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 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 
 2018-11-05 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
  
Tid

 
Måndag 5 november 2018, klockan 13.30 – 16.30, paus 14.50-15.05 

  
Plats Visionen, Kommunhuset 
  
 (-) Ylva Höglund, invald på mandat av (MBP)  
 C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Niklas Herneryd (L) §§ 71-76 
 MP Lo Göthberg Larsson  
 S 

S 
V 
 

Thord Harrysson 
Birgitta Andersson 
Karin Jageby tjänstgör för Niklas Herneryd (L) §§ 67-70 
 

   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
   
 C 

V 
Eva Åberg Andersson §§ 70 (kl. 13.53-16.30) 
Karin Jageby §§ 71-76 

   
   
 Tjänstemän 
 Niklas Gustenius, TJF förvaltningschef och enhetschef 

Maria Skarnehall Lövgren, utvecklingsledare 
 

 Andreas Lybacken, utvecklingsledare §§ 70-76 
 

 

Utses att justera Thord Harrysson (S) 
  
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 8 november 2018 kl 11:00  

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 67-70 
  Niklas Gustenius 

 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 §§ 67-76   
 
Sammanträdesdatum 2018-09-27 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2018-11-08 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2018-11-29 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift  

                           Niklas Gustenius 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 67 
 
Revidering av reglemente för kommunala funktionshinderrådet  § 68 
   
Remiss samråd detaljplan för Horred Stommen, Horred 9:7 m fl § 69 
 
Anläggnings- och underhållsbidrag 2019   § 70 
 
Revidering bidragsregler 2019     § 71 
 
Eventuell flytt av kultur- och fritidsnämndens möte  § 72 

 
Redovisning av meddelanden    § 73 
 
Redovisning synpunkter    § 74 
 
Information     § 75 
 
Övriga frågor     § 76 
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§ 67/2018 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärende eventuell flytt av kultur- och fritidsnämndens möte läggs till på ären-
delistan. 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår en punkt eventuell flytt av kultur- och fritidsnämndens 
möte. 
Karin Jageby (V) vill föra upp en övrig fråga. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
_____ 
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§ 68/2018  Dnr: KFN 2018-74 003-1  

Revidering av reglemente för kommunala funktionshinderrådet 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker kommunala funktionshinderrådets för-
slag till reviderat reglemente för antagande i kommunfullmäktige samt hem-
ställer till kommunfullmäktige att en samverkansgrupp för LSS-frågor med 
representanter från föreningar och kommunen skapas med ett eget styrdo-
kument. 
 

Ärendet 
Kommunala funktionshinderrådet har tagit fram förslag på revideringar i sitt 
reglemente inför mandatperiod 2019-2022.  
 
Ärendets behandling  
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 19 oktober 2018. 

Dagens sammanträde 
 
Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan besluta 
i enlighet med tjänsteutlåtandet och finner att så sker. 
 
 
________ 
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§ 69/2018 

Remiss samråd detaljplan för Horred Stommen, Horred 9:7 m.fl. 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot föreslagen detaljplan. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden gjort en 
genomlysning av samrådshandling om planbeskrivning Horred Stommen, Horred 9:7 
m fl. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 oktober 2018.  
 
Dagens sammanträde 
 
Ärendet diskuteras. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet, som sitt beslut, kan föreslå kultur- och fritids-
nämnden att kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot föreslagen detalj-
plan och finner att förslaget antas. 
 

 
 
________ 
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§ 70/2018 Dnr: 2018-11 048 20   

Anläggnings- och underhållsbidrag 2019  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anläggnings- och underhållsbidrag 
fördelas i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag med undantag 
för Horreds IF:s ansökan om bidrag för dressning och luftning som avslås. 
 
 

Ärendet 
Till kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit ansökningar om underhålls 
och reparationsbidrag på totalt 1 993 917 kronor.  

För 2019 har kultur- och fritidsnämnden 1 210 000 kronor i budget. 
 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 9 oktober 2018.  
 
 
Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren föredrar ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, som sitt be-
slut, kan föreslå kultur- och fritidsnämnden att anläggnings- och underhållsbi-
drag fördelas i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag, med un-
dantaget för att Horreds IF:s ansökan om bidrag för dressning och luftning 
som avslås, och finner att så sker. 
 
 
 
________ 
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§ 71/2018 Dnr: 2018-103 048-1   

Revidering bidragsregler 2019 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Revidering av bidragsregler 2019 fastställs. 
 

Ärendet 
Revidering av bidragsregler för 2019 behandlades 14 maj 2018 i samband 
med taxor och avgifter och budget §39/2018.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 27 september 2018 och kultur- och 
fritidsnämnden 11 oktober 2018 behandlade ärendet korrigeringar av tabell 
för samlingslokalsföreningar och text för kartproduktionsbidrag med ytterli-
gare revidering av bidragsregler 2019.  
 

Ärendets behandling 
I samband med arbetsutskottet 27 september och kultur- och fritidsnämndens 
möte lyftes frågan om kultur- och fritidsnämnden antagit revideringar av bi-
dragsregler för 2019, enligt kultur- och fritidsförvaltningens föreslag till revi-
deringar som låg till grund för §39/2018, 14 maj 2018.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslut § 59/2018 
”Ärendet hänskjuts till kultur- och fritidsnämnden.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att bordlägga ärendet korrigeringar av 
tabell för samlingslokalsföreningar och text för kartproduktionsbidrag 11 ok-
tober 2018 för att underlaget från nämnden 14 maj 2018 åter skulle kunna 
lyftas. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 86/2018 
”att ärendet förs upp till nästa nämndmöte där hela bidragsreglerna behand-
las.”  
 
Dagens sammanträde 
Niklas Gustenius, enhetschef, med övriga närvarande tjänstemän förklarar 
förvaltningens förslag ”bidragsregler 2019 –revidering”. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag  
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att endast avvikande uppfattning mot för-
valtningens förslag revidering av bidragsregler för 2019, som behandlades 14 
maj 2018 i samband med taxor och avgifter och budget §39/2018, ska fram-
läggas och behandlas på dagens möte.  

 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att 2018 års bidragsregler bibehålls utan att 
dessa revideras som gällande för 2019. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag Revidering av 
bidragsregler 2019. 
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Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer frågan om föreslagen arbetsgång kan antas och finner att 
så sker.  
 

Beslutsgång 2 
Ordföranden ställer sitt förslag, tillika förvaltningens förslag till revidering 
2019, mot Eva Åberg Anderssons (C) förslag och finner att förvaltningens för-
slag antas.  
 
 
________ 
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§ 72/2018   

Eventuell flytt av kultur- och fritidsnämndens möte 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Att kultur- och fritidsnämndens möte 8 november 2018 inte behöver flyttas, 
då detta varit kalenderbokat. 
 
 

Dagens sammanträde 

Ordföranden tar upp frågan om arbetsutskottet anser det nödvändigt att kul-
tur- och fritidsnämndens möte 8 november 2018 ska behöva flyttas då kallel-
sen inte hunnit gå ut i tid. 

Ärendet diskuteras. 

Arbetsutskottet enas att kultur- och fritidsnämndens möte inte behöver flyttas 
då detta varit kalenderbokat. 

 
________ 
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§ 73/2018   

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av meddelande läggs till handlingarna. 
 
 

Dagens sammanträde 
 

1. Inbjudan till Sveriges fritids- och kulturchefers erfarenhets-
konferens 2019. 
 

2. Anmälan av nya medborgarförslag KF §132/2018 varav föl-
jande överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för hand-
läggning och beslut: 

 
Dnr 2018-409 822 Medborgarförslag om att bygga upp ett 
hopptorn vid Hedgärdessjön i Skene 
Dnr 2018-397 822 Medborgarförslag angående flotte i Hed-
gärdessjön 
Dnr 2018-363 882 Medborgarförslag om att införa ett hund-
förbud vid badplatser i Marks kommun 

 
3. Kommunfullmäktiges beslut om förändrad organisatorisk till-

hörighet för tillgänglighets- och folkhälsofrågor KF 
§133/2018 

 
 

 
 
________ 
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§ 74/2018  

Redovisning av synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av synpunkter läggs till handlingarna. 
 

 
 

1. Belysningen på biblioteket i Kinna – Nina Olausson 
 
 

 
________ 
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§ 75/2018  

Information 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 

Enhetschef Niklas Gustenius informerar om att ny nämndsekreterare har re-
kryterats som kommer att närvara vid kultur- och fritidsnämndens möte 8 
november 2018. 

 
________ 
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§ 76/2018 
 
Övriga frågor 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 

Karin Jageby (V) tar upp frågan om det gått ut någon information om anmä-
lan till Forum för Barn och unga som ska vara 5 december 2018.  

Ordföranden svarar att informationen ännu inte skickats ut från kultur- och 
fritidsförvaltningen men ska tillse att det görs. 

Ordföranden påminner samtidigt om att fler från nämnden gärna får anmäla 
sig till den delregionala kulturdialogen med Västra Götalandsregionens kultur-
nämnd 19 november 2018 i Borås. Både detta möte och Forum för Barn och 
unga är arvoderade. 
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