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Plats och tid

 
Öresten, kommunhuset i Kinna, klockan 13.17-16.43 

  
Beslutande S 

C 

L 

M 

Birgitta Andersson 

Frida Arnell 

Uno Johansson 

Ylva Höglund 

 M Magnus Lilliecrona  

   

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande   

 S 

C 

M 

KD 

Johan Hultén 

Belinda Sjöberg 

Anders Lilliestam 

Martin Andersson  

 

  Tjänstemän 

  Christian Dahl, förvaltningschef 

  Eric Stark, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

Hanna Grunditz-Svensson, ekonom §§ 1-6 

  

Utses att justera Ylva Höglund (M) §§ 1-16 

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna den 31  

Januari klockan 18:00.  

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 1-16  

  Eric Stark   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kultur- och fritidsförvaltningen §§ 1-16 
 

Sammanträdesdatum 2019-01-24 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-02-01 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-02-23 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 1 

  

Förvaltningschefen informerar § 2 

  

Ekonomisk månadsrapport december 2018 § 3 

  

Kultur- och fritidsnämnden, årsrapport 2018  § 4 

  

Avtal bidrag Fotskäls Hockeyklubb 2019 § 5 

  

Budgetjustering av driftbudget utifrån KF-beslut beträffande 

drift- och investeringsbudget KFN 

§ 6 

  

Ansökan Offentligt kulturuppdrag 2019 

– Föreläsningsföreningen i Mark 

§ 7 

  

Medborgarförslag om att anlägga en spontanidrottsplats i Hyssna § 8 

  

Studiebesök anläggningar § 9 

  

Rutin för ekonomisk månadsrapport § 10 

  

Utföraruppdrag KLK Arrangemang 2019 § 11 

  

Mästare i Mark 2019 § 12 

  

Nämndplan 2019 § 13 

  

Redovisning av meddelanden § 14 

  

Redovisning av delegationsbeslut § 15 

  

Redovisning av synpunkter 

 

§ 16 
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            § 1/2019   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendelistan kan antas med tillägget Nämndplan 2019 samt att  
informationsärendet ”Information Kinna C – Idrottshallar” utgår.  
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendelistan kan antas med tillägget Nämndplan 2019 
samt att informationsärendet ”Information Kinna C – Idrottshallar” utgår och 
finner att så sker. 
________________ 
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§ 2/2019                                 

Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut  
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Årsrapport 2018 
Förvaltningen har precis avslutat ett intensivt arbete med årsrapport 2018.  
 
Chefsrekrytering  
Chefsrekryteringen för stab och utvecklingsenheten fortskrider.  
Ca 25 personer har sökt tjänsten varav ca 10-11 har chefsbakgrund.  
Ca 4-5 stycken kallas till intervju och intervjuerna startar tisdagen den 29 ja-
nuari 2019. Ett slutgiltigt besked i rekryteringen beräknas till nämndens sam-
manträde den 7 februari.  
 
Utredningar 
- Badutredningen beräknas behandlas av fullmäktige den 28 februari 2019.  
- Utvärderingsringen utreder olika typer av föreningsstöd som utgår till  

föreningslivet i Marks kommun och resultatet från utredningen kommer 
under våren 2019. 

 
Föreningsring 
För två år sedan bildades ”föreningsringen”, ett stormöte där föreningarna 
kallas till dialog och kommer att ske så även i år. Föreningsringen planeras att 
hållas våren 2019. Viktigt är det att föreningarna har aktuella uppgifter i  
registret så att inbjudan till föreningsringen når så många som möjligt.  
Förvaltningen gör sitt yttersta för att informationen skall nå ut.  
 
Ledamöterna i arbetsutskottet vill skicka med till förvaltningen att det är  
viktigt att man annonserar brett, bland annat i tidningar och sociala medier 
utöver de utskick som görs via kommunens bokningssystem.  
 
 
Frågor ställs och svars ges.  
_______________ 
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§ 3/2019 
 
Ekonomisk månadsrapport december 2018 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå kultur- och fritidsnämnden att besluta att godkänna den  
ekonomiska månadsrapporten för december 2018.  
 

Ärendet 
Förvaltningschef föredrar ärendet och informerar arbetsutskottet att nämnden 
har ett positivt resultat om 30 tkr mot budget, helår, för 2018. 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har att behandla månadsrapport för december 
2018.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar att föreslå 
kultur- och fritidsnämnden att besluta att godkänna den ekonomiska  
månadsrapporten för december 2018 och finner att så sker. 
______________ 
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§ 4/2019  

Kultur- och fritidsnämnden, årsrapport 2018  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna årsrapporten 
med tillhörande bilagor för verksamhetsåret 2018.  
Att det till årsrapporten förtydligas med en text som lyder ”Förvaltningen 
kommer under 2019 upprätta en plan för underhållskostnader för 2019 och 
framåt” 
 

Ärendet 
Förvaltningschef föredrar ärendet och informerar arbetsutskottet att nämnden 
har ett positivt resultat om 30 tkr mot budget för 2018. 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har att behandla årsrapport 2018.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån bästa förmåga och genom att följa 
uppsatta politiska mål, Marks kommuns styrdokument och intern kontrollplan 
genomfört och redovisat den verksamhet man åläggs genomföra. Förvalt-
ningen skulle därigenom vilja föreslå kultur och fritidsnämnden att godkänna 
årsrapporten i sin helhet. 

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
godkänna årsrapporten med tillhörande bilagor för verksamhetsåret 
2018 i sin helhet. 
Förvaltningen är enig med Magnus Lilliecrona (M) yrkande 1. 

Ledamöterna förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkande 1: 
att det till årsrapporten förtydligas med en text som lyder ”Förvaltningen 
kommer under 2019 upprätta en plan för underhållskostnader för 2019 och 
framåt”. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Magnus Lilliecrona (M) 
yrkande 1 och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar i övrigt enligt förvaltningens 
förslag och finner att så sker.  
______________ 
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§ 5/2019                

Avtal bidrag Fotskäls Hockeyklubb 2019 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalsskriv-
ningen gällande bidrag för Fotskäls HC 2019 med tillägget att det i texten i 
avtalet förtydligas med ”Föreningen ska hålla ishallen öppen för Allmänhetens 
åkning minst 10 timmar per vecka under isläggningsperioden.”  
 

Ärendet 

Tidigare bidrag har omfattat två delar, nämligen 600 tkr för subvention för elkostnader 
i samband med isläggning samt ett bidrag om 320 tkr till vaktmästarfunktion. 

Avtalet för 2019 avser en del subvention riktat mot elkostnader kopplat till isläggning 
motsvarande max 600 tkr och är villkorat – se vidare bifogat avtal. Avtalet omfattar 
även en verksamhetsdel motsvarande 75 tkr. Totalt bidrag 675 tkr. 

Nytt förslag till avtal är upprättat för undertecknande.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalsskrivningen gällande bidrag för 
Fotskäls HC 2019. 
Förvaltningen är enig med Magnus Lilliecrona (M) yrkande 1.  

Ledamöterna förslag till beslut 
Magnus Lilliecrona (M) yrkande 1: 
att det i texten i avtalet förtydligas med ”Föreningen ska hålla ishallen öppen 
för Allmänhetens åkning minst 10 timmar per vecka under isläggningspe-
rioden.” 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Magnus Lilliecrona (M) 
tilläggsyrkande 1 och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar i övrigt enligt förvaltningens 
förslag och finner att så sker.  
_____________ 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 9(23) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 

 2019-01-24 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 6/2019                

Budgetjustering av driftbudget utifrån KF-beslut beträffande  
drift- och investeringsbudget KFN 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta justeringar gäl-
lande driftbudget 2019 enligt följande: 
 
Ishallsbidrag om 600 tkr gällande kylanläggning i Marks Ishall, genom avtal 
• Verksamhetsbidrag Fotskäls HC: 75 tkr, genom avtal 
 
• Höjning av SISU bidrag med 310 tkr upp till 500 tkr 
 
• Höjning av bidrag till Studieförbund med lokalkontor i Mark medtotalt 100 
tkr – detta fördelas enligt följande:  
50 tkr till Studieförbund Vuxenskolan, 50 tkr till ABF 
 
• Finansiering av årshyra för Ateljén i Rydal för kulturskola, 
skapande skola, nycirkus och museum: 80 tkr 
 
• Driftmedel Nycirkusfestival: 75 tkr 
 
• Komplettering av utredningsbudget för anläggningar: 80 tkr 
 
Förvaltningen återkommer till nämnd med förslag gällande översyn och juste-
ring av konverteringar (personal). I övrigt ligger kultur- och fritidsnämndens 
budgetbeslut från 2018 fast. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut om Budget 2019-2020 med plan för 2021-2022 
(§212/2018, Dnr 2017-480 042) fastslagit budget för innevarande år. Beslutet i  
kommunfullmäktige innebär att kultur- och fritidsnämnden måste fatta beslut om  
budgetjustering utifrån det tidigare driftbudgetförslag man fattat beslut om och  
delgivit kommunfullmäktige i budgetberedningen 2018.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 10(23) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 

 2019-01-24 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta justeringar 
gällande driftbudget 2019 enligt följande: 
 
Ishallsbidrag om 600 tkr gällande kylanläggning i Marks Ishall, genom avtal 

• Verksamhetsbidrag Fotskäls HC: 75 tkr, genom avtal 

• Höjning av SISU bidrag med 310 tkr upp till 500 tkr 

• Höjning av bidrag till Studieförbund med lokalkontor i Mark med-
totalt 100 tkr – detta fördelas enligt följande:  
50 tkr till Studieförbund Vuxenskolan, 50 tkr till ABF 

• Finansiering av årshyra för Ateljén i Rydal för kulturskola, 
skapande skola, nycirkus och museum: 80 tkr 

• Driftmedel Nycirkusfestival: 75 tkr 

• Komplettering av utredningsbudget för anläggningar: 80 tkr 

Förvaltningen återkommer till nämnd med förslag gällande översyn och juste-
ring av konverteringar (personal).  
I övrigt ligger kultur- och fritidsnämndens budgetbeslut från 2018 fast. 
 

Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker.  
_____________ 
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§ 7/2019                

Ansökan Offentligt kulturuppdrag 2019  
– Föreläsningsföreningen i Mark 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet hänskjuter beslutet till nämnden utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 

Offentligt kulturuppdrag söks en gång om året 31 oktober för nästkommande ett till 
två år. Bidraget kan sökas av godkända och registrerade föreningar med säte i Marks 
kommun. Uppdraget omfattar ett antal offentliga arrangemang som bestäms i samråd 
med kultur- och fritidsförvaltningen och som är av allmänintresse. Bidraget ska täcka 
kostnader 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.  

Beredning 

Förvaltningens beredning av ärendet har skett genom en av förvaltningsche-
fen utsedd utredningsgrupp bestående Ingrid Gustafsson, Andreas Lybacken, 
Maria Skarnehall och Carola Melo. 

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 initiativ 
• 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 te 
en kortfattad beskrivning av: 
 

• Vilka insatser som kommer att organiseras och för vem 

• På vilka sätt dessa gagnar Marks kommun och långsiktigt stärker kulturens 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. Bred-
den 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. 

Inkomna ansökningar 

Den resterande ansökan av totalt åtta avser 25 000 kronor för 2019 - 2020 
har inkommit från Föreläsningsföreningen i Mark.  

Kortfattade beskrivningar av sökande: 

Föreläsningsföreningen i Mark verkar som kunskaps- och inspirationsspridare 
av omväxlande föreläsningar av kvalificerade föredragshållare/föreläsare un-
der lång tid. Ett verksamhetsår omfattar totalt 10 tillfällen öppna för allmän-
heten. 

Föreningen ansöker om 25 000 kronor i två år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens hand-
läggning samt förslag till fördelning av offentligt kulturuppdrag 2019 och  
avslår den resterande ansökan från Föreläsningsföreningen i Mark.   

Ledamöterna förslag till beslut 
Ordförandes yrkande 1: 
Att arbetsutskottet hänskjuter beslutet till nämnden utan förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande 1 
och finner att så sker. 
_____________ 
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§ 8/2019                

Medborgarförslag om att anlägga en spontanidrottsplats i Hyssna 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att lyfta ut 
spontanidrottsplatsen i Hyssna ur anläggnings-utredningen och beställa för-
studie av teknik- och serviceförvaltningen.  
 
Förstudien skall inledas under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden er-
håller ramökning motsvarande drift- och underhållskostnad för en framtida 
anläggning för spontanidrottsplats i Hyssna. 
 

Ärendet 

Ett medborgarförslag har tidigare inkommit om att Marks kommun bör anlägga en 
spontanidrottsplats i Hyssna. Ärendet handläggs av kultur- och fritidsförvaltningen 
med hörande av miljönämnden och teknik- och servicenämnden.  

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att förutsättningarna för en spontanidrotts-
plats i Hyssna är mycket goda. Förvaltningen har inte gjort någon behovs- eller konse-
kvensanalys men kan konstatera utifrån liknande projekt att de ofta blir väldigt väl an-
vända och välbesökta under många av dygnets timmar. Investeringen kan många 
gånger hamna mellan 1 – 2 mnkr, givetvis beroende på vad man utrustar platsen med 
och hur stor yta man väljer att bygga på samt byggtekniska förutsättningar. Projektet 
i Kyrkparken kan ses som vägledande, det hamnade på drygt 1 mnkr.  

Det har senare framkommit att privata intressenter är beredda att stå för delar av in-
vesteringen. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att skapa ytor och mötesplatser utom-
hus som kan samutnyttjas av olika målgrupper. I det här ärendet kan vi se stora för-
delar med att planera för en spontanidrottsplats i direkt anslutning till skolan där 
många barn och unga rör sig naturligt. De erfarenheter som finns från spontanidrotts-
platsen vid Kyrkparken i Skene talar för en sådan lösning där skolan kan använda ytan 
under skoltid.  

Förutsättningarna med delvis extern finansiering till projektet gör att ärendet återigen 
lyfts till kultur- och fritidsnämnden för omprövning av tidigare beslut. En grundförut-
sättning för kultur- och fritidsnämnden är att den befintliga budgetramen utökas mot-
svarande den framtida driftkostnaden för anläggningen.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att lyfta ut spontanidrottsplatsen i Hyssna ur anläggnings-utredningen och be-
ställa förstudie av teknik- och serviceförvaltningen. Förstudien skall inledas 
under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden erhåller ramökning motsva-
rande drift- och underhållskostnad för en framtida anläggning för spontanid-
rottsplats i Hyssna. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker.  
_____________ 
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§ 9/2019 
 
Studiebesök anläggningar 

Arbetsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att genomföra studiebesök enligt 
förvaltningens förslag.   
 

Ärendet 
Förslag till upplägg för ett studiebesök på Lassalyckans fritidsområde i Ulrice-
hamn för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och förvaltningsledningen 
på kultur- och fritid. 

Beredning 
Förslag för upp till 19 personer 

Arbetsutskottet, ordinarie/ersättare  10 personer 
Ledningen    4-5 personer 
(Ink. eventuellt ny stab- och utvecklingschef) 
Utvecklingsledare   3 personer 
Nämndsekreterare   1 person 

Alternativ – tisdag den 23 april alt 9 april 
 
Programupplägg: 

Kl. 8:45 Bussen avgår från kommunhusets baksida 

Kl 10.00 Ankomst till Lassalyckan 

Fika i restaurangen 

Kl 10:40 Information av Lassalyckans friluftsområde – då gärna på  
eller i närheten av restaurangen (i likhet med vårt förra be-
sök). 

Kl 12:00 Lunch i restaurangen 

12:45 ca Rundvandring med guide i området 

15:00 Återsamling med fika 

15:30 ca Avfärd         

Anmälan sker via länk i mejlinbjudan senast den 18 mars klockan 23:59.  

OBS! Meddela ev allergier och specialkost i samband med anmälan.  

Prisbild – 425 SKR /person 19 x 425 = 8 075 SKR 
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Dagens sammanträde 
Arbetsutskottet noterar ledamöternas önskan att besöka verksamheterna i förvalt-
ningen, främst där KFN idag har aktuella ärenden för att öka nämndens insyn och  
förståelse.  
Arbetsutskottet uppmanar förvaltningen att ta fram förslag på lämpliga tillfällen då 
detta kan ske.  
Arbetsutskottet noterar att det vore en god möjlighet och önskvärt att förlägga 
nämndsmötena ute bland kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter det är  
möjligt. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att genomföra studiebesök enligt för-
valtningens förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker.  
______________ 
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§ 10/2019 
 
Rutin för ekonomisk månadsrapport 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta att kultur- och 
fritidsnämndens månadsrapporter återredovisas från förvaltningen till  
nämnden med en månads fördröjning. Redovisningsmånad A redovisas senast 
i månad C. I det fall redovisningen för en enskild månad sammanfaller med 
april-, halvårs-, oktober- eller årsrapporten genomförs en mindre dragning ut-
ifrån de aktuella månaderna men fokus läggs på den större rapporten.  
Januari och december månader rapporteras inte särskilt utan bakas in i  
ackumulerad rapport för jan/feb samt årsrapport. 
 

Ärendet 
För att främja kvalitén i de ekonomiska månadsrapporterna så behövs lite 
mer tid för att kunna leverera och presentera en månadsrapport. 

Särskild anvisning ges från kommunledningskontoret (KLK) och kommunsty-
relsen (KS) gällande redovisning för april- halvårs-, oktober- samt årsrappor-
ten. Denna tjänsteskrivelse avser inte i detta stycke nämnda rapporter. 

Beredning 
Nämnden har att fatta beslut om rutiner för den ekonomiska rapporten.  

Övervägande 
Vid flera tillfällen tidigare har kallelsen behövt gå ut till arbetsutskott innan 
den aktuella redovisningsmånaden är slut och då har rapporten inte kunnat 
komma till politiken i tid. 

För att se till att politiken får en god redovisning med kvalité föreslår därför 
förvaltningen att redovisningsmånad A redovisas till nämnd i månad C istället 
för som idag att månad A redovisas till nämnd i månad B. I det fall redovis-
ningen för en enskild månad sammanfaller med april-, halvårs-, oktober- eller 
årsrapporten genomförs en mindre dragning utifrån de aktuella månaderna 
men fokus läggs på den större rapporten. Januari och december månader rap-
porteras inte särskilt utan bakas in i ackumulerad rapport för jan/feb samt 
årsrapport. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att kultur- och fritidsnämndens månadsrapporter återredovisas från förvalt-
ningen till nämnden med en månads fördröjning. Redovisningsmånad A redo-
visas senast i månad C. I det fall redovisningen för en enskild månad sam-
manfaller med april-, halvårs-, oktober- eller årsrapporten genomförs en 
mindre dragning utifrån de aktuella månaderna men fokus läggs på den större 
rapporten. Januari och december månader rapporteras inte särskilt utan ba-
kas in i ackumulerad rapport för jan/feb samt årsrapport. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker. 
______________ 
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§ 11/2019  

Utföraruppdrag KLK Arrangemang 2019  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen.  
 

Ärendet 
En framställan med ett utföraruppdrag har fördelats till kultur- och fritidsför-
valtningen från kommunchef och näringslivschef. Uppdraget har en budget på 
600 tkr. 

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan notera informationen och finner att 
så sker. 
______________ 
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§ 12/2019  

Mästare i Mark 2019  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen.  
 

Ärendet 
Förvaltningen tillsammans med nämnden kommer även i år att  
uppmärksamma våra mästare i Marks kommun.  
 
Hela nämnden bjuds in till detta högtidstillfälle den 2 april.  
Personlig inbjudan kommer vid ett senare tillfälle.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan notera informationen och finner att 
så sker. 
______________ 
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§ 13/2019  

Nämndplan 2019  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet uppdrar åt presidiet att ta fram förslag till nämndplan 2019 
inför nämnd den 7 mars 2019 och att förslag till nämndplan skall vara inläm-
nat till förvaltningen senast måndagen den 11 februari klockan 12:00.  
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har enligt tidigare beslut i nämnden, § 89/2018 
Dnr: 2018 76 800, beslutat att ”Nämndplanen fastställs och kultur- och fri-
tidsnämndens arbetsutskott får i uppdrag att slutgranska nämndplanen” gäl-
lande 2019 års nämndplan.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Arbetsutskottet uppdrar åt presidiet att ta fram förslag till nämndplan 2019 
inför nämnd den 7 mars 2019 och att förslag till nämndplan skall vara inläm-
nat till förvaltningen senast måndagen den 11 februari klockan 12:00.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt ledamöternas förslag 
till beslut och finner att så sker. 
______________ 
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§ 14/2019   

Redovisning av meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen. 
 

 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Eric Stark diskuterar lämpliga datum för framtida  
sammankomster med arbetsutskottet.  

________ 
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§ 15/2019                  

Redovisning av delegationsbeslut 

Arbetsutskottets beslut 
Inga delegationsbeslut att redovisa 
 

 
Delegationsbeslut 
Inga delegationsbeslut att redovisa.  
 

_______ 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 23(23) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 

 2019-01-24 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 16/2019  

Redovisning av synpunkter 

Arbetsutskottets beslut 
Inga meddelanden att redovisa 
 

 

Dagens sammanträde 
Inga meddelanden att redovisa 
 

_______ 
 

 


