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Tid

 
Onsdag 26 oktober 2016, klockan 13.15 – 17.22, paus 15.25-15.40 

  

Plats Svansjörummet, kommunhuset 

  
Beslutande C Eva Åberg Andersson, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 

 V Karin  Jageby, tjänstgör för Niklas Herneryd (L) 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Anders Manskog tjänstgör för Thord Harrysson (S) §§ 82-88, 

klockan 13.15- 16.20 

 S Birgitta Andersson  

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef §§ 82-87  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Niklas Gusténius, enhetschef §§ 88-91  

   

   

Utses att justera Birgitta Andersson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-01, klockan 12.00 

 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 82 - 96 

  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Birgitta Andersson (S)  
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Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 82 

  
Oktoberrapport 2016    § 83
       
Budget 2017     § 84 
        
Konsumentvägledning     § 85
   
Investeringar 2016    § 86 
 
Organisationsförändring KFF    § 87 
 
Underhålls- och reparationsbidrag 2017    § 88 
     
Stall Bosgården – utredning    § 89 
      
Samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete i Marks kommun  § 90 
2017-2020 samt samverkansavtal för folkhälsotjänst i  
Marks kommun för perioden 2017 och tillsvidare 
 
Förfrågan om anläggning av officiell isbana   § 91
     
Utredningsuppdrag    § 92 

      
Internkontroll    § 93 
     
Bestämmelser rörande ledighet från förtroendeuppdrag  § 94 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 95 
 
Redovisning av meddelanden    § 96
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§ 82/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Extra beslutsärende ”Bestämmelser rörande ledighet från förtroendeuppdrag” 
tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande anmäler extra beslutsärende ” Bestämmelser rörande ledighet 
från förtroendeuppdrag”. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta ärendelistan efter föreslagna 
förändringar. 
 
Förändringen antas. 
 
_____ 
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§ 83/2016 Dnr KFN 2016-66 042 

Oktoberrapport 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet noterar informationen och fullständiga underlag skickas ut  
inför beslut i nämnd den 9 november 2016. 
 

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. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 84/2016 Dnr KFN 2016-80 800 

Budget 2017 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om budget för 2017. 
 
Ärendet kommer upp till beslut i december 2017. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_______ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(19) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2016-10-26 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 85/2016  Dnr KFN 2015-103 800 

Konsumentvägledning 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 46/2016 som en del av effektivise-
ringar inför verksamhetsår 2017 att upphöra med konsumentvägledning för 
invånare i Marks kommun.  
Kultur- och fritidsnämnden har under 2016 köpt konsumentvägledartjänst 
från Kungsbacka kommun. Från och med 31 december 2016 kommer avtalet 
att upphöra vilket innebär att Marks kommun från och med 1 januari 2017 
kommer att erbjuda konsumentinformation via bibliotek och onlinetjänster 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
_______ 
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§ 86/2016   

Investeringar 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

Ärendet 

Budgeterade investeringar för 2016 är 1 939 kronor. 
Kultur- och fritidsnämndens prognos för 2016 är 1 739 kronor efter att de 
planerade investeringarna är genomförda.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 87/2016 Dnr KFN 2016-53 001 

Organisationsförändring – kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redovisar bakgrund till varför det har föresla-
gits en organisationsförändring samt förslag på en ny organisationsstruktur 
inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
_____ 
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§ 88/2016  Dnr KFN 2016-2 805 

Underhålls- och reparationsbidrag 2017 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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. 
 

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.  
De i förslaget beräknade medlen uppgår till summa 911 575 kr vilket efter att 
återförda medel avdragits med 35 141 kr uppgår till 876 434kr, se fördelning i 
separat bilaga. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 14 oktober 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av 
medel för underhålls- och reparationsbidrag. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Anders Manskog (S) föreslår att god-
känna förvaltningens förslag till fördelning av medel för underhålls- och repa-
rationsbidrag 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. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 89/2016 Dnr KFN 2015-107 82 

Stall Bosgården - utredning  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

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. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör för kultur- och fritidsförvaltningens ar-
bete med utredning av nybyggnation av stall vid Bosgården i Örby. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 90/2016  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 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar de framförhandlade avtalsunderlagen och 
ingå avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregion-
en 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. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta 
i enlighet med de framförhandlade avtalsunderlagen och ingå avtal med södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen kring lokalt  
folkhälsoarbete samt folkhälsotjänst. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta de framförhandlade avtalsun-
derlagen och ingå avtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Gö-
talandsregionen 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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§ 91/2016  Dnr KFN 2016-83 817 

Förfrågan om anläggning av officiell isbana 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar avslag på förfrågan på grund av att det 
inte finns någon avsatt budget för isbanor samt att det inte ligger inom kul-
tur- och fritidsnämndens uppdrag. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen blivit uppvaktade av 
Handel i Mark kring frågor som handlar om publika aktiviteter i det offentliga 
rummet. Förvaltningen är inbjuden till Centrumgruppen i Kinna den 25/10 för 
vidare dialog i frågan om hur Handel i Mark kan koordinera sina aktiviteter 
med de som planeras av kultur- och fritidsförvaltningen, samt för att disku-
tera vinteraktiviteter och en eventuell anläggning av isbana på Mor Kerstins 
Torg i Kinna. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 oktober 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar ärendet till kultur- och fritids-
nämnden utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Lo Göthberg Larsson (MP), Eva Åberg 
Andersson (C) och Karin Jageby (V) föreslår avslag på förfrågan på grund av 
att det inte finns någon avsatt budget för isbanor samt att det inte ligger un-
der kultur- och fritidsnämndens uppdrag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Birgitta Anderssons 
(S) förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 92/2016  

Utredningsuppdrag – kultur- och fritidsförvaltningen  

Dagens sammanträde 

Ärendet ajourneras till nämndens möte 9 november 2016. 
 
_______ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(19) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2016-10-26 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 93/2016   

Internkontroll 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. 
 
_______ 
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§ 94/2016 Dnr KFN 2016-89 800 

Bestämmelser rörande ledighet från förtroendeuppdrag 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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 

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. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Lo Göthberg Larsson (MP) och Karin 
Jageby (V) föreslår att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott redan nu tar 
beslut om att följa det beslut som fattas av kommunfullmäktige 27 oktober 
2016 samt att Birgitta Andersson (S) tjänstgör som vice ordförande under  
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ordinarie vice ordförandens frånvaro.  
Arvode till Birgitta Andersson (S) kommer att betalas ut från och med 26  
oktober 2016. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt Eva Åberg Anders-
sons (C) förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 95/2016 Dnr KFN 2016-3 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning inkomna synpunkter godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) Inkommen synpunkt gällande bidrag till elljusspår. 
 
b) Inkommen synpunkt gällande simskola på Kaskad. 
 
_____ 
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§ 96/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av meddelanden 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. 
 
 
_____ 

 


