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Tid

 
Torsdag 3 maj 2018, klockan 13.15 – 17.45 Paus klockan 14.55-15.10 

  

Plats Hyltenäs, Kommunhuset 

  
 - Ylva Höglund, invald på mandat av (MBP) §§ 28-30 

 L Niklas Herneryd §§ 24-27 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S 

S 

C 

 

Thord Harrysson 

Birgitta Andersson 

Eva Åberg Andersson (C) tjänstgör för Ylva Höglund (- invald på 

mandat av MBP) §§ 24-27 samt för Niklas Herneryd (L) §§ 28-30 

 

   

   

   

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

   

 S 

V 

Anders Manskog 13.15-16.15 

Karin Jageby  

   

   

   

   

   

 Tjänstemän 

 Niklas Emnér, nämndsekreterare  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 24-26 

Niklas Gustenius, enhetschef §§ 24-26 

Gunvor Alexandersson, enhetschef 

Christian Dahl, Förvaltningschef kultur- och fritidsförvalt-

ningen §§ 26-30 

Maria Skarnehall Lövgren, Utvecklingsledare §§ 24-26 

Andreas Lybacken, Utvecklingsledare  §§ 24-26 

 

 

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 7 maj 2018, kl 14.00 

  

Underskrifter Sekreterare  § 24-30 

  Niklas Emnér 

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson  

   

 Justerande  

 Thord Harrysson  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom digitalt 

anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 
Sammanträdesdatum 2018-05-03 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2018-05-07 
Datum för anslags  

nedtagande

 

2018-05-29 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  

                           Niklas Emnér 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 24 
 
Marks Ridklubbs anhållan om ekonomisk ersättning i samband  § 25 
med byggnation av nytt stall    
  
Information     § 26 
 
Drift- och investeringsbudget 2019, taxor- och avgifter 2019-2022 § 27 
 
Behovsanalys utifrån kultur och fritid – Kinna Centrum  § 28 
 
Redovisning av meddelanden    § 29 
 
Redovisning synpunkter    § 30 
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§ 24/2018 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärende stryks från ärendelistan: 
 
- Redovisning av delegationsbeslut 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår redovisning av delegationsbeslut utgår. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagens ärendelista med förändringar kan godkännas 
och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 25/2018  Dnr: 2018-32 82-2  

Marks Ridklubbs anhållan om ekonomisk ersättning i samband med 
byggnation av nytt stall 

 

Ärendet 

 

Marks Ridklubb har den 2018 03 23 inkommit med en skrivelse KFN DNR 2018-32 82 
till kultur- och fritidsnämnden där föreningen anhåller om ekonomisk kompensation för 
de merkostnader som föreningen kan drabbas av i samband med att ett nytt stall 
byggs. 

  
Föreningen Marks Ridklubb som hyr och bedriver verksamhet på den kommu-
nala anläggningen Bosgården i Örby, har haft åsikter om var stallet ska place-
ras. Den slutgiltiga placeringen har väckt oro i föreningen, eftersom man an-
ser att det kan komma att medföra negativa ekonomiska konsekvenser för 
föreningen. Föreningen vänder sig nu till kultur- och fritidsnämnden för att få 
ekonomiska garantier i samband med att ett nytt stall uppförs på anläggning-
en. 
 

Ärendets behandling 

 
Föreningen redogör i sin skrivelse att man har haft flera ekonomiska svårig-
heter under senare år, vilket resulterat i ett större underskott för 2017. Under 
2014 drabbades föreningen av en förskingring. 2016 minskade medlemsanta-
let och därmed intäkterna. Detta resulterade i att man tvingades avskeda sin 
ridskolechef vilken ersattes av en kanslist, vilket innebar dubbla lönekostna-
der under några månader. Med anledning en rad ogynnsamma omständighet-
er anser klubben att det är av största vikt att verksamheten inte ytterligare 
blir drabbad ekonomiskt i samband med att det nya stallet byggs. Föreningen 
vill förvissa sig om att kommunen kan ge oss stöd och kompensation för den 
merkostnad i form av ökade arbetstider, ökade elkostnader, minskade intäk-
ter för medlemsstall som de befarar kan komma i samband med byggnation-
en.  
 
Längre avstånd till hagar, utgödsling och fordring kommer att innebära mer-
kostnader för extrapersonal under byggtiden. Föreningen befarar också att de 
riskerar minskade intäkter för uteblivna tävlingar, uthyrning av ridhuset samt 
för medlemsinstallningar samt för en 10 % minskning lektionsavgifter. Sum-
mor från Marks ridklubb enligt nedan: 
 
Ökade lönekostnader  190 000 kr 
Minskade intäkter  120 000 kr 
Minskade lektionsintäkter 150 000 kr 
SUMMA:  460 000 kr 
 

Dagens sammanträde 

 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall redogör för ärendet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(11) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2018-05-03 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Diskussion förs och AU önskar att det till nämndmötet skrivs fram ett tjänste-
utlåtande med förtydligande av de ekonomiska underlaget från föreningen. 
 
Informationen noteras. 
 
________ 
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§ 26/2018   

Information 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gustenius informerar om den besiktning som gjorts av 
Marks ishall och vilka konsekvenser det får. Ytterligare besiktningar kommer 
genomföras. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) informerar om att man för första gången i presidiet 
har behandlat en ansökan om akutstöd. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) och Thord Harrysson (S) samt kommunalråden har 
besökt PRO:s samtliga föreningar på PRO-gården den 27 april för dialog.   
 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar om uppdrag från kommunchef an-
gående utredning av föreningsstödet i kommunen. 
 
 
________ 
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§ 27/2018   

Drift- och investeringsbudget 2019, taxor- och avgifter 2019-2022 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för dom frågor förvaltningen tidigare 
har fått till sig specifikt från Kultur- och fritidsnämndens möte 12 april angå-
ende olika verksamhets- och budgetfrågor. 
 
Ärendet diskuteras och förvaltningen får följande uppgifter att färdigställa 
fram tills nämndens Workshop 9 maj. 
 
-Utred vad kostnaden för att driva caféverksamheten på Kaskad är. 
-Vad är kostnaden för att driva caféverksamhet på Rydals museum (scha-
blon). 
-Konsekvensanalys avseende budgetförändringar sedan 2015 genom ytor och 
nya verksamheter på området för Rydals museum. 
-Påvisa kostnadsutveckling för totalbudget genom grafer.  
-Förtydliga de tabeller som finns tex för hur många besök per år Rydals mu-
seum och biblioteken har. 
-Förtydliga 10-års prognos i KFF gestaltning.  
-Hur många anställda finns på förvaltningen och hur ser åldersstrukturen ut 
för respektive verksamhet? 
-Förtydliga investeringsbudget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 
   
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(11) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2018-05-03 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
§ 28/2018   

Behovsanalys utifrån Kultur- och fritid – Kinna Centrum 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar kort i ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
 
________ 
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§ 29/2018   

Redovisning av meddelanden. 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av meddelanden läggs till handlingarna. 
 

 

Dagens sammanträde 

 
1. Fira den lokala naturvårdens dag 2018! 

 
2. Upphäva folkhälsopolicy KF § 39_2018 

 
3. Ung i Mark medborgarförslag 

 
4. Medborgarförslag fotbollsplan i Vallås 
 
 
________ 
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§ 30/2018  Dnr: KFN 2018-7 809 

Redovisning av synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av synpunkter godkänns. 
 

 

1. Angående Kinna teater – Marks Teatergrupp 
 

2. Tennis - Hans Gunnarsson samt svar. 
 
________ 


