
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(28)
 Kultur- och fritidsnämnden 
 2019-11-07 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Centralen i Tygrikeshallen, Skene klockan 09.15-12.40  

Ajournerat klockan 10.30-11.00 

  
Beslutande S Birgitta Andersson 

 S Andreas Augustsson  

 S Johan Hultén 

 C Belinda Sjöberg  

 S Peter Hellberg tjänstgör för Linda Axelsson (C) §§ 106–107 

 C Linda Axelsson §§ 108–123 

 L Anders Almqvist tjänstgör för Uno Johansson 

 M Ylva Höglund  

 M Magnus Lilliecrona  

 KD Martin Andersson 

 M Tommy Blomster tjänstgör för Mats Nordfält (SD) §§ 106–

107 

 SD Siv Scarborough tjänstgör för Mats Nordfält (SD) §§ 108–

123 

 V  Karin Jageby 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Peter Hellberg §§ 108–123 

 S Joanna Etherton §§ 106–119 kl.09.15-12.15 

 S Laila Neck 

 M Tommy Blomster §§ 108–123 

 M Anders Lilliestam 

   

  Tjänstemän 

  Maria Larsdotter-Spertina, tf. förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  Mirjam Öhlin, samordnare §§ 107 

  Maria Skarnehall-Lövgren, utvecklingsledare 

  Carola Melo, utvecklingsledare §§ 114 

  Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 106-114 

  Malin Fridlund, folkhälsosamordnare §§ 108 

  Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare §§ 108 

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom §§ 110–111 

  Tommy Söderhagen, ungdomshandledare §§ 109 

  Jesper Truelsen, ungdomshandledare §§ 109 

  Tomas Holmgren, ungdomshandledare §§ 109 

  Mikaela Bonat, praktikant §§ 109 

   

Utses att justera Ylva Höglund 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Kinna  

den 12 november klockan 12:00 

  

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 106–123 

  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 fritidsnämnden §§ 106-123 
 
Sammanträdesdatum 2019-11-07 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-11-12 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-12-04 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 106 

  

Förvaltningschefen informerar § 107 

  

Information om Agenda 2030 i Marks kommun § 108 

  

Information om Centralen- Öppen Ung § 109 

  

Ekonomisk månadsrapport § 110 

  

Kultur- och fritidsnämndens oktoberrapport 2019 § 111 

  

Stödansökan avseende Marks ridklubb 2019 § 112 

  

Anläggnings- och underhållsbidrag 2020 § 113 

  

Offentligt kulturuppdrag 2020 § 114 

  

Medborgarförslag om att anlägga gräs på Älekulla grusfotbollsplan § 115 

  

Motion om att starta en Fritidsbank i Marks kommun (M) § 116 

  

Medborgarförslag om att bygga en utomhusskatepark i  § 117 

Marks kommun  

  

Medborgarförslag om fritidsgård i Sätila § 118 

  

Styrgrupp för barn och unga § 119 

  

Meddelanden  § 120 

  

Anmälan av delegationsbeslut § 121 

  

Synpunkter § 122 

  

Övriga frågor § 123 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 106/2019                  

 Förändring av ärendelistan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Övrig fråga om invigning av stallet Bosgården 
- Övrig fråga om invigning av Horredshallen 
- Övrig fråga om budget 2020 
 

 

Dagens sammanträde 

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

-   Martin Andersson (KD) anmäler en övrig fråga om invigning av Horredshallen. 

-   Martin Andersson (KD) anmäler en övrig fråga om budget 2020.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan lägga till de övriga frågorna och 

finner att så sker. 

 

____________  
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 § 107/2019                 Dnr  

 Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Tf. Förvaltningschef Maria Larsdotter-Spertina informerar om ett antal ärenden som   

 kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med för tillfället och som kommer behandlas på  

 kultur- och fritidsnämndens nästa sammanträde. Några av de aktuella ärendena är: 

- Anläggningsutredningen 

- Remiss om konstnärlig gestaltning för Marks kommun 

- Nämndplan 2020 

  

 Enhetschef Niklas Gusténius och samordnare Mirjam Öhlin informerar om tankar för  

 Backagårdsbadet i Kinna inför sommaren 2020. Under sommaren 2019 har det  

 förekommit problem på badet och detta har föranlett förvaltningen att ta fram förslag  

 inför nästa sommar.  

 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar frågan. 

 

 Ordförande Birgitta Andersson informerar om att Rasmus Torngard kommer börja  

 arbeta som förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen under januari 2020.  

 Han har tidigare arbetat som förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen i   

 Askersund. 

 Beslutsgång 

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

 

 ____________ 
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§ 108/2019                 Dnr  

 Information om Agenda 2030 i Marks kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Folkhälsosamordnare Malin Fridlund och Lina Sjöstrand presenterar en nulägesanalys   

 kring Marks kommuns arbete kring agenda 2030. Nulägesanalysen har tagits fram på  

 uppdrag av Mats Lilienberg, kommundirektör i Marks kommun och syftet har bland  

 annat varit att visa på hur Marks kommun ligger till i förhållande med målen i Agenda  

 2030.  

 

 I nulägesanalysen presenteras förslag på principer för hur kommunen ska kunna  

 genomföra målen i Agenda 2030. Det handlar bland annat om att tänka nytt och  

 arbeta långsiktigt. Arbetet med agenda 2030 kommer stegvis att integreras i  

 kommunens styr- och ledningssystem och ingår även i anvisningarna för nämndplanen  

 2020. 

 

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

 Beslutsgång 

 Ordföranden tackar å kultur- och fritidsnämndens vägnar för informationen. 

 

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

 

 ____________ 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 8(28) 
Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-07 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 109/2019                 Dnr  

 Information om Centralen - Öppen Ung 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Dagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden är förlagt till Centralen i  

 Tygrikeshallen. Tommy Söderhagen, ungdomshandlare, redogör för verksamheten.  

 Centralen är en ungdomsgård och har öppet måndagar och onsdagar varje vecka samt  

 fredagar varannan vecka. Utöver detta används lokalerna till annan verksamhet övriga     

 kvällar. Varje kväll kommer det mellan 50-70 ungdomar till Centralen och de flesta    

 ungdomarna kommer från tätorten Kinna, Skene Örby. På Centralen finns det  

 möjlighet för ungdomar delta i olika typer av verksamheter. 

 

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

 Beslutsgång 

 Ordföranden tackar å kultur- och fritidsnämndens vägnar för informationen 

  

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

 

 ____________ 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 9(28) 
Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-07 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 § 110/2019                 Dnr 2019–35 042 

 Ekonomisk månadsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Informationen noteras. 
 

 Ärendet   

 Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde ärendet ekonomisk   

 månadsrapport. Till och med oktober månad redovisar kultur- och fritidsnämnden ett   

 ekonomiskt utfall på 62,3 miljoner kronor och detta ligger över periodens riktvärde  

 som ligger 61, 5 miljoner kronor. 

 Dagens sammanträde 

 Ekonom Hanna Grunditz-Svensson redogör för ärendet. 

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

 Beslutsgång 

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

 ________________ 
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§ 111/2019                 Dnr 2019–96 042 

 Kultur- och fritidsnämndens oktoberrapport 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner oktoberrapporten. 
 

 Ärendet 

 Kultur- och fritidsförvaltning har upprättat en ekonomisk redovisning över den  
 ekonomiska utvecklingen enligt anvisningarna för oktoberrapporten. Prognosen för   
 helåret för år 2019 är gynnsam.  

 Trots fördyrande omständigheter med nya ekonomiska riktlinjer för projektet  
 Bosgården och oannonserad uppräkning av VA-kostnader för Kaskad går förvaltningen      
 mot ett nära nollresultat för året. Detta beror till stor del på att förvaltningen har haft  
 ett flertal vakanser som ej har tillsatts under året.  

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 5 november 2019. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner oktoberrapporten. 

 Dagens sammanträde 

           Ekonom Hanna Grunditz Svensson redogör för ärendet. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

 

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner oktoberrapporten. 

 

 Förslaget antas. 

 Beslutet expedieras till 

 Kommunstyrelsen 

  

_____________ 
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  § 112/2019                 Dnr 2019–40 048  

 Stödansökan avseende Marks ridklubb 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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. 
 
Därmed avslås ansökan. 
 

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. 

  

  Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 23 oktober 2019 § 81 och  

  föreslår följande: 
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- 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. 

           Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärende. 

  

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet.  

 Ledamöternas förslag till beslut  

 Magnus Lilliecrona (M) lämnar följande tilläggsyrkande: 

- Därmed avslås ansökan. 

 

Ylva Höglund (M) med instämmande från Andreas Augustsson (S) yrkar bifall till  

Magnus Lilliecronas yrkande. 

Beslutsgång  

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt kultur- och fritids-

nämndens arbetsutskottsförslag och finner att så sker. 

 

Beslutsgång 2  

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämndens beslutar enligt Magnus Lilliecronas 

(M) yrkande och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Marks ridklubb 

 

_____________ 
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§ 113/2019                 Dnr 2019–18 048 
  
Anläggnings- och underhållsbidrag 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar anläggnings- och underhållsbidrag för år 
2020 enligt följande: 
 
Björketorps Idrottsförening  142 250 kronor 
Renovering av duschutrymme och omklädningsrum       
 
Fritsla Ryttarförening   51 630 kronor 
Upprustning av anläggning, renovering av domartorn,         
nytt staket, utökning av hinderbana, målning  
samt upprustning av underlaget på  
framhoppningsbana 
  
Horreds idrottsförening    165 975 kronor 
Renovering och handikappanpassning av  
omklädningsrum samt duschar,  
ombyggnad av toalett samt  
renovering och ombyggnad av  
domaromklädningsrum,och  
säkerställande av utrymningsvägar 
 
Horreds idrottsförening    24 400 kronor 
Nytt trästaket för att markera idrottsplatsens område 
 
Horreds idrottsförening    23 000 kronor 
Inköp av ny vattenpump 
 
Horreds idrottsförening                                             Avslag 
Luftning och dressning av fotbollsplan 
 
Horreds Sportklubb    121 790 kronor 
Renovering av duschutrymme och  
bastu i damernas omklädningsrum 
 
Kinna hembygdsförening   7 250 kronor 
Underhåll av utsida gavel på vandrarhemmet  
Lilla Sanden 
 
Kinna hembygdsförening    196 950 kronor 
Utbyte och underhåll av elinstallationer 
 på vandrarhemmet Lilla Sanden 
 
OK Räven     44 230 kronor 
Renovering av källartrappa till  
omklädningsrum och  
duschutrymme samt byte av  
källardörr och målning av delar av fasad 
 
Skene Sim- och idrottssällskap                                Avslag 
Byggnation av garage, förråd och verkstad 
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Skephults bygdegårdsförening  17 200 kronor 
Byte av brädor på fasad och byte av 
tre fönster samt målning 
 
Skephults hembygdsförening                                   13 850 kronor 
Byte av brädor på samt målning samt målning 
av hembygdsstugorna Botten och Björkåsen 
 
Sätila bygdegårdsförening   16 200 kronor 
Inköp och installation av luftvärmepump i logen 
 
Sätila bygdegårdsförening   12 800 kronor 
Anpassning av av nödutgång och  
installation av manuellt brandlarm 
 
Sätila byggnadsförening Lundagård   33 575 kronor 
Invändiga reparations- och  
underhållsarbeten i föreningslokalen 
 
Sätila hembygdsförening   16 200 kronor 
Inköp och installation av  
värmepump i Hernströmsgården 
 
Sätila Sportklubb    40 975 kronor 
Slutföra utbytet av belysning till  
LED-armaturer vid elljusspåret. 
 
Ubbhults IF    33 500 kronor 
Anläggning av handikappvänligt  
trädäck för publik vid matcher samt  
inköp av fönsterdörr  
för bättre åtkomst till samlingslokal 
 
Ubbhults IF     105 100 kronor 
Inhägnad av fotbollsplanen –  
komplettering av staket inklusive grindar 
 
Öxabäck IF    143 125 kronor 
Utbyte av belysning och  
belysningsstolpar på träningsplanen 
 
                                                             Summa:   1 210 000 kronor 

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. 
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          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. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 oktober 2019   

 § 82 och förslår följande: 

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

tur- och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut.  

          Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren och redogör för ärendet.  

   

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter diskuterar ärendet. 

 Ledamöternas förslag till beslut 

 Magnus Lilliecrona (M) lämnar följande yrkande: 

 

 Kultur- och fritidsnämnden fördelar anläggnings- och underhållsbidrag för år 2020  

 enligt följande: 

 

 Björketorps Idrottsförening   142 250 kronor 

 Renovering av duschutrymme och omklädningsrum       

 

 Fritsla Ryttarförening   51 630 kronor 

 Upprustning av anläggning, renovering av domartorn,         

 nytt staket, utökning av hinderbana, målning  

 samt upprustning av underlaget på  

 framhoppningsbana 

  

 Horreds idrottsförening    165 975 kronor 

 Renovering och handikappanpassning av  

 omklädningsrum samt duschar,  

 ombyggnad av toalett samt  

 renovering och ombyggnad av  

 domaromklädningsrum,och  

 säkerställande av utrymningsvägar 

 

 Horreds idrottsförening    24 400 kronor 

 Nytt trästaket för att markera idrottsplatsens område 

 

 Horreds idrottsförening    23 000 kronor 

 Inköp av ny vattenpump 

 

 Horreds idrottsförening                                                 Avslag 

 Luftning och dressning av fotbollsplan 
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Horreds Sportklubb    121 790 kronor 

Renovering av duschutrymme och  

bastu i damernas omklädningsrum 

  

Kinna hembygdsförening   7 250 kronor 

Underhåll av utsida gavel på vandrarhemmet  

Lilla Sanden 

 

Kinna hembygdsförening    196 950 kronor 

Utbyte och underhåll av elinstallationer 

 på vandrarhemmet Lilla Sanden 

 

OK Räven     44 230 kronor 

Renovering av källartrappa till  

omklädningsrum och  

duschutrymme samt byte av  

källardörr och målning av delar av fasad 

 

Skene Sim- och idrottssällskap                                     Avslag 

Byggnation av garage, förråd och verkstad 

 

Skephults bygdegårdsförening  17 200 kronor 

Byte av brädor på fasad och byte av 

tre fönster samt målning 

 

Skephults hembygdsförening                                   13 850 kronor 

Byte av brädor på samt målning samt målning 

av hembygdsstugorna Botten och Björkåsen 

 

Sätila bygdegårdsförening   16 200 kronor 

Inköp och installation av luftvärmepump i logen 

 

Sätila bygdegårdsförening   12 800 kronor 

Anpassning av nödutgång och  

installation av manuellt brandlarm 

 

Sätila byggnadsförening Lundagård   33 575 kronor 

Invändiga reparations- och  

underhållsarbeten i föreningslokalen 

 

Sätila hembygdsförening   16 200 kronor 

Inköp och installation av  

värmepump i Hernströmsgården 

 

Sätila Sportklubb    40 975 kronor 

Slutföra utbytet av belysning till  

LED-armaturer vid elljusspåret. 

 

Ubbhults IF    33 500 kronor 

Anläggning av handikappvänligt  

trädäck för publik vid matcher samt  

inköp av fönsterdörr  

för bättre åtkomst till samlingslokal 

 

Ubbhults IF     105 100 kronor 

Inhägnad av fotbollsplanen –  
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komplettering av staket inklusive grindar 

 

Öxabäck IF    143 125 kronor 

Utbyte av belysning och  

belysningsstolpar på träningsplanen 

 

                                                             Summa:   1 210 000 kronor 

 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Magnus Lilliecronas   

 (M) yrkande och finner att så sker. 

 Beslutet expedieras till  

 Björketorps Idrottsförening 

 Fritsla Ryttarförening 

 Horreds idrottsförening  

 Horreds Sportklubb 

 Kinna hembygdsförening 

 OK Räven  

 Skene Sim- och idrottssällskap   

 Skephults bygdegårdsförening  

 Skephults hembygdsförening 

 Sätila bygdegårdsförening     

 Sätila byggnadsförening Lundagård   

 Sätila hembygdsförening 

 Sätila Sportklubb 

 Ubbhults IF  

 Öxabäck IF                          

_____________ 
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            § 114/2019                 Dnr 2019–8 805 

 Offentligt kulturuppdrag 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om 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 25 000 kronor i ett år.  
Föreläsningsföreningen i Mark tilldelas 25 000 kronor i ett år. 
Sätila Bygdegårdsförening tilldelas 25 000 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. 

 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. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 oktober 2019 

§ 77 och föreslår följande: 

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till  

kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag till beslut.   

  Dagens sammanträde 

  Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 

  Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.  

            Ledamöternas förslag till beslut 

  Magnus Lilliecrona (M) yrkar följande: 

  Kultur- och fritidsnämnden beslutar om 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 25 000 kronor i ett år.  
  Föreläsningsföreningen i Mark tilldelas 25 000 kronor i ett år. 
  Sätila Bygdegårdsförening tilldelas 25 000 kronor i ett år. 
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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. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Magnus Lilliecronas 

(M) yrkande och finner att så sker. 

 

Beslutet expedieras till 
Marks Konstgille  

Marks Konstgrafiska Verkstad  

Mark Big Band  

Föreläsningsföreningen i Mark  

Sätila Bygdegårdsförening  

Föreningen Blåset 

_____________ 
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 § 115/2019                 Dnr 2019–43 826 

 Medborgarförslag om att anlägga gräs på Älekulla grusfotbollsplan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 oktober 2019   

 § 78 och föreslår följande: 
- Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att avslå  

 medborgarförslaget. 

 Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet. 
 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

 förslag och finner att så sker. 

  

 Beslutet expedieras till 
 Förslagsställaren  

 _______________ 
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 § 116/2019                 Dnr 2019–37 820 

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

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv i sitt remissvar till att inrätta en 
Fritidsbank i Marks kommun. 
 
Reservation 
Martin Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 

 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. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 oktober § 79    

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

Fritidsbank i Marks kommun. 

          Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 

   

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

        Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  

         förslag och finner att så sker. 

 Beslutet expedieras till  

 Kommunstyrelsen 

 

 ____________ 
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§ 117/2019                 Dnr 2019–42 829  

 Medborgarförslag om att bygga en utomhusskatepark i Marks  
 kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett positivt förslag men har inga ekono-
miska förutsättningar att genomföra det i dagsläget. Kultur- och fritidsnämn-
den tar med sig förslaget i den framtida utvecklingen. 
 

 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. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 oktober 2019   

 § 80 och föreslår följande:   
- kultur- och fritidsnämnden tar med förslaget i det fortsatta arbetet med att ut-

veckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

          Dagens sammanträde 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Lilliecrona (M) yrkar följande: 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett positivt förslag men har inga ekonomiska för-

utsättningar att genomföra det i dagsläget. Kultur- och fritidsnämnden tar med sig för-

slaget i den framtida utvecklingen. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Magnus Lilliecronas   

 (M) yrkande och finner att så sker. 

 Beslutet expedieras till 

 Förslagsställarna 

 _____________ 
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 § 118/2019                 Dnr 2019–73 827 

 Medborgarförslag om fritidsgård i Sätila 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt på ungdomsinitiativ. Processen 
kring att upprätta en mötesplats för ungdomar i Sätila är igång och i det arbe-
tet välkomnar vi alla ungdomar som vill delta i utvecklingen av en sådan mö-
tesplats. 
 
 

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. 

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 oktober § 76 

och föreslår följande: 

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

återfinns i medborgarförslaget om en fritidsgård i Sätila. Processen kring att upp-

rätta 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. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

         Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Lilliecrona (M) lämnar följande yrkande: 

Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt på ungdomsinitiativ. 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Magnus Lilliecronas 
(M) yrkande och finner att så sker. 

Beslutet expedieras till 

Förslagsställaren  
_____________ 
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 § 119/2019                 Dnr 2019–82 85 

 Styrgrupp för barn och unga 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämndens presidium 
ska ingå i en presidiegrupp för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet i 
Marks kommun för åldrarna 0-20 år. 
 
Presidiet får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning för styrgruppen för 
barn- och ungdomsarbetet 0-20 enligt upprättat förslag. 

 Ärendet   

 Folkhälsosamordnarna har överförts till kommunstyrelsen och ingår inte längre i den   

 kommunala styrgruppen för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet 0-20 år  

 enligt uppdragsbeskrivning. 

 Beskrivningen behöver revideras för att korrekt myndighetstillhörigheten där   
 kommunstyrelsen läggs till som ytterligare part. 

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsnämnden bordlade ärendet på sitt sammanträde den 13 maj  
 2019 § 68. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämndens presidium ska ingå   
 i en presidiegrupp för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet i Marks kommun  
 för åldrarna 0-20 år. 

 Presidiet får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning för styrgruppen för barn- och  
 ungdomsarbetet 0-20 enligt upprättat förslaget. 

 Förslaget antas. 

 Beslutet expedieras till  

          Kommunstyrelsen 

         Barn- och utbildningsnämnden 

 _____________ 
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§ 120/2019                  

 Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

  

A) KF § 135/2019 – Översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför 

mandatperioden 2022-2025 

 

B) KF § 137/2019 Revisionsreglemente i Marks kommun 

 

C) KF § 152/2019 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och  

fritidsnämnden (KD) 

         Beslutsgång 

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

 

_______________ 
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 § 121/2019                  

 Anmälan av delegationsbeslut 

 Följande delegationsbeslut anmäls: 

           a) Dnr 2019–80 804 

 

 Redovisning av delegationsbeslut avseende registreringslotteri 

 

 b)   Dnr 2019–94 822 

 

 Delegationsbeslut - Svar till Miljönämndens i Marks kommun avseende åtgärder vid   

 tempererade ba 

 _______________ 
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 § 122/2019                 Dnr 2019–27 809 

 Synpunkter  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Redovisning av synpunkter läggs till handlingarna. 
 

 Ärendet 

 Följande synpunkter redovisas: 

 

a) Projektidé psykisk ohälsa 

 

b) Föreningsbidrag 

 

c) Fika på bibliotek 

 

d) Ramp för cykelåkning 

 

e) Skatepark i Kinna 

 

f) Bokbussen 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om redovisningen kan läggas till handlingarna och finner att så   

 sker. 

 
           _____________ 
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 § 123/2019                  

 Övriga frågor 

- Ylva Höglund (M) frågar om när invigningen stallet Bosgården kommer äga rum? 

Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren svarar att invigningen kommer äga 

rum den 5 december kl 18:00. 

 

- Martin Andersson (KD) informerar att invigningen av Horredshallen kommer ske 

under våren 2020 och berörda föreningar har tagit fram ett antal förslag på datum. 

 

- Martin Andersson (KD) har en fråga till majoriteten med anledning av en artikel i 

tidning Markbladet om budget 2020. 

 
Birgitta Andersson (S) svarar på frågan. 

 
      _____________ 

 

 


