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Tid

 
Tisdag 28 mars 2017, klockan 13.15 – 15.00 

  

Plats Svansjörummet, kommunhuset 

  
 MBP Ylva Höglund  

 M Jannicke Wichne tjänstgör för Niklas Herneryd (L)  

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Anders Manskog tjänstgör för Thord Harrysson (S) 

 S Birgitta Andersson  

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 C Eva Åberg Andersson 

 V Karin Jageby 

   

 Tjänstemän 

 Niklas Gusténius tjänsteförättande förvaltningschef  

 Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare  

   

   

   

Utses att justera Birgitta Andersson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 29 mars 2017, klockan 09.30 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 24 - 31 

  Gunilla Sandkvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Birgitta Andersson (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 
  

Sammanträdesdatum 2017-03-28 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2017-03-30 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2017-04- 21 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 24 

        
Omdisponering av beviljat underhålls- och  reparationsbidrag § 25 
2016 – Sätila Byggnadsförening Lundagård   
     
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att rusta upp § 26 
tennisbanorna vid Muraren Cirkel K (Statoil) Kinna    

   
Samråd detaljplan för del av Assberg 1:30, Änghagen   §27 
etapp 1, Skene     
    
Principdiskussion - konstinköp    § 28 
        
Redovisning av inkomna synpunkter   § 29 

   
Redovisning av meddelanden    § 30 
 
Övriga frågor    § 31 
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§ 24/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärende 6. Budget, taxor och avgifter (information) samt ärende 7. Ungdoms-
utvecklarnas tillhörighet utgår från dagens ärendelista. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande meddelar att ärende 6. Budget, taxor och avgifter (information) 
samt ärende 7. Ungdomsutvecklarnas tillhörighet utgår från dagens ärende-
lista. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker. 
 
_____ 
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§ 25/2017 Dnr KFN 2017–28 805 

Omdisponering av beviljat underhålls- och reparationsbidrag 2016 – 
Sätila Byggnadsförening Lundagård 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens ansökan om omdisponering av 
medel och hänvisar föreningen till att inkomma med ny ansökan om  
underhåll- och reparationsbidrag för 2018. 
 

Ärendet 

Sätila Byggnadsförening Lundagård ansöker om att få omdisponera beviljade 
medel från Underhålls- och reparationsbidrag. Skriftligt underlag inkom via e-
post 2017-02-24. 
Ärendet syftar till ett ställningstagande i frågan kring huruvida Sätila Bygg-
nadsförening Lundagård ska ges möjlighet att disponera medel i annat syfte 
än vad som framgått i ansökan och tjänat som underlag i förvaltningens för-
slag till beslut om att tilldela medel från underhåll- och reparationsbidrag. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 16 mars 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att neka 
omdisponering av medel och hänvisa föreningen till att inkomma med ny an-
sökan om underhåll- och reparationsbidrag för 2018. 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Jannicke Wichne (M), Ylva Höglund 
(MBP) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
avslår föreningens ansökan om omdisponering av medel och hänvisar före-
ningen till att inkomma med ny ansökan om  
underhåll- och reparationsbidrag för 2018. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
____ 
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§ 26/2017 Dnr KFN 2016-100 82 

Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att rusta upp ten-
nisbanorna vid Muraren Cirkel K (Statoil), Kinna 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att på nytt behandlas i nästkom-
mande nämnd, 13 april 2017. 
 

Ärendet 

Medborgarförslaget gäller de två tennisbanor som finns vid kvarteret Muraren 
i Kinna. Författaren till förslaget vill gärna se ny asfalt och åtgärdat stängsel 
runt om. Det framkommer även önskemål om att anlägga is vintertid på ytan.  
 
Medborgarförslaget har överlämnats från kommunfullmäktige, KF §107/2017, 
till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut (med hörande av 
teknik- och servicenämnden). 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 20 mars 2017. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att äska 
medel för undersökning och eventuell upprustning av samtliga äldre tennisba-
nor i kommunen eftersom det inte finns något utrymme i årets investerings-
budget till detta ändamål. 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ylva Höglund (MBP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
att på nytt behandlas i nästkommande nämnd, 13 april 2017. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Ylva Höglunds (MBP) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 27/2017 Dnr KFN  

Samråd detaljplan för del av Assberg 1:30, Änghagen etapp 1, Skene 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att del av investeringsbudgeten avsätts 
för konstnärlig gestaltning, förslagsvis 1%, samt till upplevelseytor. 
 
 

Ärendet 

Förslag till detaljplan för del av Assberg 1:30, Ängahagen etapp I, Skene, har 
upprättats av Bygg- och miljökontoret. 
Plan- och byggnadsnämnden har, 2017—02—28, beslutat genomföra samråd. 
Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att tillskapa nya bostäder i Skene. 
Planen tillåter flerbostadsbebyggelse i form av radhus med en totalhöjd av 
max 7.2 meter. 
Synpunkter på förslaget skall lämnas skriftligt till plan- och byggnadsnämnden 
senast 7 april 2017. 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförrättande förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande sammanfattar diskussionen och finner att arbetsutskottet med 
acklamation föreslår följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att del av investeringsbudgeten avsätts 
för konstnärlig gestaltning, förslagsvis 1%, samt till upplevelseytor. 

 
_____ 
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§ 28/2017   

Principdiskussion - konstinköp 

Ärendet 

Ärendet handlar om inköp av konst till kommunen.  
Det gäller inköp av konst från anställda på kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ärendets behandling 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförättande förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 
 
Ordförande sammanfattar diskussionen och finner att presidiet tillsammans 
med förvaltningschef tar beslut om inköp av konst från anställda i kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
_______ 
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§ 29/2017 Dnr KFN 2017–5 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
Skrivelse från Fritsla Byalag angående Kungabergsbadet. 
 
b) 
Klagomål på Kinna bibliotek angående förfrågan om utställning. 
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§ 30/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
Inbjudan till Tylösandsdagarna 2017 – Mötesplats Migration. 
 
b) 
Information från Lekfrämjandet – om parkleksverksamhet. 
 
c) 
Information från kommunala pensionärsrådet. 
 
d) 
Tack från Emil och Vivi Johanssons kulturstipendiat 2016 – Hasse Ferm. 

 
_____ 
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§ 31/2017  

Information 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 4 maj 2017 flyttas fram till den 
12 maj 2017 på grund av att budgetarbetet skall hinna bli klart. 
 
_____ 


