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Tid

 
Torsdag 26 januari 2017, klockan 13.15 –17.30, paus 14.55-15.25 

  

Plats Svansjörummet, kommunhuset 

  
Beslutande C  Eva Åberg Andersson tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) §§ 1-2, 

klockan 13.15-13.40 

 MBP Ylva Höglund §§ 3-11, klockan 13.40-17.30 

 L Niklas Herneryd §§ 1-5, klockan 13.15-16.00 

 C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Niklas Hernreyd (L) §§  

6-11, klockan 16.00-17.30 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Anders Manskog tjänstgör för Thord Harrysson (S) 

 V Karin Jageby, tjänstgör för Birgitta Andersson (S) 

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 C Eva Åberg Andersson §§ 3-5 

    

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef   

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Niklas Gusténius, enhetschef §§ 1-4  

 Andreas Lybacken, samordnare §§ 1-4  

   

Utses att justera Karin Jageby (V) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen måndag 30 januari 2017, klockan 

13.00 

 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 1-11 

  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Karin Jageby (V)  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 
  

Sammanträdesdatum 2017-01-26 

 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2017-01-31  
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2017-02-22 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 1 

  
Byggnation av lekplats vid Backagårdsbadet  § 2 
       
Medborgarförslag om att anlägga en 50 meters bassäng i Kaskad § 3 
 
Hantering av utökad ram gentemot föreningslivet  § 4
  
Internkontroll 2017 (komplettering till nämndplan 2017) § 5 
        
Årsrapport 2016     § 6 
 
Investeringsbudget 2017 (komplettering till nämndplan 2017) § 7 
 
Ungdomsutvecklarnas tillhörighet   § 8 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 9
     
Meddelanden    § 10 
 
Information    § 11 
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§ 1/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärenden flyttas och behandlas först på dagens ärendelista i nämnd 
ordning: 
-Byggnation av lekplats vid Backagårdsbadet i Kinna. 
-Medborgarförslag om att anlägga en 50-meters bassäng i Kaskad. 
-Hantering av utökad ram gentemot föreningslivet. 
 
Informationspunkter behandlas under information. 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl föreslår att följande ärenden flyttas och be-
handlas först på dagens ärendelista i nämnd ordning: 
-Byggnation av lekplats vid Backagårdsbadet i Kinna. 
-Medborgarförslag om att anlägga en 50-meters bassäng i Kaskad. 
-Hantering av utökad ram gentemot föreningslivet. 
 
Ordförande, förvaltningschef Christian Dahl och nämndsekreterare Gunilla 
Sandkvist anmäler informationspunkter. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker. 
_____ 
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§ 2/2017  Dnr KFN 2016-114 332 

Byggnation av lekplats vid Backagårdsbadet, information 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 
 

Ärendet 

Marks bostad AB planerar byggnation av större lekplats intill Backagårdsbadet 
i Kinna. 
Området kring Backagårdsbadet kommer i och med detta projekt att ge-
nomgå en märkbar förändring. Kultur- och fritidsförvaltningen  
behöver följa med i utvecklingen genom upprustning av badet, bland  
annat allmänna kringytor och omklädningsrum. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2 januari 2017. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 3/2017 Dnr KFN 2016-56 822 

Medborgarförslag om att anlägga en 50-meters bassäng i Kaskad 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Medborgarförslaget beaktas under kommande utredningsarbete med samtliga 
temperarade bad. 
 

Ärendet 

Medborgarförslaget berör frågan kring en framtida renovering/ombyggnation 
av Kaskad och i samband med detta anlägga en 50 metersbassäng. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 22 augusti 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget beaktas under 
kommande utredningsarbete med samtliga tempererade bad.  

Dagens sammanträde 

Samordnare Andreas Lybacken redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L), Lo Göthberg Larsson (MP), Ylva Höglund (MBP), Anders 
Manskog (S) och Karin Jageby (V) föreslår bifall till förvlatningens förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (L) förslag 
och finner att så sker. 
 
____ 
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§ 4/2017 Dnr KFN 2016-115 805 

Hantering av utökad ram gentemot föreningslivet, information 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 
 

Ärendet 

Efter beslut i KF (161124 §153) har en utökad ram på 1 mnkr tilldelats kultur- 
och fritidsnämnden i syfte att ge ökat stöd till föreningslivet i Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit kontakt teknik- och serviceförvalt-
ningen för att genom Naturvårdslaget se över hur ett samarbete med dem 
skulle kunna se ut. Syftet är då att genomföra olika åtgärder som föreningar-
na får ansöka om i en separat ansökan, skild från övriga drift- och under-
hållsmedel 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 3 januari 2017.  

Dagens sammanträde 

Samordnare Andreas Lybacken redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_______ 
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§ 5/2017 Dnr KFN 2016-80-800 

Investeringsbudget 2017 (komplettering till nämndplan 2017) 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar investeringsbudget för 2017 enligt följande: 
 
 Tygrikeshallen:                   910 tkr   
 (detta inkluderar köksupprustning, inredning, klättervägg, taekwondogolv)  

 Uppgradering av lokalbokningssystem:                250 tkr 
 Inköp av nytt biblioteksdatabassystem:                 500 tkr 
 Fortsatt implementering Meröppet bibliotek Horred:      250 tkr 
 5-mannamål, kommunala fotbollsanläggningar:              60 tkr 
 Uppdatering av möbler, Sätila bibliotek:                     30 tkr 
                            
 Total:         2 mnkr 
   

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och 
fritidsnämnden och utifrån den av kommunfullmäktige 
fastslagna investeringsramen tagit fram ett förslag till 
investeringsbudget för verksamhetsåret 2017. Förslaget utgår 
ifrån de utvecklingsprocesser och prioriteringar förvaltningen 
ombetts göra och omfattar både anläggningsinvesteringar och 
investeringar i digitala system.    

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 januari 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och 
fritidsnämnden att anta investeringsbudgeten i sin helhet för 
verksamhetsåret 2017.   

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till  
investeringsbudget för 2017, enligt nedan, och finner att så sker. 
 
Tygrikeshallen:                   910 tkr   
(detta inkluderar köksupprustning, inredning, klättervägg, taekwondogolv)  

Uppgradering av lokalbokningssystem:                250 tkr 
Inköp av nytt biblioteksdatabassystem:                 500 tkr 
Fortsatt implementering Meröppet bibliotek Horred:      250 tkr 
5-mannamål, kommunala fotbollsanläggningar:             60 tkr 
Uppdatering av möbler, Sätila bibliotek:                  30 tkr 
Total:    2 mnkr 
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§ 6/2017 Dnr KFN 2016-80 800 

Internkontroll 2017 (komplettering till nämndplan 2017) 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till internkontroll 2017 med tillägget 
att föra in prognosutfall under avsnittet ekonomi. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för den interna kontrollen 
inom sitt verksamhetsområde och har skyldighet att löpande 
följa upp det interna kontrollsystemet. Med anledning av detta 
har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med 
representant för kommunledningskontoret på uppdrag av 
kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett förslag kring intern 
kontrollplan för komplettering av nämndplanen 2017. Den 
interna kontrollplanen identifierar såväl huvudprocesser som 
risker och kontrollmoment och består både av 
kommungemensamma och nämndspecifika huvudprocesser.      

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 januari 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta  
föreslagen internkontrollplan och tillföra den till redan beslutade nämndplan 
för verksamhetsåret 2017.   

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) förslår att anta förvaltningens förslag till beslut 
med tillägget att föra in prognosutfall under avsnittet ekonomi. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till  
beslut med Lo Göthberg Larssons (M) tilläggsförslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 7/2017  Dnr KFN 2016-90 042 

Årsrapport 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 
sammanställt årsredovisning för verksamhetsåret 2016. En mer djuplodad 
analys och redovisning av verksamhetsåret och nämndens ekonomiska utfall 
återfinns i Stratsysrapporten.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 januari 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att god-
känna årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 i sin helhet.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att lämna ärendet utan förslag till beslut och finner att så 
sker. 
 
_______ 
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§ 8/2017 Dnr KFN 2017-3 800 

Ungdomsutvecklarnas tillhörighet 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar styrgruppens förslag till beslut med tillägget 
att ungdomsutvecklarnas förändrade tillhörighet utvärderas hösten 2018. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att ungdomsutvecklarnas 
nuvarande tillhörighet inom kultur- och fritidsförvaltningen ändras till 
barn- och utbildningsförvaltningen med placering inom elevhälsan. 
Förändringen föreslås gälla från och med höstterminens start 2017. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att ungdomsutvecklarnas 
uppdrag ändras i enlighet med förslaget och att uppdraget utvärderas 
kontinuerligt. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att styrgruppen kvarstår i 
nuvarande form med representanter från socialnämnden, kultur-och 
fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 
 
-Styrgruppen för barn- och unga föreslår att finansiering sker med 
samma procentuella fördelning som tidigare mellan berörda nämnder. 
Eventuellt tillkommande verksamhet ska finansieras med samma procentu-
ella fördelning. 
 

Ärendet 

Från och med hösten 2015 har ungdomsutvecklarnas uppdrag och 
tillhörighet diskuterats i styrgruppen för barn- och unga i syfte att ge 
ungdomsutvecklarna bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 27 december 2016. 
 
Förslag till beslut 
Styrgruppen för barn- och unga föreslår att ungdomsutvecklarnas 
nuvarande tillhörighet inom kultur- och fritidsförvaltningen ändras till 
barn- och utbildningsförvaltningen med placering inom elevhälsan. 
Förändringen föreslås gälla från och med höstterminens start 2017. 
Styrgruppen för barn- och unga föreslår att ungdomsutvecklarnas 
uppdrag ändras i enlighet med förslaget och att uppdraget utvärderas 
kontinuerligt. 
Styrgruppen för barn- och unga föreslår att styrgruppen kvarstår i 
nuvarande form med representanter från socialnämnden, kultur-och 
fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 
Styrgruppen för barn- och unga föreslår att finansiering sker med 
samma procentuella fördelning som tidigare mellan berörda nämnder. 
Eventuellt tillkommande verksamhet ska finansieras med samma procentuella 
fördelning. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
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Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) föreslår att anta styrgruppens förslag till beslut med tillägget 
att ungdomsutvecklarnas förändrade tillhörighet utvärderas hösten 2018. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Karin Jagebys (V) förslag till 
beslut och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 9/2017 Dnr KFN 2017-5 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
Önskemål om graffitivägg i Horred. 
 
b) 
Respons från Fritsla Hockey om bidrag till konstfrusen is. 
 
 
 
_____ 
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§ 10/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
Protokoll från kommunala funktionshinderrådet, 6 december 2016. 
 
b) 
Sammanställning kulturbidrag 2016. 
 
c) 
Konstinköp 2016. 
 
d) 
Skrivelse från Skene SOIS om bidrag till vandringsled. 
  
e) 
Kulturting Västra Götaland, 20 april 2017  – save the date! 

 
 
 
_____ 
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§ 11/2017  

Information 

Anders Manskog (S) informerar om att kulturpolitisktcentrum vid biblioteks-
högskolan i Borås anordnar konferens den 26 april. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar om kulturhuvudstadsevent. 
 
Nämndsekreterare Gunilla Sandkvist informerar om förening som inkommit 
med synpunkt på beslut som kultur- och fritidsnämnden fattade i november. 
 
Ordförande informerar om synpunkter från föreningar, företag och förfrågan 
från studieförbund. 
 
 
_____ 


