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Tid

 
Onsdag 9 november 2016, klockan 13.15 – 17.40, paus 14.45-15.15 

  

Plats Örestensrummet, kommunhuset 

  
Beslutande M Jannicke Wichne 

 C Eva Åberg Andersson  

 MBP Henry Sandahl, ersätter Ylva Höglund (MBP) 

 L Niklas Herneryd §§ 89-107, klockan 13.15-17.30 

 M Lo Göthberg Larsson 

 S Birgitta Andersson, ersätter Thord Harrysson (S) 

 S Eva Adolfsson, ersätter Birgitta Andersson (S) 

 S Anders Manskog 

 S Per Rosendahl 

 V Karin  Jageby 

 SD Caj Svedberg 

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 C Linda Axelsson 

 SD Annika Pehrsson 

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Niklas Gusténius, enhetschef §§ 98-102  

 Haleh Lindqvist, kommunchef §§ 98-101  

 Tomas Johansson, kommunalråd §§ 98-100  

   

Utses att justera Birgitta Andersson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-14, klockan 13.30 

 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 98-111 

  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Birgitta Andersson (S)  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 

 
  

Sammanträdesdatum 2016-11-09 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2016-11-15 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2016-12-07 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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§ 100         

    Ja Nej Avstår 

  Ledamöter       

          

M Jannicke Wichne x     

C Eva Åberg Andersson x     

MBP Ylva Höglund       

L Niklas Herneryd x     

MP Lo Göthberg Larsson  x     

S Thord Harrysson       

S Birgitta Andersson   x   

S Anders Manskog   x   

S Per Rosendahl   x   

V Karin Jageby   x   

SD Caj Swedberg   x   

          

  Ersättare       

          

M Agneta Arnell       

C Linda Axelsson       

MBP Henry Sandahl   x   

MP Veronica Trépagny       

KD Agneta Bergeld       

S Kurt Andreasson       

S Mona Larsen Jones       

S Eva Adolfsson   x   

S Andreas Augustsson       

v Freddy Jensen       

SD Annika Pehrsson       

          

  Summa       

    4 7   
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§ 106         

    Ja Nej Avstår 

  Ledamöter       

          

M Jannicke Wichne x     

C Eva Åberg Andersson x     

MBP Ylva Höglund       

L Niklas Herneryd x     

MP Lo Göthberg Larsson  x     

S Thord Harrysson       

S Birgitta Andersson   x   

S Anders Manskog   x   

S Per Rosendahl   x   

V Karin Jageby   x   

SD Caj Swedberg x     

          

  Ersättare       

          

M Agneta Arnell       

C Linda Axelsson       

MBP Henry Sandahl x     

MP Veronica Trépagny       

KD Agneta Bergeld       

S Kurt Andreasson       

S Mona Larsen Jones       

S Eva Adolfsson   x   

S Andreas Augustsson       

v Freddy Jensen       

SD Annika Pehrsson       

          

  Summa       

    6 5   
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 98 

  
Oktoberrapport 2016    § 99 
 
Underhålls- och reparationsbidrag 2017    § 100 
     
Stall Bosgården – utredning    § 101 
      
Samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete i Marks kommun  § 102 
2017-2020 samt samverkansavtal för folkhälsotjänst i  
Marks kommun för perioden 2017 och tillsvidare 
 
Utredningsuppdrag – kultur- och fritidsförvaltningen  § 103 

      
Internkontroll 2017 – kultur- och fritidsförvaltningen  § 104
     
Bestämmelser rörande ledighet från förtroendeuppdrag  § 105 
 
Hyresavtal gällande ”Förmaket” (Gränslandets lokaler)  § 106 
i Rydals museum 
 
Organisationsförändring inom kultur- och fritidsförvaltningen § 107 
 
Redovisning av delegationsbeslut    § 108 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 109 
 
Redovisning av meddelanden    § 110 
 
Information    § 111 
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§ 98/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Extra ärende gällande uppsägning av hyresavtal på ”Förmaket” (Gränslandets 
lokaler) i Rydal samt ärende gällande organisationsförändring inom kultur- 
och fritidsförvaltningen tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande anmäler extra ärende gällande uppsägning av hyresavtal på 
”Förmaket” (Gränslandets lokaler) i Rydal. 
 
Eva Åberg Andersson (C) anmäler extra ärende gällande Organisationsföränd-
ring inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta ärendelistan efter 
föreslagna förändringar och finner att så sker. 
_____ 
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§ 99/2016 Dnr KFN 2016-66 042 

Oktoberrapport 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar oktoberrapport 2016 med förändringen att 
första meningen på sidan fyra i rapporten ändras till ” Den tekniska utred-
ningen av Horredshallen har avslutas. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
     
Lo Göthberg Larsson (MP) Birgitta Andersson (S)  
Ordförande   justerande   
 
 
 

Ärendet 

Oktoberrapporten är kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas progno-
ser för verksamhet och ekonomi i delårsuppföljningen 2016. All rapportering 
sker i Stratsys. 
Nämnderna ska redovisa eventuella förändringar (jämfört med delårsrappor-
ten) i sin bedömning av hur de kommer att uppfylla kommunfullmäktiges 
grunduppdrag.  
I driftredovisningen görs en redovisning av utfallet för de första tio månader-
na samt en uppföljning av den årsprognos som lämnades i delårsrapporten. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet 26 okto-
ber 2016, § 83. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2 november 2016. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jannicke Wichne (M) förslår att ändra första meningen på sidan fyra i rappor-
ten till ”Den tekniska utredningen av Horredshallen har avslutats”. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om oktoberrapport 2016 kan antas och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om Jannickes Wichnes (M) förslag kan antas och finner att 
så sker. 
_____ 
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§ 100/2016  Dnr KFN 2016-2 805 

Underhålls- och reparationsbidrag 2017 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelning av medel för underhålls- och 
reparationsbidrag för 2017 enligt följande: 
 
Björketorps bygdegårdsförening och byalag 
vatten & avloppsarbete    18 000 
Björketorps Idrottsförening 
Inköp av åkgräsklippare    56 100 
Hajoms Bygdegårdsförening 
Installation av bergvärme    79 200 
Hajoms Hembygdsförening 
Indragning av vatten - pump med tillbehör   7 000 
Horreds IF 
2 robotklippare     108 000 
Automatisk bevattning    63 700 
Dressning och luftning av två fotbollsplaner  15 000 
Kinnahults Idrottsförening 
Inköp av robotgräsklippare    47 100 
Kinnaströms Sportklubb 
Byte av uppvärmningssystem    122 800 
Skene Folkets Hus 
Målning av fasad     114 000 
Takomläggning     52 300 
Skephults Bygdegårdsförening 
Renovering av källarlokal    15 700 
Sätila Bygdegårdsförening 
Installation av ny enskild avloppsanläggning  95 400 
Sätila Sportklubb 
Tillgänglighetsanpassning av kiosken på Lygnevi  6 075 
Renovering/ombyggnad av toalettbyggnad på Lygnevi  65 100 
Torestorps bygdegårdsförening 
Renovering av handikapptoalett   12 800 
Torestorps Hembygdsförening 
Installation av värmepump    5 300 
Torestorps Idrottsförening 
Inköp av robotgräsklippare    28 000 
Renovering av bastu på Svansjövallen   25 500 
 
Total     937075 
 
Återförda medel     35141 
 
Summa     901934 
 

Ärendet 

Till kultur och fritidsförvaltningen har inkommit ansökningar om underhålls- 
och reparationsbidrag på totalt 4 666 374 kr. Budgeterade medel att fördela 
uppgår till 810 000 kr.  
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De i förslaget beräknade medlen uppgår till summa 937 075 kr vilket efter att 
återförda medel avdragits med 35 141 kr uppgår till 901 934 kr, se fördelning 
i separat bilaga. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 26 oktober 
2016, § 88 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av 
medel för underhålls- och reparationsbidrag för 2017 med tillägget att det 
från nämndens buffert skjuts till medel (30% av 85 000 kronor) till  
Torestorps IF för renovering av bastu. 
 
Övriga hänsyn tas på nämndens möte 9 november 2016. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 14 oktober 2016. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) med stöd från Markalliansen föreslår bifall till ar-
betsutskottets förslag med den förändringen att %-satsen förändras från 30% 
uppåt så långt det tillåter genom att ta i anspråk resterande av nämndens 
buffert 

Beslutsgång 

Ordförande sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag till 
beslut Birgitta Anderssons (S) förslag och Lo Göthberg Larssons (MP) förslag. 
 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Birgitta Anderssons 
(S) förslag. 
 
Ordförande frågar om kultur-och fritidsnämnden kan anta Markalliansens för-
slag. 
 
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden antar Lo Göthberg Larssons 
(MP) förslag. 
 
Votering begärd och verkställs. 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja- röst för Lo Göthberg Larssons (MP) förslag. 
Nej-röst för Birgitta Anderssons (S) förslag. 
 
Omröstningslista finns i början av protokollet. 
 
Med 4 Ja-röster och 7 Nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att anta 
Birgitta Anderssons (S) förslag. 
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§101/2016 Dnr KFN 2015-107 82 

Stall Bosgården - utredning  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 

Ärendet 

Stallet vid fastigheten Mark Örby 8:7 – Bosgården, som idag hyrs av Marks 
Ridklubb, är i akut behov av underhåll. Byggnaden som tidigare varit ett 
kostall är gammal och omedelbara åtgärder krävs för att trygga säkerheten.  
 
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. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 10 december 2015, 
§ 140. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 april 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 april 
2016, § 40. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 11 maj 2016, § 49. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet 26 okto-
ber 2016, § 89. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör för kultur- och fritidsförvaltningens ar-
bete med utredning av nybyggnation av stall vid Bosgården i Örby. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av presentation av den nya planritning som 
finns över Bosgården. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 102/2016  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 antar de framförhandlade avtalsunderlagen och 
ingår avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsreg-
ionen kring lokalt folkhälsoarbete samt folkhälsotjänst. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef att underteckna avtalen. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen i Marks kommun har i dialog med södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen framförhandlat nya avtal 
gällande samverkan och samfinansiering för lokalt folkhälsoarbete samt folk-
hälsotjänst, en viktig förutsättning för att ett adekvat folkhälsoarbete ska 
kunna fortsätta bedrivas utifrån uppsatta politiska mål. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 14 september 
2016, § 164. 

 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 15 september 2016,  
§ 74. 

 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 oktober 2016, §§ 131-132. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 oktober 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 oktober 
2016, § 90, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden antar de framförhandlade avtalsunderlagen och 
ingår avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsreg-
ionen kring lokalt folkhälsoarbete samt folkhälsotjänst. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef att underteckna avtalen. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta de framförhandlade avtalsun-
derlagen och ingå avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra  
 
 
Götalandsregionen kring lokalt folkhälsoarbete samt folkhälsotjänst och finner 
att så sker. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchef att underteckna avtalen. 
 
_____ 
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§ 103/2016  

Utredningsuppdrag – kultur- och fritidsförvaltningen  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för de utredningsuppdrag som är på 
gång i förvaltningen. 
 
Förstudie badutredning - medborgardialog har ägt rum i Fritsla gällande 
Kungabergsbadet. 
Terapibassängen i Kaskad har renoverats och skall tas i bruk. 
 
Familjecentral – Arbetet går fram 
 
Biblioteket i Horred – renovering skall påbörjas. 
 
Tygrikeshallen – nytt golv läggs in. 
 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_______ 
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§ 104/2016   

Intern kontroll 2017 – kultur- och fritidsförvaltningen 

Ärendet 

Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna och det 
gemensamma ägardirektivet för bolagen har nämnder och styrelser ansvaret 
för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och har skyldighet att 
löpande följa upp det interna kontrollsystemet.  
I Marks kommun ska kontrollarbetet bedrivas utifrån COSO-modellen. 
 
Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsen-
ligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har an-
svar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska årligen 
rapportera om sitt arbete med internkontroll. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att ta fram kontrollmoment för 
2017. 
 
Interkontroll kommer att behandlas i samband med nämndplan 2017 som be-
slutas i nämnd 8 december 2016. 
 
_______ 
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§ 105/2016 Dnr KFN 2016-89 800 

Bestämmelser rörande ledighet från förtroendeuppdrag 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Birgitta Andersson (S) tjänstgör som vice ordförande under ordinarie vice ord-
förandens frånvaro. 
 
Arvode betalas ut från och med 26 oktober 2016. 
 

Ärendet 

Förtroendevald kan vid vissa situationer behöva vara ledig från sitt  
förtroendeuppdrag. Den möjligheten finns för närvarande endast för  
ordföranden om denne under en längre tid inte kan fullgöra sitt uppdrag.  
Fråga har uppkommit om den möjligheten ska utvidgas. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 oktober 
2016, § 94 och lämnade följande förslag till beslut: 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att följa det beslut som 
fattas av kommunfullmäktige 27 oktober 2016 samt att Birgitta Andersson (S) 
tjänstgör som vice ordförande under ordinarie vice ordförandens frånvaro.  
Arvode till Birgitta Andersson (S) kommer att betalas ut från och med 26  
oktober 2016. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 september 
2016, § 173, där följande föreslås: 
Kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun  
revideras enligt följande:  
11 § tredje stycket ändras till följande lydelse:  
Om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag  
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att som  
ersättare för ordföranden respektive vice ordföranden utföra dennes  
uppgifter.  
33 § tredje stycket ändras till följande lydelse:  
Om ordföranden eller vice ordföranden i utskottet inte kan fullgöra sitt  
uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i  
utskottet att som ersättare för ordföranden respektive vice  
ordföranden utföra dennes uppgifter.  
Reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt  
förtroendevalda i Marks kommun kompletteras med en ny  
bestämmelse i 3 kap. 21 a §:  
Om den förtroendevalde med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt  
uppdrag för en längre tid och ersättare utses, görs avdrag på arvodet i  
motsvarande omfattning och det arvodet utgår i stället till vikarien. 
 
Ärendet behandlas och beslutas av kommunfullmäktige den 27 oktober 2016. 

Dagens sammanträde 

Ordförande redogör för ärendet. 
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Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Karin Jageby (V) och Niklas Herneryd 
(L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg Anders-
sons (C) förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 106/2016  

Hyresavtal gällande ”Förmaket” (Gränslandets lokaler) i Rydals  
museum 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att säga upp hyresavtalet 
med Marks Fastighets AB gällande ”Förmaket” i Rydals museum. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka förvaltningens  
behov av lokalen och verksamheten. 
    

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut 7 maj 2015, § 49, om att hyra 
”Förmaket” i Rydal, där Gränslandet haft sin sin verksamhet, under 2016 till 
en kostnad av max 80 000 kronor/år.  
Hyresvärd är Marks Fastighets AB. 
 
Hyresavtalet skall sägas upp en månad före avtalets utgång. 

Dagens sammanträde 

Ordförande och förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) med stöd från Henry Sandahl (MBP), Eva Åberg 
Andersson (C), Caj Svedberg (SD), Niklas Herneryd (L) och Jannicke Wichne 
(M) föreslår att säga upp hyresavtalet. 
 
Karin Jageby (V) föreslår att förlänga hyresavtalet till 30 juni 2017. 
 
Jannicke Wichne (M) med stöd från Karin Jageby (V) föreslår att förvaltningen 
får i uppdrag att undersöka förvaltningens behov av lokalen och verskamhet-
en. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Karin Jagebys (V) förslag om att förlänga hyresavtalet mot 
Lo Göthberg Larssons (MP) förslag om att säga upp hyresavtalet och finner att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar att säga upp hyresavtalet. 
 
Votering begärd och verkställs. 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
 
Ja-röst för Lo Göthberg Larssons (MP) förslag. 
Nej-röst för Karin Jagebys (V) förslag. 
 
Omröstningslista finns i början av protokollet. 
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Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att anta 
Lo Göthberg Larssons (MP) förslag. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Jannicke Wichnes 
(M) tilläggsförslag om utvärdering av verksamheten och finner att så sker. 
 
 
_______ 
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§ 107/2016 Dnr KFN 2016-53 001 

Organisationsförändring inom kultur- och fritidsförvaltningen 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för förvaltningens arbete med organi-
sationsförändring. 
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§ 108/ 2016  

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur-och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) Dnr KFN 2016-34 002-4 
Ansökan om lotteritillstånd – Hjärt- och Lungsjukas förening. 
 
b) Dnr KFN 2016-34 002-5 
Ansökan om lotteritillstånd Torestorps Bygdegårdsförening, Lions Club  
Kinna – Skene. 
 
c) Dnr KFN 2016-34 002-7 
Delegation gällande beslut om utlandsresa i samband med tjänsteutövning. 
 
d) Dnr KFN 2016-14 002-6 
Personalärenden, kultur- och fritidsförvaltningen. 
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§ 109/2016 Dnr KFN 2016-3 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur-och fritidsnämndens beslut  
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) Inkommen synpunkt gällande bidrag till elljusspår. 
 
b) Inkommen synpunkt gällande simskola på Kaskad. 
 
c) Inkommen synpunkt gällande temperaturen i bastun på Kaskad. 
 
e) Utgående svar från Kaskad gällande temperaturen i bastun. 
 
 
 
_____ 
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§ 110/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) Inkommande mejl angående utredning - Horredshallen 
 
b) Utgående svar angående utredning - Horredshallen 
 
c) Anmälan av nya medborgarförslag – om att Marks kommun beslutar att 
rusta upp tennisbanorna vid Muraren/Cirkel K i Kinna 
 
d) Anmälan av nya medborgarförslag – om att Marks kommun beslutar att 
skaffa en minigolfbana/äventyrsgolf centralt i Skene/Kinna. 
 
e) Anmälan av nya medborgarförslag – om att bygga en lekplats i Stations-
parken. 
 
 
_____ 
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§ 111/2016 

Information 

Kultur- och fritidsförvaltningen bjuder in till traditionsenlig julfrukost på 
Värdshuset Spinnaren i Rydal den 16 december 2016, klockan 08.00-10.00. 
 
Karin Jageby (V) deltar i konferens i Borås den 10 november om enprocentre-
geln vid nybyggnation. 


