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 2019-02-21 

  

  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset i Kinna, klockan 13.15-16.41 

  
Beslutande S 

C 

L 

M 

Birgitta Andersson 

Frida Arnell 

Uno Johansson 

Ylva Höglund 

 M Magnus Lilliecrona  

   

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande   

 S 

S 

C 

M 

KD 

Johan Hultén 

Andreas Augustsson 

Belinda Sjöberg 

Anders Lilliestam 

Martin Andersson  

 

  Tjänstemän 

  Christian Dahl, förvaltningschef 

  Eric Stark, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

Hanna Grunditz-Svensson, ekonom §§ 17-19 

Karin Ryberg Manhem, enhetschef §§ 17-22 

Torbjörn Stockenborn, enhetschef 

  

Utses att justera Ylva Höglund (M) §§ 17-29 

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna den 26  

februari klockan 11:00.  

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 17-29  

  Eric Stark   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 2(17) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 

 2019-02-21 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

                                            Eric Stark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsförvaltningen §§ 17-29 
 
Sammanträdesdatum 2019-02-21 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-02-28 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-03-22 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 17 

  

Förvaltningschefen informerar § 18 

  

Ekonomisk månadsrapport januari 2019 § 19 

  

Förslag om tidplan och prioriteringar gällande anläggningsutredning § 20 

  

Nämndplan 2019 § 21 

  

Ändring av tider kring lättöppet § 22 

  

Bidragsansökan röda korset - lokalt § 23 

  

Utredning, utökat stöd MSRK § 24 

  

Skadeanmälan angående krav från Vattenbubblan § 25 

  

Budgetram och personalförändringar § 26 

  

Redovisning av meddelanden § 27 

  

Redovisning av delegationsbeslut § 28 

  

Redovisning av synpunkter 

 

§ 29 
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            § 17/2019   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Att fastställa utsänd ärendelista.  
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendelistan kan antas och finner att så sker. 
________________ 
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§ 18/2019                                 

Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut  
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Utvärderingsringen 
Utvärderingsringens rapport kring föreningsbidragen. 
En rapport om det totala föreningsstödet i Marks kommun.  
Redovisas för KS i mars.   
 
Chefsrekrytering  
Chefsrekryteringen för stab och utvecklingsenheten är slutförd.  
Andreas Lybacken, tidigare utvecklingsledare på kultur- och fritidsförvalt-
ningen, blir ny stab- och utvecklingschef.   

 
Frågor ställs och svars ges.  
_______________ 
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§ 19/2019 
 
Ekonomisk månadsrapport januari 2019 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå kultur- och fritidsnämnden att besluta att godkänna den  
ekonomiska månadsrapporten för januari 2019.  
 

Ärendet 
Ekonom och förvaltningschef föredrar ärendet och informerar arbetsutskottet. 

Beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har att behandla månadsrapport för januari 2019.  

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 januari 2019 och finner att så sker. 
______________ 
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§ 20/2019 
 
Förslag om tidplan och prioriteringar gällande anläggningsutredning  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande prioritering och  
leveransdatum gällande anläggningsutredningen: 
 
- Plan och konsekvensbeskrivning gällande konstgräs/hybridgräsplaner åter-

redovisas i delårsrapporten i september 2019, tillsammans med plan för 
kommunens utomhusbanor för tennisspel. 

- Plan och konsekvensbeskrivning gällande replokaler och Kinna Teater 
återredovisas i nämnden i december 2019 samt i årsrapport 2019. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 
startat en anläggningsutredning i syfte att kartlägga specifika anläggningar, 
mötesplatser och arenor i Marks kommun riktade mot föreningsliv och allmän-
het. 

Kartläggningen bottnar i en fråga från politiken gällande konstgräsplaner och 
hur kommunen framgent ska hantera efterfrågan på nya material som inte är 
naturgräs. Parallellt med detta finns det andra frågeställningar som vävts in i 
anläggningsutredningen, däribland frågan gällande kommunens ålderstigna 
utomhusbanor för tennisspel som finns runtom i kommun, vidare spontanid-
rottsplatser, replokalfrågan samt hantering Kinna Teater som är i behov av 
både upprustning. 

Övervägande 
För att förvaltningen ska kunna hantera en så pass bred utredning som an-
läggningsutredningen utgör är förvaltningen i behov av att prioritera vissa 
områden och successivt återrapportera det som framkommer i arbetet. 

Förvaltningen befinner sig i inventeringsfasen av arbetet och efter att ha ana-
lyserat de frågor som föreligger och fört dialog med teknik- och serviceförvalt-
ningen skulle kultur- och fritidsförvaltningen förorda en prioritering av konst-
gräs/hybridgräsplaner samt kommunens utomhusbanor för tennisspel med 
återrapportering i delårsrapporten 2019. Ärendet om spontanidrottsplats i 
Hyssna har redan brutits ur anläggningsutredningen och övriga frågor är nära 
förbundna med uppförandet av ny högstadieskolan i Kinna C och den kombi-
nerade teaterscen och aula som planeras i samband med detta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta 
om följande prioritering och leveransdatum gällande anläggningsutredningen: 

- Plan och konsekvensbeskrivning gällande konstgräs/hybridgräsplaner åter-
redovisas i delårsrapporten i september 2019, tillsammans med plan för 
kommunens utomhusbanor för tennisspel. 

- Plan och konsekvensbeskrivning gällande replokaler och Kinna Teater 
återredovisas i nämnden i december 2019 samt i årsrapport 2019. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar i övrigt enligt förvaltningens 
förslag och finner att så sker.  
______________ 
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§ 21/2019                

Nämndplan 2019 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet, nämndplan 2019, utan förslag till beslut 
till nämnden att fatta beslut om.  
 

Ärendet 

Nämnden har att besluta om nämndplan för 2019.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottet överlämnar 
ärendet, nämndplan 2019, utan förslag till beslut till nämnden att fatta beslut 
om och finner att så sker. 
_____________ 
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§ 22/2019                

Ändring av tider kring lättöppet 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen.  
 

Ärendet 

Enhetschef Karin Ryberg Manhem meddelar att på grund av stök, stölder och annan 
skadegörelse tvingas biblioteket stänga under sina lättöppet tider fram till 10:00 på 
morgonen. Biblioteket öppnar som vanligt vid 10:00.  
Ändringen gäller från 1 mars 2019.   

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  
_____________ 
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§ 23/2019                

Bidragsansökan röda korset - lokalt 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att i likhet med tidigare år be-
viljar ett bidrag om 210 000 kr för MSRK:s kolloverksamhet 2019. 
 

Ärendet 

Markkretsen av Svenska Röda korset (MSRK) ansöker om bidrag för att bed-
riva kolloverksamhet under sommaren 2019. MSRK har tidigare beviljats ett 
större bidrag än vad riktlinjerna medger i syfte att säkerställa organisationens 
verksamhet som ansetts viktig för kommunens invånare, men bidragets stor-
lek om 210 000 kronor har inte uppdaterats de senaste 12 åren och för att 
MSRK ska kunna fortsätta sin verksamhet önskar MSRK att bidraget höjs.  
 
Ärendet 

MSRK insatser för att bedriva kolloverksamhet för barn och unga är viktig och behöver 

värnas, men dessvärre finns inte ekonomiskt utrymme för att utöka bidraget inom be-

fintlig ram under 2019.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden i likhet med tidi-

gare år beviljar ett bidrag om 210 000 kr för MSRK:s kolloverksamhet 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar att besluta enligt förvaltning-
ens förslag och finner att så sker. 
_____________ 
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§ 24/2019                

Utredning, utökat stöd MSRK 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att remittera ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare hantering 
 

Ärendet 

Det har till kultur- och fritidsnämndens 2018-10-02 inkommit ett brev KFN 2018-6 
805-5 från i Markkretsen Röda korset – MSRK. Det är vice ordförande tillika ledare i 
Markkretsen som ber om ett utökat kommunalt stöd, samt efterfrågar möjligheten till 
en annan driftsform för koloniverksamheten vid Kinnagården, Espevik.  

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämndens nuvarande roll gällande Röda korsets verksamhet avser 
endast utbetalning av ett årligt bidrag om 210 tkr till kolloverksamheten på Kinnagår-
den. Kultur- och fritid har inte berörda målgrupper inom sitt uppdrag och besitter där-
för inte kompetensen att avgöra behovsstorleken avseende dessa målgrupper.  
Därför är varken bidrags- eller en eventuell driftförändring en fråga för kultur- och fri-
tidsnämnden. Istället bör frågorna riktas till huvudaktören som identifierats som soci-
alnämnden. 
 
Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att remit-
tera ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker.  
_____________ 
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§ 25/2019 
 
Skadeanmälan angående krav från Vattenbubblan 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen.    
 

Ärendet 
Enhetschef, Niklas Gusténius, informerar om ett gammalt ärende där Vatten-
bubblan har skadeanspråk på Marks kommun. Ärendet kommer upp för beslut 
till nämnden i april.   
 

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svar ges.  

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14(17) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 

 2019-02-21 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 26/2019 
 
Budgetram och personalförändringar 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet noterar informationen.  
 

Ärendet 
Nämnden har tidigare år fattat beslut om att Rydals muséum skall återgå till 
2015 års ram. Vid Rydal så har konverteringar skett och nämnden ombad för-
valtningen att återkomma i ärendet.  

Dagens sammanträde 
Enhetschef, Torbjörn Stockenborn, informerar nämnden om den ekonomiska 
situationen och att det råder arbetsbrist. Förvaltningen kommer nu att gå vi-
dare med åtgärder för att säkerställa att personalkostnaderna är inom ram 
och processa kring övertalighet.  

______________ 
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§ 27/2019   

Redovisning av meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
Inga meddelanden att redovisa.  

 
Meddelanden 
Inga delegationsbeslut att redovisa. 

________ 
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§ 28/2019                  

Redovisning av delegationsbeslut 

Arbetsutskottets beslut 
Inga delegationsbeslut att redovisa 
 

 
Delegationsbeslut 
Inga delegationsbeslut att redovisa.  
 

_______ 
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§ 29/2019  

Redovisning av synpunkter 

Arbetsutskottets beslut 
Inga synpunkter att redovisa 
 

 

Dagens sammanträde 
Inga synpunkter att redovisa 
 

_______ 
 

 


