
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(15)
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 2019-10-23 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset, Kinna, klockan 13.15-16.15 

Ajournerat klockan 14.15-14.40  

 

  
Beslutande S Birgitta Andersson 

 L Uno Johansson 

 C Belinda Sjöberg 

 M Ylva Höglund 

 M Magnus Lilliecrona 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Andreas Augustsson 

 C Linda Axelsson 

   

  Tjänstemän 

  Maria Larsdotter-Spertina, tf. förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  Andreas Lybacken, enhetschef §§ 74–76 

  Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 74–77 

  Maria Skarnehall-Lövgren, utvecklingsledare 

  Carola Melo, utvecklingsledare §§ 74–77 

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom §§ 81 

  Ingrid Gustavsson, administratör §§ 82 

   

Utses att justera Ylva Höglund 

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna  

 den 29 oktober 2019 

Underskrifter Sekreterare  §§ 74–84 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott §§ 74–84 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-23 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-10-29 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-11-20 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 74 

  

Förvaltningschefen informerar § 75 

  

Medborgarförslag om fritidsgård i Sätila § 76 

  

Offentligt kulturuppdrag 2020 § 77 

  

Medborgarförslag om att anlägga gräs på Älekulla grusfotbollsplan § 78 

  

Motion om att starta en Fritidsbank i Marks kommun (M) § 79 

  

Medborgarförslag om att bygga en utomhusskatepark i Marks § 80 

kommun  

  

Stödansökan avseende Marks ridklubb § 81 

  

Anläggnings- och underhållsbidrag 2020 § 82 

  

Meddelanden  § 83 

  

Övriga frågor § 84 
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§ 74/2019                  

 Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Övrig fråga om invigning av stallet Bosgården 
- Övrig fråga om Fotskäls Hockeyklubb 

 

Dagens sammanträde 

  -    Ylva Höglund (M) anmäler en övrig fråga om invigning av stallet Bosgården. 

  -    Anders Augustsson (S) anmäler en övrig fråga om Fotskäls Hockeyklubb. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan ändra ärendelistan enligt förslaget och  

finner att så sker. 

 

____________ 
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 § 75/2019   

 Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 
 

  Dagens sammanträde 

  På tidigare sammanträden har kultur- och fritidsförvaltningen informerat om   
  att det under sommaren har förekommit problem på Backagårdsbadet i Kinna. 

 
  På grund av problemen som förekommit har kultur- och fritidsförvaltningen    
  tagit fram alternativ för att sköta driften av Backagårdsbadet samt Kaskad  
  under sommaren år 2020. 
 
  Enhetschef Niklas Gusténius informerar om förslagen beträffande driften av  
  baden. 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges 
möjlighet att ställa frågor. 

  Beslutsgång 

  Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

           

  ____________ 
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 § 76/2019                 Dnr 2019–73 827 

 Medborgarförslag om fritidsgård i Sätila 

Arbetsutskottets förslag till Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt på ungdomsinitiativ likt det 
som återfinns i medborgarförslaget om en fritidsgård i Sätila. Processen kring 
att upprätta en mötesplats för ungdomar i Sätila är igång och i det arbetet 
välkomnar vi alla ungdomar som vill delta i utvecklingen av en sådan mötes-
plats. 
 
 

Ärendet   

Det inkomna medborgarförslaget handlar om att det bör finnas en fritidsgård i Sätila dit 

ungdomar kan gå efter skolan för att umgås med kompisar. 

Att upprätta en ny mötesplats för ungdomar i Marks kommun sker lämpligtvis på  

ungdomsinitiativ – helt i linje med medborgarförslagets grundidé. Det är inte en snabb 

eller enkel process men den har i just det här fallet, Sätila, redan påbörjats. Arbetet 

sker i en gemensam process där ungdomshandledare från Öppen Ung aktivt är på plats 

för att fånga upp de ungdomsinitiativ som finns i Sätila. 

Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 1 oktober 
          2019 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt på ungdomsinitiativ likt det som  

återfinns i medborgarförslaget om en fritidsgård i Sätila. Processen kring att upprätta 

en mötesplats för ungdomar i Sätila är igång och i det arbetet välkomnar vi alla ungdo-

mar som vill delta i utvecklingen av en sådan mötesplats. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Andreas Lybacken redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt på ungdomsinitiativ likt det som  
återfinns i medborgarförslaget om en fritidsgård i Sätila. Processen kring att upprätta 
en mötesplats för ungdomar i Sätila är igång och i det arbetet välkomnar vi alla  
ungdomar som vill delta i utvecklingen av en sådan mötesplats. 

Förslaget antas. 

 _____________ 
 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7(15) 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsskott 

2019-10-23 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

           § 77/2019                 Dnr 2019–8 805 

 Offentligt kulturuppdrag 2020 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kultur- och  
fritidsnämnden utan eget förslag till beslut.   
 

 Ärendet  

 Offentligt kulturuppdrag söks en gång om året den 30 september för nästkommande  

 ett till två år. Bidraget kan sökas av godkända och registrerade föreningar med säte i   

 Marks kommun. Uppdraget omfattar ett antal offentliga arrangemang som bestäms i  

 samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och som är av allmänintresse. Bidraget ska  

 täcka kostnader som uppkommer i samband med gemensamt avtalade uppdrag.  

 Bidraget för 2020 beviljas med två omfattningar, 10 000 kronor eller 25 000 kronor.  

 Utbetalning sker i förskott. Ej uppfyllt eller avbrutet avtal kan medföra återbetalning av  

 utbetalda medel. Redovisning sker inom uppdragets verksamhetsår. 

           Ärendets behandling 

           Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 9 oktober 2019. 

          

         Förvaltningens förslag till beslut: 

          Förvaltningen föreslår följande fördelning av medel till offentligt kulturuppdrag 2020; 
          Marks Konstgille tilldelas 25 000 kronor i ett år. 
          Marks Konstgrafiska Verkstad tilldelas 25 000 kronor i ett år. 

          Mark Big Band tilldelas 10 000 kronor i ett år.  

          Föreläsningsföreningen i Mark tilldelas 10 000 kronor i ett år. 

          Sätila Bygdegårdsförening tilldelas 10 000 kronor i ett år. 

          Föreningen Blåset tilldelas 10 000 kronor i ett år. 

 

  Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens handläggning   

  samt förslag till fördelning av offentligt kulturuppdrag 2020 och uppdrar åt  

  förvaltningen att teckna avtal med beviljade parter. 

  Dagens sammanträde 

  Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

  Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 

  

  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kultur- och  

  fritidsnämnden utan eget förslag till beslut. 

   

  Förslaget antas 

 

  _____________ 
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 § 78/2019                 Dnr 2019–43 826 

 Medborgarförslag om att anlägga gräs på Älekulla grusfotbollsplan 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 

 Ärendet 

 Kommunfullmäktige har i § 100/2019 beslutat att överlämna medborgarförslaget Dnr     
 2019 507 82, som inkom till kommunstyrelsen 2019 06 10, till kultur- och  
 fritidsnämnden för handläggning och beslut. 

 Förslagsställaren föreslår Marks kommun att anlägga gräs på Älekulla grusfotbollsplan   
 och att göra den till en stor gräsmatta där man kan ha en grillplats och bänkar. Vidare  
 anser förslagsställaren att Naturvårdslaget, som redan sköter gräsklippning på Älekulla  
 fotbollsplan, även kan sköta om gräsklippningen på denna plan. 
 
 Älekulla IF äger sin egen fotbollsanläggning och kan därmed göra förändringar av  
 redan befintliga planer utan kommunens inblandning. 

 Ärendets behandling 
           Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 24 september  
           2019. 

 

 Förvaltningens förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att avslå  
 medborgarförslaget. 

 Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

 Förslaget antas 

 _______________ 
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 § 79/2019                 Dnr 2019–37 820 

 Motion om att starta en Fritidsbank i Marks kommun (M) 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv i sitt remissvar till att inrätta en 
Fritidsbank i Marks kommun. 
 

 Ärendet 

 Kommunfullmäktige har i §3/2019 beslutat att remittera motion om att starta en  

 Fritidsbank i Marks kommun (M), som inkom till kommunfullmäktige 2019-02-04,  

 till kultur- och fritidsnämnden.  

 Motionären skriver att det i hem runt om i Mark finns det mängder av oanvänd sport-   
 och fritidsutrustning, kanske urvuxna skridskor eller tennisracketar och skidor som inte  
 nyttjas. Samtidigt finns det personer som har behov av, men saknar egen utrustning.  
 Genom en fritidsbank kan denna utrustning få nytt liv och glädja någon annan.  
 
 På Fritidsbanken tar personalen hand om utrustningen och när den inlämnade  
 utrustningen är genomgången och iordningställd kan utlåningen starta. 

 Motionären föreslår vidare att arbetet på Fritidsbanken kan med hjälp av handledare  
 lämpligen utföras av personer som inte har en plats på den ordinarie arbetsmarknaden.  

 Kultur- och fritidsförvaltningen anser det som ett bra initiativ att inrätta en Fritidsbank  
 i Marks kommun. 

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 8 oktober 2019. 

 

 Förvaltningens förslag till beslut   
        Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att i sitt remissvar    
         ställa sig positiv till att inrätta en Fritidsbank i Marks kommun. 

          Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 

   

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv i sitt remissvar till att inrätta en  

 Fritidsbank i Marks kommun.  

 

 Förslaget antas. 

 ____________ 
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 § 80/2019                 Dnr 2019–42 829  

 Medborgarförslag om att bygga en utomhusskatepark i Marks  
 kommun 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden tar med förslaget i det fortsatta arbetet med att 
utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 
 

 Ärendet 

 Kommunfullmäktige har i §100/2019 beslutat att överlämna medborgarförslaget  

 Dnr 2019-522 33, som inkom till kommunstyrelsen 2019 06 14, till kultur- och fritids  

 nämnden för handläggning och beslut med hörande av teknik- och servicenämnden. 

        De unga förslagsställarna, 9 och 10 år gamla, vill att det byggs en utomhus skatepark  
         i Marks kommun. I parken ska det finnas möjlighet att både åka skate, kick-bike och  
         bmx-cykel. De skriver också att det är en rolig och billig sport som många kan utöva  
         och som inte kostar så mycket. 

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 4 oktober 2019. 

 

 Förvaltningens förslag till beslut   
        Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ta med förslaget  
         i det fortsatta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

          Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör ärendet. 

   

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämnden tar med förslaget i det fortsatta arbetet med att utveckla   

 kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

 

 Förslaget antas. 

 _____________ 
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 § 81/2019                 Dnr 2019–40 048  

 Stödansökan avseende Marks ridklubb 2019 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ser att ett extra ekonomiskt stöd till föreningen 
skulle vara välbehövligt men att kultur- och fritidsnämnden naturligtvis  
behöver beakta sin budget utifrån prognostiserat årsresultat. 
 

Ärendet 

Det har den 2019 07 23 till Kultur- och fritidsnämnden inkommit en ansökan från 

Marks Ridklubb där föreningen efterfrågar ekonomiskt stöd och ersättning för förlorade 

intäkter och ökade omkostnader relaterade till det pågående stallbygget på kommu-

nens ridanläggning på Bosgården i Örby.  

 
Marks Ridklubb har i en tidigare skrivelse till kultur- och fritidsnämnden uttryckt sin 

oro gällande sin ekonomiska situation i samband med nybyggnationen av ett nytt stall 

på ridanläggningen Bosgården. Föreningen inkom i mars 2019 med en begäran om 

ekonomiskt stöd på grund av sin ekonomiska situation. Kultur- och fritidsnämnden av-

slog då föreningens begäran med hänvisning till att återkomma med en ny begäran i 

slutet av året för att man då bättre kan se hur kultur- och fritidsnämndens budget ser 

ut. 

Marks Ridklubb ansöker om 150 000 kr för att täcka byggrelaterade merkostnader och 

intäktsbortfall.  

 

På grund av förseningar vid upphandlingen blev byggstarten senarelagd till januari 

2019. Inför den planerade första byggstarten (juni 2018) var föreningen väl informe-

rad och hade förberett sig på vilka effekter som byggprocessen skulle föra med sig och 

hade planerat för detta. En viktig inkomstkälla för föreningen är att arrangera täv-

lingar och förseningen av byggstarten medförde att höstens tävlingar inte kunde inpla-

neras, vilket innebar uteblivna intäkter, trots att bygget inte kom igång som planerat. 

Möjligheten att arrangera större tävlingar under 2019 har inte heller funnits då bygg-

processen sträcker sig över hela 2019, vilket har påverkat föreningens ekonomi ytter-

ligare negativt.  

En för föreningen annan viktig inkomstkälla är de inackorderade medlemsinstallning-

arna och i samband med den planerade byggstarten i juni 2018 valde ett antal av 

dessa medlemsinstallningar att söka sig till andra stall, vilket också gav föreningen ett 

inkomstbortfall. 

Föreningen har haft flera ekonomiska svårigheter under senare år vilket resulterat i ett 

större underskott för 2017 och 2018. Trots det har föreningen själva hittills kunnat 

hantera sin ekonomi och har inga skulder till Marks kommun.  

           Ärendets behandling 

  Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 4 oktober 2019. 

  

  Förvaltningens förslag till beslut   
  Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
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           Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärende. 

  

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet.  

 Beslutsgång  

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämnden ser att ett extra ekonomiskt stöd till föreningen skulle     

 vara välbehövligt men att kultur- och fritidsnämnden naturligtvis behöver beakta sin   

 budget utifrån prognostiserat årsresultat. 

 

 Förslaget antas. 

 _____________ 
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  § 82/2019                 Dnr 2019–18 048  

  Anläggnings- och underhållsbidrag 2020 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut. 
 

Ärendet 

Till Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit ansökningar om anläggnings och un-

derhållsbidrag på totalt 2 237 559 kronor. För 2020 har kultur- och fritidsnämnden to-

talt 1 210 000 kronor i budget. 

           
          I förvaltningens förslag har samtliga föreningar som inkommit med giltiga underlag  
          beviljats 75 % av föreningen beräknad godkänd kostnad i enlighet med gällande regler.  
          Den totala summan uppgår till 1 233 202 kronor. Överskjutande summa är resterande   
          bidrag från tidigare års bidrag. 

          En ansökan, som avser en nybyggnation av ett större garage/förråd/verkstad, har  
          bedömts vara utanför prioriterings-ordningen. Ansökan är dessutom så omfattande att   
          den mycket kraftigt skulle påverka övriga ansökningar som ryms inom  
          prioriteringsordningen.  

          De föreningar som beviljats medel för 2020 måste genomföra insatserna och sedan  
          inkomma med en ekonomisk redovisning med giltiga kvitton och fakturor senast den 
          31/12 under 2020 för att kunna få sitt bidrag. 

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 4 oktober 2019. 

 

 Förvaltningens förslag till beslut   

 Anläggnings- och underhållsbidrag fördelas i enlighet med kultur- och  

 fritidsförvaltningens förslag. 

          Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren och administratör Ingrid Gustafsson 

 redogör för ärende.  

   

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kultur-   

 och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut. 

 

 Förslaget antas. 

 _____________ 
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          § 83/2019                  

 Meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

 

a) Nulägesanalys Agenda 2030 i Marks kommun 

          Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om meddelandena kan noteras och finner att så sker. 

 

 _______________ 
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§ 84/2019                  

 Övriga frågor 

- Ylva Höglund (M) frågar om det finns några planer för en invigning av stallet  

Bosgården?  

 

Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren svarar att hon inte känner till att det 

finns några planer på en invigning. 

  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna frågan om invigning till  

förvaltningen och önskar att tidigare ledamöter och ersättare i kultur- och fritids-

nämnden ska bjudas in till invigningen. 

 

- Andreas Augustsson (S) frågar om Fotskäls hockeyklubb har känt till att före-

ningen har kunnat söka anläggnings- och underhållsbidrag?  

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar frågan.  

 

_______________ 

 
 
 
 
 

 
 

 


