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arbetsutskott 

 2018-12-03 

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
  

  
Plats och tid

 
Visionen, kommunhuset i Kinna , klockan 13.37-16.26 

Paus 14.20-14.45 

  
Beslutande MP Lo Göthberg Larsson 

 (-) Ylva Höglund (tidigare invald för MBP) 

 L Niklas Herneryd 

 S Thord Harrysson §§ 77-82, 84-91 utom § 83 (Jäv) 

 S 

V 

Birgitta Andersson 

Karin Jageby, tjänstgör för Thord Harrysson vid § 83. 

 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande M Tomas Ekberg 

 C Eva Åberg Andersson 

 V Karin Jageby §§ 77-82, 84-91 

   

  Tjänstemän 

  Christian Dahl, förvaltningschef 

  Eric Stark, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  

Utses att justera Thord Harrysson §§ 77-82, 84-91,  Birgitta Andersson § 83 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 10  

december klockan 15:00.  

  

Underskrifter Sekreterare    

  Eric Stark   

     

 Ordförande    

  Lo Göthberg Larsson   

     

 Justerande    

  Thord Harrysson §§ 77-82, 84-91  

     

 Justerande  §83  

  Birgitta Andersson   
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                                          Eric Stark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 77-91 
 

Sammanträdesdatum 2018-12-03 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-12-20 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-01-11 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Val av justerare § 77 

  

Förändring av ärendelistan § 78 

  

Förvaltningschefen informerar § 79 

  

Badutredning § 80 

  

Medborgarförslag om flotte vid Hedgärdessjön  § 81 

  

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2018 § 82 

  

Årets barn och ungdomsledare 2018 § 83 

  

Offentligt kulturuppdrag 2019 § 84 

  

Medborgarförslag - förbud mot hundar på kommunala badplatser § 85 

  

Beslut om dataskyddsombud § 86 

  

Omdisponering av beviljat underhålls- och reparationsbidrag  

2018 – Sätila SK 

§ 87 

  

Remiss, Granskning - Detaljplan för Sätila-Hede 6:2 och 6:5 samt 

del av Sätila 4:3 och 5:15 

§ 88 

  

Redovisning av meddelanden § 89 

  

Redovisning av delegationsbeslut § 90 

  

Redovisning av synpunkter § 91 

  

  
 

 
               

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(19) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 

 2018-12-03 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

              § 77/2018   

Val av justerare 
 
Arbetsutskottets beslut 
Thord Harrysson utses till justerare för §§ 77-82, 84-91 samt att Birgitta An-
dersson utses till justerare för § 83 
 

Beslutsgång 

Thord Harrysson och Birgitta Andersson föreslås till justerare.  
 
Ordförande finner att så sker. 
________________ 
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§ 78/2018   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Att anta utsänd ärendelista.  
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
________________ 
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§ 79/2018                                 

Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut  
Informationen noteras 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christan Dahl redogör för personalförändringar på kommun-
ledningskontoret samt informerar om att enhetschefen Gunvor Alexandersson 
valt att avsluta sin anställning på egen begäran.  
Christian deltar i ett strukturbildsarbete inom Borås regionen på kommunche-
fens uppdrag samt skall vikariera som kommunchef. Behovet av att rekrytera 
ny enhetschef vid stab och utvecklingsenheten ökar i och med detta.  
 
Nämnden bjuds in till julbrunch den 13 december 2018 innan nämndsamman-
trädet.  
 
Nämnden ligger bra till ekonomiskt gentemot budget. Har i dagsläget ett pro-
gnostiserat underskott på helår motsvarande 173 tkr.  
 
Frågor ställs och svars ges.  
 
_______________ 
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§ 80/2018                  

Badutredning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet återremitterar till förvaltningen att återkomma till nämnd den 
13 december 2018 med ett förslag till beslut avseende badutredningen. 
 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gusténius redogör muntligen för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar att återremittera till förvalt-
ningen att återkomma till nämnd den 13 december 2018 med ett förslag till 
beslut avseende badutredningen. 
 
Förslaget antas. 
 
______________ 
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§ 81/2018 Dnr KS 2018-397 822 
Dnr KS 2018-409 822 

Medborgarförslag om flotte vid Hedgärdessjön 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslagets begäran om att ut-
rusta badplatsen vid Hedgärdessjön med hopptorn med hänvisning till säker-
hetsaspekter.  
 

Ärendet 

Det har till kommunstyrelsen inkommit två medborgarförslag Dnr KS 2018-409 822 
samt Dnr KS 2018-397 822, som sedan överlämnats till kultur- och fritidsnämnden 
där man efterfrågar att den kommunala badplatsen vid Hedgärdessjön i Skene utrus-
tas med ett hopptorn.  

Ärendets behandling 

Ett av medborgarförslagen Dnr KS 2018-409 822 kommer från en 11-årig 
synskadad pojke som önskar en flotte med ett hopptorn i Hedgärdesjön, som 
även är anpassat för personer med synnedsättning. 
 
I det andra medborgarförslaget Dnr KS 2018-397 822 föreslås att Marks kom-
mun beslutar att bygga upp ett hopptorn i Hedgärdesjön i likhet med det som 
revs för ett antal år sedan. 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta i ärendet.  

Överväganden 

På den kommunala badplatsen vid Hedgärdessjön i Skene fanns tidigare ett 
gammalt hopptorn som föreningen Skene Sim och Is själva hade byggt upp. 
Vid en inspektion uppdagades det att hopptornet hade så stora brister att det 
dömdes ut och togs bort av säkerhetsskäl 2014. 
Beslutet att ta bort hopptornet grundades även på att det framkommit rap-
porter om allvarliga incidenter i samband med användandet av hopptorn vid 
kommunala badplatser i andra svenska kommuner. Med anledning av detta 
togs beslut om att det inte skulle finnas några hopptorn på kommunens bad-
platser i Marks kommun utifrån ett säkerhetsperspektiv. 
Kommunen har inte möjlighet att kontinuerligt inspektera och bevaka status 
på hopptornskonstruktionen samt att tillse det dagliga användandet av hopp-
tornet. 
I säkerhetssyfte har förvaltningen också haft ett restriktivt förhållningssätt till 
flottar på kommunala badplatser.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
avslå motionärernas begäran om att utrusta badplatsen vid 
Hedgärdessjön med hopptorn med hänvisning till säkerhetsaspekter. 

Beslutsgång  

Niklas, Ylva och Birgitta yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Ordförande finner förvaltningens förslag till beslut bifalles. 
_____________ 
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§ 82/2018                

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2018 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan förslag till  
beslut. 
 

Ärendet 

Makarna Emil och Vivi Johansson har enligt testamente 1975-09-02 donerat sin kvar-
låtenskap till Marks kommun för bildande av en fond, vars avkastning skall disponeras 
för utdelning av stipendier till en eller flera personer som utfört värdefull kulturell in-
sats i bygden.   

Ärendets behandling 

Annonsering har skett i Markbladet med förlängd ansökningstid till den 14 no-
vember 2018 och på kommunens hemsida. Fem förslag till stipendiater 2018 
har kommit in till kultur- och fritidsförvaltningen, varav två avser en och 
samma person. 
 
Från 2014 betalar stiftelsen inte längre skatt, men det förutsätter att stiftel-
sen delar ut minst 80% av rörelseresultatet. För 2018 utgör rörelseresultatet 
högst 12 000 kronor. 
 
Fondens totala kapital vid årsskiftet 2017/2018 uppgick till 543 700 kronor. 
 
Den beräknade summan utdelningsbara medel för 2018 är totalt 12 000 kro-
nor och med hänsyn till gällande skatteregler bör antingen en stipendiat tillde-
las 6 000 – 7 000 kronor eller två stipendiater 5 000 + 5 000 = 10 000 kro-
nor. Andra fördelningar är naturligtvis också möjliga. 
Tidigare år har en till tre personer tilldelats utmärkelsen. 

Övervägande 

Nämnden kan ta i beaktande att dela ut 1 eller 2 x 6 000 kronor eller för tre 
stipendiater 3 x 4 000 = 12 000 kronor. 

Förra året 2017, hade stiftelsen en ganska hög utdelning (3 x 6 000 = 18 000 
kronor). Det är möjligt att i år ha en lägre utdelning och spara en del till nästa 
år.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att nämndsledamöterna diskuterar vidare i frågan och 
att arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
 
Förslaget antas. 
_____________ 
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§ 83/2018                 

Årets barn och ungdomsledare 2018 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan förslag till  
beslut. 
 

Ärendet 

Årligen utser kultur- och fritidsnämnden Årets barn- och ungdomsledare i 
Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Allmänheten ges möjlighet att nominera kandidater till utmärkelsen Årets 
barn- och ungdomsledare. Annonsering sker vid två tillfällen i Markbladet och 
tre nomineringar har 2018 inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen.  

Övervägande 
Några nomineringar har inkommit.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att nämndsledamöterna diskuterar vidare i frågan och 
att arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
 
Förslaget antas. 
____________ 
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§ 84/2018               

Offentligt kulturuppdrag 2019 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet återremitterar till förvaltningen att återkomma till nämnd den 
13 december 2018 med ett förslag till beslut avseende offentligt kulturupp-
drag 2019. 
 

Ärendet 

Offentligt kulturuppdrag söks en gång om året 31 oktober för nästkommande 
ett till två år. Bidraget kan sökas av föreningar och grupper. Uppdraget om-
fattar ett antal offentliga arrangemang som bestäms i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen och som är av allmänintresse. Bidraget ska täcka kostna-
der som uppkommer i samband med gemensamt avtalade uppdrag. Bidraget 
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 

Ett offentligt kulturuppdrag har till syfte att stärka kulturella och konstnärliga 
uttryck och upplevelser samt öka initiativ och nytänkande för kulturverksam-
het i Marks kommun. 
 
Offentligt kulturuppdrag kan sökas för: 
 
•  Alla tänkbara kulturformer 
•  Nya idéer och arbetsformer eller för att stärka och stödja redan goda ini-

tiativ 
•  En specifik målgrupp, men kultur- och fritidsnämnden ser dock gärna att 

insatserna når många 
•  Föreningsutveckling genom kulturuppdrag 
•  Marknadsföring i samband med offentligt evenemang 
 
För varje förening upprättas ett avtal som beskriver hur man avser att arbeta 
och ge en kortfattad beskrivning av: 
 
•  Vilka insatser som kommer att organiseras och för vem 
•  På vilka sätt dessa gagnar Marks kommun och långsiktigt stärker kul-

turens roll 
•  På vilka sätt föreningen/aktören avser att stimulera samverkansformerna 

med andra parter i förenings – och kulturlivet 
•  Vilka insatser i uppdraget som görs för att stärka barn och ungas del i 

kulturlivet 
•  Hur insatserna kommer att utvärderas  
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Övervägande 

Förvaltningen har handlagt åtta ansökningar för 2019 och delvis 2020. 

Inför 2019 har antalet ansökningar ökat från sex till åtta sökande föreningar. 
Bredden på kulturella insatser och uttrycksformer är stor. 

Sammanlagd summa för samtliga sökanden uppgår till 125 000 kronor för 
2019 och 75 000 kronor för 2020. 

Sammanlagd av förvaltningen förordad summa uppgår till 145 000 kronor för 
2019 och 0 kronor för 2020. 

Det finns inga föreningar med tidigare beslut om fleråriga uppdrag som belas-
tar 2019 års budget. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar att återremittera till förvalt-
ningen. 
 
Förslaget antas. 
____________ 
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§ 85/2018                  

Medborgarförslag - förbud mot hundar på kommunala badplatser 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslagets begäran om att införa 
hundförbud vid kommunala badplatser i Marks kommun.  
 

Ärendet 

Det har kommunstyrelsen den 2018 06 29 inkommit ett medborgarförslag om 
att införa ett hundförbud vi badplatser i Marks kommun. Ärendet Dnr 2018-
363 882 har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och 
beslut. 

Ärendets behandling 

Medborgarförslaget gäller en önskan om att det bör införas ett förbud för hun-
dar på de kommunala badplatserna i Marks kommun. Förslagsställaren skriver 
att det i dagsläget vistas kopplade på de kommunala badplatserna men före-
slår med hänsyn till allergi och rädsla att ett totalt förbud hundar på samtliga 
kommunala badplatser införs. 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta i ärendet.  

Övervägande 

Hanteringen av hundar på allmänna platser och på de kommunala badplat-
serna finns reglerat i Kommunal författningssamlings Allmänna lokala ord-
ningsföreskrifter enligt nedan text: 
 
16 § 
Hundar ska hållas kopplade inom offentliga platser och enligt 3 § 
jämställda platser. 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 
Under perioden den 15 maj - 31 augusti gäller badförbud för hundar på 
de kommunala badplatserna vid Hanatorp i Örby och Lygnevi i Sätila, 
med undantag för särskilt skyltade hundbadzoner. 
Under perioden den 15 maj - 31 augusti får hundar inte vistas på den 
kommunala badplatsen vid Hedgärdessjön i Skene. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämndens arbetsut-
skott att hänvisa till gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Förslaget antas. 
 
_____________ 
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§ 86/2018                  

Beslut om dataskyddsombud 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Marielle Neander är fortsatt data-
skyddsombud efter den 31 december 2018 fram tills dataskyddsombudet som 
rekryteras påbörjar sin tjänst. 

Ärendet  

Varje nämnd inom Marks Kommun har att besluta om att Marielle Neander fortsätter 
som dataskyddsombud till dess att rekrytering är avslutad. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Ärendets behandling 

Marielle Neander är planeras vara fortsatt dataskyddsombud även efter den 
31 december 2018 och fram tills dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar 
sin tjänst. 
 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Marielle Neander är fortsatt data-
skyddsombud efter den 31 december 2018 fram tills dataskyddsombudet som 
rekryteras påbörjar sin tjänst. 

Beslutsgång  

Birgitta föreslår att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Ordförande finner att så sker. 
 
______________ 
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§ 87/2018                  

Omdisponering av beviljat underhålls- och reparationsbidrag  
2018 – Sätila SK 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Ansökan om omdisponering av beviljat underhålls- och reparationsbidrag  
beviljas enligt ansökan.   
  

Ärendet 

Sätila SK har tidigare beviljats 108 000 kr i reparations- och underhållsbidrag 
och har nu önskemål om att få omdisponera beviljade medel för annat ända-
mål än det vid ansökan angivna. 

Ärendets beredning 

Den 26/11 2018 inkom via e-post en förfrågan om omdisponering. Sätila SK 
har innestående beviljade medel om 108 000 kr i syfte att iordningställa och 
reparera toalettutrymme i föreningens klubbstuga. Andra behov har nu gjort 
sig gällande och framstår som mer brådskande för föreningen att åtgärda. 
Därför begär föreningen att få omdisponera del de tidigare beviljade pengarna 
till inköp av åkgräsklippare till en kostnad av 75 000 kr. Således behöver före-
ningen få klartecken för att disponera 50% av denna kostnad, 37 500 kr, från 
tidigare beviljade medel. 
  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att det nya behovet faller inom 
vad bidragsformen avser stödja samt att bidragsformens ekonomi är god. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas, Ylva, LO och Birgitta yrkar bifall till ansökan.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan bevilja ansökan och finner att så 
sker. 
 
_______________  
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§ 88/2018                  

Remiss, Granskning - Detaljplan för Sätila-Hede 6:2 och 6:5 samt del 
av Sätila 4:3 och 5:15 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan förslag till  
beslut. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har att svara på remiss kring Granskning -  
Detaljplan för Sätila-Hede 6:2 och 6:5 samt del av Sätila 4:3 och 5:15.  

Ärendets beredning 

Samrådstiden är mellan 2018-10-25 – 2018-12-07.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
 
_______________  
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§ 89/2018   

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
Inga meddelanden att redovisa. 
 

 

Dagens sammanträde 
Inga meddelanden att redovisa. 

 
 
________ 
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§ 90/2018                  

Redovisning av delegationsbeslut 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Noterar informationen 
 

Ärendet 

Publikation- och produktionsbidrag söks två gånger om året, 15 april och 15 
oktober, för nästkommande halvår. 
Bidragsreglerna föreskriver att bidraget erbjuds produktion inom film, ljud och 
text. Bidrag lämnas inte till omtryck av publikation eller media som tidigare 
erhållit bidrag från Kultur- och fritidsnämnden, jämte ett antal andra undan-
tag. Publikation/produktionens relevans motiveras med mål och syfte, mål-
grupp, tidsplan, plan för genomförande, samt metod för utvärdering. En cen-
tral aspekt är att ange hur Mark kommuns invånare tar del av publikat-
ionen/produktionen. 
 
Redovisning krävs i form av skriftlig angivelse i trycksak om Mark kommuns 
delaktighet i tillblivelsen, inbjudan till release-event eller lansering, samt att 
två eller flera exemplar av produktionen skickas till Kultur- och fritidsnämn-
den för påseende, vilka därefter lämnas över till bibliotekets låneverksamhet 
för allmän nytta. 
 
Bidrag betalas ut med 100% av beviljad summa. 50 % av beviljad summa be-
talas ut direkt efter att publikation/produktionsbidraget beviljats. Resterande 
50% betalas ut efter inlämnad redovisning. Högsta möjliga bidragsbelopp är 
10 000 kronor och bedöms utifrån publikationen/produktionens uppgivna 
kostnader. 

Ärendets beredning 

Vid ansökningsdatum 15 oktober hade två ansökningar om publikationsbidrag 
inkommit till förvaltningen. 
 
Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad ansöker om medel att framställa en 
trycksak som komplement till befintliga vepor att användas vid utställningar 
som informationsmaterial för besökare. 
 
Bo Scharping ansöker om medel att trycka och ge ut boken med arbetsnam-
net ”När tåget lämnar stationen”, en bok med prosatexter, dikter och några 
sångtexter. 
  

Förvaltningens förslag till beslut 

Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad beviljas 10 000 kronor i publikationsbi-
drag. 
Bo Scharping beviljas 4 000 kronor i publikationsbidrag.  
 
Ärendet är behandlat i gruppen för bidragshantering bestående av Ingrid Gus-
tafsson, Maria Skarnehall Lövgren, Andreas Lybacken och Carola Melo. 
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Redovisning av synpunkter 

Arbetsutskottets beslut 
Inga meddelanden att redovisa 
 

 

Dagens sammanträde 
Inga meddelanden att redovisa 
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