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 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 
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Tid

 
Torsdag 26 mars 2015, kl. 13.15 -17.15, ajournering 14.50–15.20 

  
Plats Svansjörummet, kommunhuset 
  
Beslutande C  Eva Åberg Andersson, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 
 FP Niklas Herneryd §§ 23-26, kl. 13.15–14.50 
 M Jannicke Wichne, tjänstgör för Niklas Herneryd (FP) §§ 27-32, 

kl. 14.50–17.15 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Thord Harrysson  
 S Birgitta Andersson 
   
   
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 V Karin Jageby 
   
   
 Tjänstemän 
 Olof Lindqvist, förvaltningschef  
 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  
 Malin Omland, folkhälsosamordnare  
 Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare  
 Maria Wallengren, utredare  
 Kajsa Lager Brink, vik. fritids- och föreningsutvecklare  
   
    
Utses att justera Thord Harrysson (S) 
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-03-30, klockan 15.00 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 23-32 
  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  
 Thord Harrysson (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2015-03-26 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2015-03-31 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2015-04-22 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    §23  

       
Familjecentral, utökad ram    §24
        
Markshow, uthyrning av Arenahallen §25 
   
Kulturhuset i Skene, ansökan om stöd §26 
   
Skrivelse från Horreds Bordtennisklubb   §27
     
Marks Ishall, underhållsbehov    §28 
       
Marks Tennisklubb     §29  
 
Redovisning av inkomna synpunkter   §30  
 
Redovisning av inkomna meddelanden   §31  
 
Övriga frågor     §32
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§ 23/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Förvaltningschef Olof Lindqvist anmäler två punkter under övriga frågor. 
 
Dagens ärendelista godkänns. 
 

Dagens sammanträde 
Olof Lindqvist anmäler två punkter under övriga frågor. 
 
Dagens ärendelista godkänns 
______ 
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§ 24/2015 Dnr KFN 2014-36 83 

Familjecentral – utökad ram 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att en familjecentral ska etableras i Skene 
Lasarett i samverkan med de andra parterna.  
Kultur-och fritidsnämnden ansöker därför om en utökad ram om 775 000  
kronor hos kommunfullmäktige för ökade lokal-och personalkostnader. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2010 att tilldela Barn-och utbildningsförvalt-
ningen 1,5 mkr för att arbeta med föräldrastöd i enlighet med regeringens 
nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Ett förslag om organisation 
och insatser kring föräldrastöd togs fram och beslutades om. I förslaget fram-
går att det på sikt ska undersökas om öppna förskolans verksamhet kan  
utvecklas till en verksamhet där fler aktörer samverkar kring föräldrastöd i  
något som liknar familjecentral (BUN Dnr: 2009/ 220 610). Den politiska 
styrgruppen för barn och unga tog 2013 beslut om att en familjecentral ska 
etableras. Därtill godkände Kommunfullmäktige en ramförflyttning av samt-
liga föräldrastödsmedel från Barn-och utbildningsförvaltningen till Kultur-och 
fritidsförvaltningen med syfte att utveckla och etablera en familjecentral 
(KFN: 2013-75-83). 
 
I april 2014 beslutade Kultur-och fritidsnämnden att använda maximalt 60 tkr 
ur nämndens egen budget för eventuella omkostnader i samband med lokal-
utredning för att etablera en familjecentral i Marks kommun (Dnr KFN 2014-
36-83).  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att en familjecentral ska etableras i Skene 
Lasarett i samverkan med de andra parterna. Kultur-och fritidsnämnden  
ansöker därför om en utökad ram om 775 000 kronor hos kommunfullmäktige 
för ökade lokal-och personalkostnader.  

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Malin Omland redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan föreslå att kultur- och fri-
tidsnämnden beslutar att en familjecentral ska etableras i Skene lasarett i 
samverkan med de andra parterna samt ansöker om en utökad ram på 
775 000 kronor hos kommunfullmäktige för ökade lokal- och personalkostna-
der. 
 
Förslaget antas. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(15) 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 
 2015-03-26 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 25/2015 Dnr KFN 2015-30 861 

Markshow, hyra av Arenahallen 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att Minab får hyra Arenahallen enligt  
gällande taxa den 5-9 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver avtal med MINAB med betoning på att 
skydda golv och återställa allt i ursprungligt skick. Föreningarnas behov skall 
tillgodoses. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen skall göra en besiktning både före och efter 
uthyrningen, samt en utvärdering efteråt med återkoppling till nämnd. 
 

Ärendet 
Markshowen är ett arrangemang som genomförs av Minab i samverkan med 
lokala näringsidkare. Företag och allmänhet erbjuds under festliga former en 
mötesplats med prisutdelningar, underhållning, mat och dans. Markshowen 
har arrangerats i fyra år och 2015 vill Minab använda Arenahallen för  
arrangemanget. Tidigare år har arrangemanget ägt rum i Kinnahallen och 
Tygrikeshallen. 
För genomförandet behöver hallen disponeras av arrangörerna två dagar före 
och två dagar efter själva showen. Mellan den 5 och 9 november kan därför 
hallen inte användas av någon annan. Minab önskade boka anläggningen  
redan i november 2014 men fick beskedet att Kultur- och fritidsförvaltningen 
av hänsyn till föreningslivet inte kunde göra en bokning så lång tid i förväg. 
  
Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att Minab får hyra Arenahallen enligt  
gällande taxa den 5-9 november 2015.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att ett avtal skrivs med MINAB med beto-
ning på att skydda golv och återställa allti ursprungligt skick. Föreningarnas  
behov skall tillgodoses. 
 
Birgitta Andersson (S) föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen skall göra en 
besiktning både före och efter uthyrningen, samt en utvärdering efteråt med 
återkoppling till nämnd.  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut  
enligt förvaltningens förslag. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut  
enligt Lo Göthberg Larssons (MP) tilläggsförslag. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut  
enligt Birgitta Andersson (S) tilläggsförslag. 
 
Förslaget antas. 
_______ 
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§ 26/2015 Dnr KFN 2015-22 805 

Kulturhuset i Skene, ansökan om bidrag 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om infrastruktur/kulturbidrag från 
Kulturhuset i Skene. 
 
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för  
behandling. 
 

Ärendet 
Kulturhuset i Skene ansöker om infrastruktur/kulturbidrag, 300 tkr per år  
under tre års tid med möjlighet till omprövning. Ansökan ankom kommunsty-
relsen den 2 februari 2015, varefter ärendet adresserades Kultur– och fritids-
nämnden.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om infrastruktur/kulturbidrag. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag.  
 
Thord Harrysson (S) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår att över-
lämna ärendet till kommunstyrelsen för behandling. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut  
enligt Eva Åberg Anderssons (C) förslag. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut  
enligt Thord Harryssons (S) tilläggsförslag. 
 
Förslaget antas. 
______ 
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§ 27/2015 Dnr KFN 2015-19 821 

Skrivelse från Horreds Bordtennisklubb 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skrivelsen från Horreds Bordten-
nisklubb genom redogörelsen anses besvarad. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att starta en utredning om  
Horredshallen som ser till samtliga föreningars behov. 
 

Ärendet 
Ärendet rör inkommen skrivelse från Horreds Bordtennisklubb där föreningen 
uttrycker ett behov av stöd. Behovet har uppstått i samband med att Horreds 
Bordtennisklubb blivit av med sin träningslokal. Föreningen ger uttryck för 
lösningar och idéer kring den uppkomna situationen.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skrivelsen från Horreds Bordten-
nisklubb genom denna redogörelse anses besvarad.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist och utredare Maria Wallengren redogör för 
ärendet. 

 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår att 
förvaltningen får i uppdrag att starta en utredning om Horredshallen som ser 
till alla föreningars behov. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut en-
ligt förvaltningens förslag. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut en-
ligt Eva Åberg Anderssons (C) tilläggsförslag. 
 
Förslaget antas. 

 
_______ 
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§ 28/2015 Dnr KFN 2010-58 821 

Marks Ishall – utökat behov av underhåll 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära en utökning av driftbudget 
2016-2018  om 1 mkr/år i syfte att säkerställa en fungerande och ändamåls-
enlig drift av Marks Ishall.  
 
På förekommen anledning av att det har uppkommit behov av ytterligare  
reparationer av Marks ishall föreslår nämnden att kultur- och fritidsförvalt-
ningen inleder en förstudie kring en ny ishall i Mark. 
 

Ärendet 
2010 upprättades en underhållsplan mellan Fotskäls Hockey och Marks  
kommun genom Kultur-och fritidsförvaltningen,§ 96/2010.  
Denna underhållsplan sträcker sig tio år framåt.  
Behov av underhåll kring ventilation och avfuktning i hallen bedöms vara så 
akut att verksamhet inte kan bedrivas säsongen 2015-2016 om inte åtgärder 
vidtas 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära en utökning av driftbudget 
2016-2018  om 1 mkr/år i syfte att säkerställa en fungerande och ändamåls-
enlig drift av Marks Ishall.   

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist och utredare Maria Wallengren redogör för 
ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Thord Harrysson (S) med stöd från Eva Åberg Andersson (C) och Birgitta  
Andersson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S) och Jannicke 
Wichne (M) föreslår att; På förekommen anledning av att det har uppkommit 
behov av ytterligare reparationer av Marks ishall föreslår nämnden att kultur- 
och fritidsförvaltningen inleder en förstudie kring en ny ishall i Mark.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut  
enligt Thord Harryssons (S) förslag. 
 
Förslaget antas. 
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Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut  
enligt Eva Åberg Anderssons (C) tilläggsförslag. 
 
Förslaget antas. 
_______ 
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§ 29/2015 Dnr KFN 2015-31 206 

Marks Tennisklubb  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Marks TK beviljas en reducering av 
2014 års hyra med 66 501 kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen tecknar 
ett nytt hyresavtal som förbättrar Marks TK:s ekonomiska förutsättningar. Det 
nya avtalet skall finansieras inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens 
driftbudget 2015. Det nya avtalet skall även beaktas i den ekonomiska 
flerårsplaneringen. 
 

Ärendet 
Marks Tennisklubb önskar en hyresreducering för 2014 då de under de  
senaste tre åren har bedrivit verksamheten med ett underskott. Den stora 
kostnadsposten för föreningen är hyran för Tygrikeshallen. I dagsläget har 
Marks TK inte betalat förgående års tre sista månadshyror; en summa om  
66 501 kronor, (månadshyra 22 167 kronor). 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Marks TK beviljas en reducering av 
2014 års hyra med 66 501 kronor. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen tecknar 
ett nytt hyresavtal som förbättrar Marks TK:s ekonomiska förutsättningar. Det 
nya avtalet skall finansieras inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens 
driftbudget 2015. Det nya avtalet skall även beaktas i den ekonomiska 
flerårsplaneringen. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Thord Harrysson (S) med stöd från Jannicke Wichne (M) föreslår bifall till  
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut en-
ligt Thord Harryssons (S) förslag.  
 
Förslaget antas. 
_______ 
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§ 30/2015 Dnr KFN 2015-2 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns 
 
 

a. Svar från ordförande Lo Göthberg Larsson gällande renovering av 
slingan vid Änketjärn. 

 
b. Fråga gällande medborgarförslaget, KFN 2012-97 814, om besöksplat-

ser för fågelskådare utmed riksväg 41. 
 

c. Svar från vik. Enhetschef Maria Skarnehall Lövgren gällande medbor-
garförslaget om besöksplatser för fågelskådare. 

 
d. Synpunkt gällande behov av fritidsgård i Horred. 
 

e. Svar från fritidsledare Tommy Söderhagen gällande fritidsgård i  
Horred. 
 
_______ 
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§ 31/2015  

Redovisning av inkomna meddelanden 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Redovisning av inkomna meddelanden godkänns. 
 

 
a. Minnesanteckningar från presidiets möte med Marks Idrottshistoriska 

Sällskap. 
 

b. Inbjudan till spridningsseminarium av arbetet mot cannabis i Tresdad2. 
 

c. Skrivning från Konsumentverket/SKL. 
 

d. Information från KF om KFNs reglemente och uppdatering av  
SFS- nummer. 

 
 

_____ 
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§ 32/2015 

Övriga frågor 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist meddelar att konsumentvägledare Arman  
Hovanesian har sagt upp sig.  
 
Förvaltningschef Olof Lindqvist informerar om majnämnden och budgetarbe-
tet. 
 
Birgitta Andersson (S) har en fråga om konstföreningars bokningar av Kinna-
borgsalen. Det finns behov av att kunna boka Kinnaborgsalen två år i förväg. 
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist undersöker frågan med lokalbokningen. 
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§ 23/2015

Förändring av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut

Förvaltningschef Olof Lindqvist anmäler två punkter under övriga frågor.


Dagens ärendelista godkänns.


Dagens sammanträde


Olof Lindqvist anmäler två punkter under övriga frågor.


Dagens ärendelista godkänns


______


§ 24/2015
Dnr KFN 2014-36 83


Familjecentral – utökad ram


Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden


Kultur-och fritidsnämnden beslutar att en familjecentral ska etableras i Skene Lasarett i samverkan med de andra parterna. 

Kultur-och fritidsnämnden ansöker därför om en utökad ram om 775 000 

kronor hos kommunfullmäktige för ökade lokal-och personalkostnader.

Ärendet


Kommunfullmäktige beslutade 2010 att tilldela Barn-och utbildningsförvaltningen 1,5 mkr för att arbeta med föräldrastöd i enlighet med regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Ett förslag om organisation och insatser kring föräldrastöd togs fram och beslutades om. I förslaget framgår att det på sikt ska undersökas om öppna förskolans verksamhet kan 

utvecklas till en verksamhet där fler aktörer samverkar kring föräldrastöd i 

något som liknar familjecentral (BUN Dnr: 2009/ 220 610). Den politiska styrgruppen för barn och unga tog 2013 beslut om att en familjecentral ska etableras. Därtill godkände Kommunfullmäktige en ramförflyttning av samtliga föräldrastödsmedel från Barn-och utbildningsförvaltningen till Kultur-och fritidsförvaltningen med syfte att utveckla och etablera en familjecentral (KFN: 2013-75-83).

I april 2014 beslutade Kultur-och fritidsnämnden att använda maximalt 60 tkr ur nämndens egen budget för eventuella omkostnader i samband med lokalutredning för att etablera en familjecentral i Marks kommun (Dnr KFN 2014-36-83). 

Ärendets behandling


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2015.


Förvaltningens förslag till beslut

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att en familjecentral ska etableras i Skene Lasarett i samverkan med de andra parterna. Kultur-och fritidsnämnden 


ansöker därför om en utökad ram om 775 000 kronor hos kommunfullmäktige för ökade lokal-och personalkostnader. 


Dagens sammanträde


Folkhälsosamordnare Malin Omland redogör för ärendet.


Ärendet diskuteras.


Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan föreslå att kultur- och fritidsnämnden beslutar att en familjecentral ska etableras i Skene lasarett i samverkan med de andra parterna samt ansöker om en utökad ram på 775 000 kronor hos kommunfullmäktige för ökade lokal- och personalkostnader.

Förslaget antas.


§ 25/2015
Dnr KFN 2015-30 861

Markshow, hyra av Arenahallen


Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden


Kultur-och fritidsnämnden beslutar att Minab får hyra Arenahallen enligt 


gällande taxa den 5-9 november 2015.

Kultur- och fritidsförvaltningen skriver avtal med MINAB med betoning på att skydda golv och återställa allt i ursprungligt skick. Föreningarnas behov skall tillgodoses.

Kultur- och fritidsförvaltningen skall göra en besiktning både före och efter uthyrningen, samt en utvärdering efteråt med återkoppling till nämnd.

Ärendet


Markshowen är ett arrangemang som genomförs av Minab i samverkan med lokala näringsidkare. Företag och allmänhet erbjuds under festliga former en mötesplats med prisutdelningar, underhållning, mat och dans. Markshowen har arrangerats i fyra år och 2015 vill Minab använda Arenahallen för 


arrangemanget. Tidigare år har arrangemanget ägt rum i Kinnahallen och Tygrikeshallen.

För genomförandet behöver hallen disponeras av arrangörerna två dagar före och två dagar efter själva showen. Mellan den 5 och 9 november kan därför hallen inte användas av någon annan. Minab önskade boka anläggningen 


redan i november 2014 men fick beskedet att Kultur- och fritidsförvaltningen av hänsyn till föreningslivet inte kunde göra en bokning så lång tid i förväg.

 
Ärendets behandling


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2015.


Förvaltningens förslag till beslut


Kultur-och fritidsnämnden beslutar att Minab får hyra Arenahallen enligt 


gällande taxa den 5-9 november 2015. 


Dagens sammanträde


Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet.


Ärendet diskuteras.


Ledamöternas förslag till beslut


Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att ett avtal skrivs med MINAB med betoning på att skydda golv och återställa allti ursprungligt skick. Föreningarnas 

behov skall tillgodoses.

Birgitta Andersson (S) föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen skall göra en besiktning både före och efter uthyrningen, samt en utvärdering efteråt med återkoppling till nämnd. 

Beslutsgång


Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut 


enligt förvaltningens förslag.

Förslaget antas.


Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut 

enligt Lo Göthberg Larssons (MP) tilläggsförslag.


Förslaget antas.


Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut 


enligt Birgitta Andersson (S) tilläggsförslag.


Förslaget antas.


_______


§ 26/2015
Dnr KFN 2015-22 805

Kulturhuset i Skene, ansökan om bidrag

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om infrastruktur/kulturbidrag från Kulturhuset i Skene.


Kultur- och fritidsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 


behandling.

Ärendet


Kulturhuset i Skene ansöker om infrastruktur/kulturbidrag, 300 tkr per år 


under tre års tid med möjlighet till omprövning. Ansökan ankom kommunstyrelsen den 2 februari 2015, varefter ärendet adresserades Kultur– och fritidsnämnden. 

Ärendets behandling


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2015.


Förvaltningens förslag till beslut


Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om infrastruktur/kulturbidrag.

Dagens sammanträde


Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut


Eva Åberg Andersson (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Thord Harrysson (S) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för behandling.


Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut 


enligt Eva Åberg Anderssons (C) förslag.


Förslaget antas.


Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut 


enligt Thord Harryssons (S) tilläggsförslag.


Förslaget antas.


______

§ 27/2015
Dnr KFN 2015-19 821

Skrivelse från Horreds Bordtennisklubb

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skrivelsen från Horreds Bordtennisklubb genom redogörelsen anses besvarad.

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att starta en utredning om 


Horredshallen som ser till samtliga föreningars behov.


Ärendet


Ärendet rör inkommen skrivelse från Horreds Bordtennisklubb där föreningen uttrycker ett behov av stöd. Behovet har uppstått i samband med att Horreds Bordtennisklubb blivit av med sin träningslokal. Föreningen ger uttryck för lösningar och idéer kring den uppkomna situationen. 

Ärendets behandling


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2015.


Förvaltningens förslag till beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skrivelsen från Horreds Bordtennisklubb genom denna redogörelse anses besvarad. 


Dagens sammanträde


Förvaltningschef Olof Lindqvist och utredare Maria Wallengren redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut


Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att starta en utredning om Horredshallen som ser till alla föreningars behov.

Beslutsgång


Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut enligt förvaltningens förslag.

Förslaget antas.


Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut enligt Eva Åberg Anderssons (C) tilläggsförslag.


Förslaget antas.


_______

§ 28/2015
Dnr KFN 2010-58 821

Marks Ishall – utökat behov av underhåll

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära en utökning av driftbudget 2016-2018  om 1 mkr/år i syfte att säkerställa en fungerande och ändamålsenlig drift av Marks Ishall. 

På förekommen anledning av att det har uppkommit behov av ytterligare 


reparationer av Marks ishall föreslår nämnden att kultur- och fritidsförvaltningen inleder en förstudie kring en ny ishall i Mark.

Ärendet


2010 upprättades en underhållsplan mellan Fotskäls Hockey och Marks 

kommun genom Kultur-och fritidsförvaltningen,§ 96/2010. 

Denna underhållsplan sträcker sig tio år framåt. 

Behov av underhåll kring ventilation och avfuktning i hallen bedöms vara så akut att verksamhet inte kan bedrivas säsongen 2015-2016 om inte åtgärder vidtas


Ärendets behandling


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2015.

Förvaltningens förslag till beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära en utökning av driftbudget 2016-2018  om 1 mkr/år i syfte att säkerställa en fungerande och ändamålsenlig drift av Marks Ishall.  

Dagens sammanträde


Förvaltningschef Olof Lindqvist och utredare Maria Wallengren redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut


Thord Harrysson (S) med stöd från Eva Åberg Andersson (C) och Birgitta 

Andersson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S) och Jannicke Wichne (M) föreslår att; På förekommen anledning av att det har uppkommit behov av ytterligare reparationer av Marks ishall föreslår nämnden att kultur- och fritidsförvaltningen inleder en förstudie kring en ny ishall i Mark. 

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut 


enligt Thord Harryssons (S) förslag.


Förslaget antas.


Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut 

enligt Eva Åberg Anderssons (C) tilläggsförslag.


Förslaget antas.


_______

§ 29/2015
Dnr KFN 2015-31 206


Marks Tennisklubb 


Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Marks TK beviljas en reducering av 2014 års hyra med 66 501 kronor.


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen tecknar ett nytt hyresavtal som förbättrar Marks TK:s ekonomiska förutsättningar. Det nya avtalet skall finansieras inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens driftbudget 2015. Det nya avtalet skall även beaktas i den ekonomiska flerårsplaneringen.

Ärendet


Marks Tennisklubb önskar en hyresreducering för 2014 då de under de 


senaste tre åren har bedrivit verksamheten med ett underskott. Den stora kostnadsposten för föreningen är hyran för Tygrikeshallen. I dagsläget har Marks TK inte betalat förgående års tre sista månadshyror; en summa om 


66 501 kronor, (månadshyra 22 167 kronor).


Ärendets behandling


Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2015.


Förvaltningens förslag till beslut


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Marks TK beviljas en reducering av 2014 års hyra med 66 501 kronor.


Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen tecknar ett nytt hyresavtal som förbättrar Marks TK:s ekonomiska förutsättningar. Det nya avtalet skall finansieras inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens driftbudget 2015. Det nya avtalet skall även beaktas i den ekonomiska flerårsplaneringen.


Dagens sammanträde


Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet.


Ärendet diskuteras


Ledamöternas förslag till beslut


Thord Harrysson (S) med stöd från Jannicke Wichne (M) föreslår bifall till 


förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång


Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut enligt Thord Harryssons (S) förslag. 

Förslaget antas.


_______

§ 30/2015
Dnr KFN 2015-2 809

Redovisning av inkomna synpunkter


Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av inkomna synpunkter godkänns

a. Svar från ordförande Lo Göthberg Larsson gällande renovering av slingan vid Änketjärn.

b. Fråga gällande medborgarförslaget, KFN 2012-97 814, om besöksplatser för fågelskådare utmed riksväg 41.


c. Svar från vik. Enhetschef Maria Skarnehall Lövgren gällande medborgarförslaget om besöksplatser för fågelskådare.


d. Synpunkt gällande behov av fritidsgård i Horred.


e. Svar från fritidsledare Tommy Söderhagen gällande fritidsgård i 


Horred.

_______

§ 31/2015


Redovisning av inkomna meddelanden


Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns.

a. Minnesanteckningar från presidiets möte med Marks Idrottshistoriska Sällskap.

b. Inbjudan till spridningsseminarium av arbetet mot cannabis i Tresdad2.

c. Skrivning från Konsumentverket/SKL.

d. Information från KF om KFNs reglemente och uppdatering av 


SFS- nummer.


_____

§ 32/2015


Övriga frågor


Dagens sammanträde


Förvaltningschef Olof Lindqvist meddelar att konsumentvägledare Arman 

Hovanesian har sagt upp sig. 


Förvaltningschef Olof Lindqvist informerar om majnämnden och budgetarbetet.


Birgitta Andersson (S) har en fråga om konstföreningars bokningar av Kinnaborgsalen. Det finns behov av att kunna boka Kinnaborgsalen två år i förväg.

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist undersöker frågan med lokalbokningen.


		

		Utdragsbestyrkande





		 Justerandes sign

		Utdragsbestyrkande







