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 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset i Kinna, klockan 09.15-11.50 

  
Beslutande S 

C 

L 

M 

M 

Birgitta Andersson 

Frida Arnell 

Uno Johansson 

Ylva Höglund 

Magnus Lilliecrona 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande   

 S 

M 

KD 

Johan Hultén 

Anders Lilliestam 

Martin Andersson (Deltog ej vid § 46 på grund av Jäv) 

   

  Tjänstemän 

  Torbjörn Stockenborn, enhetschef 

  Eric Stark, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  

Utses att justera Ylva Höglund (M) §§ 43-51 

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna den 2  

april klockan 15:00.  

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 43-51  

  Eric Stark   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   

 

 

 

 

 

    
 
 ANSLAG/BEVIS 
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                                            Eric Stark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kultur- och fritidsförvaltningen §§ 43-51 
 

Sammanträdesdatum 2019-04-24 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-05-02 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-05-24 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
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Förändring av ärendelistan § 43 

  

Förvaltningschefen informerar § 44 

  

Ansökan om extra stöd/ersättning Marks Ridklubb § 45 

  

Omdisponering av beviljat underhålls- och reparationsbidrag 2019 - 

IFK Öxnevalla 

§ 46 

  

Aprilrapport 2019 § 47 

  

Sammanträdesplan 2019, justering § 48 

  

Definitioner gällande lokalavgränsningar vid tillämpning  

MU- avtalet på Rydals museum 

§ 49 

  

Äskande om utökad ram för innevarande år, 2019, avseende kost-

nader för väktare 

§ 50 

  

Redovisning av synpunkter 

 

§ 51 
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            § 43/2019   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Att fastställa utsänd ärendelista med följande tillägg: 
- Justering av sammanträden 2019 
- Äskande om utökad ram för innevarande år, 2019, avseende kostnader för  
väktare 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Birgitta Andersson (S) yrkande 1 
Ordförande föreslår att två ytterligare punkter lyfts till ärendelistan. 
1. justering av sammanträden 2019 
2. äskande om utökad ram för innevarande år, 2019, avseende kostnader för 
väktare 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendelistan kan antas med ordförandes föreslagna ju-
steringar och finner att så sker. 
________________ 
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§ 44/2019                                 

Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut  
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 

Budget 2020 
Utsända underlag finns tillgängliga på netpublicator inför budgetdag 1 den 25 
april 2019.  
 
Studiebesök till lassalyckan 
Studiebesöket skjuts upp till augusti.  
 
Stök och incidenter på biliotek 
Förvaltningen har fattat beslut om att låsa toaletterna på Kinna bibliotek med 
hänvisning till tidigare oroligheter.   
 
Fakturor från kulturskolan 
Fakturor har av misstag skickats ut från kulturskolan, givetvis skall deltagare 
och elever inte betala. Information håller just nu på att gå ut men kan vara 
bra för nämnden att känna till.  
 
Nämndsekreterare slutar i maj 
Nämndsekreteraren har fått ny tjänst och slutar i maj månad. Rekrytering  
pågår sedan den 16 april. Sista dag för ansökan är 30 april.  
 
Arrende i Flohult 
Kommunen har inget avtal med markägaren kring kommunal badplats.  
Förvaltningen inleder förhandlingar om att teckna avtal där Mark och  
exploatering beräknar vad kostnaderna kommer att landa på. Blir ärende till 
nämnden framöver.  
 
Tempererade utebad för sommaren är nu klart 
Det är nu beslutat vilka utebad som kommunen nu skall ha.  
 
Frågor ställs och svar ges.  
 
_______________ 
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§ 45/2019 
 
Ansökan om extra stöd/ersättning Marks Ridklubb 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att avslå ansökan med  
hänvisning till nämndens ekonomi då det inte finns utrymme i budgeten.  
 

Ärendet 
Det har den 2019 03 20 till Kultur- och fritidsnämnden inkommit en ansökan 
från Marks Ridklubb där föreningen efterfrågar ekonomiskt stöd och ersätt-
ning för förlorade intäkter och ökade omkostnader relaterade till det på-
gående stallbygget på kommunens ridanläggning på Bosgården i Örby. 

Marks Ridklubb ansöker om 150 000 kr för att täcka byggrelaterade merkost-
nader och intäktsbortfall. 

Övervägande 
Förberedelseprocessen för att bygga ett nytt stall på kommunens ridanlägg-
ning Bosgården har pågått under flera år och byggstart var planerad till juni 
2018. På grund av förseningar vid upphandlingen blev byggstarten senarelagd 
till januari 2019. Inför den planerade första byggstarten (juni 2018) var före-
ningen väl informerad och hade förberett sig på vilka effekter som byggpro-
cessen skulle föra med sig och hade planerat för detta. En viktig inkomstkälla 
för föreningen är att arrangera tävlingar och förseningen av byggstarten med-
förde att höstens tävlingar inte kunde inplaneras innebar en innebar uteblivna 
intäkter, trots att bygget inte kom igång som planerat. Möjligheten att arran-
gera tävlingar under 2019 finns inte då byggprocessen sträcker sig över hela 
2019. Detta påverkar föreningens ekonomi ytterligare negativt. I samband 
med den planerade byggstarten i juni 2018 valde ett antal av de inackorde-
rade medlemsinstallningarna att söka sig till andra stall, vilket också gav före-
ningen ett inkomstbortfall. 

Marks Ridklubb har i en tidigare skrivelse till kultur- och fritidsnämnden ut-
tryckt sin oro gällande sin ekonomiska situation i samband med nybyggnat-
ionen av ett nytt stall på ridanläggningen Bosgården. Föreningen har haft 
flera ekonomiska svårigheter under senare år vilket resulterat i ett större un-
derskott för 2017 och 2018. Trots det har föreningen själva hittills kunnat 
hantera sin ekonomi och har inga skulder till Marks kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar att föreslå kultur- och fritids-
nämnden besluta att avslå ansökan med hänvisning till nämndens ekonomi då 
det inte finns utrymme i budgeten och finner att så sker. 
______________ 
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7(13) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 

 2019-04-24 

 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 46/2019 
 
Omdisponering av beviljat underhålls- och reparationsbidrag 2019 - 
IFK Öxnevalla  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Kultur- och fritidsnämnden att bevilja IFK Öxnevalla 
begäran om omdisponering under förutsättning att erforderliga underlag i en-
lighet med bidragsreglerna kan redovisas. 
 
Martin Andersson (KD) anmäler jäv och deltog ej i beslutet.  
 

Ärendet 

IFK Öxnevalla har tidigare beviljats 52 000 kr i anläggnings och  
underhållsbidrag och vill nu omdisponera del av den beviljade summan. 

Beredning 

Den 20190409 inkom förfrågan om omdisponering från föreningen. 
Större delen av det tidigare beviljade bidraget uppges ha nyttjats enligt  
tidigare beslut vilket i detta fall slutat med att 5000 kr kvarstår. Föreningen 
önskar få beviljat att kunna nyttja denna summa till byte av el-element vilkas 
kostnad tillsammans med installationsarbete beräknas uppgå till 5 000 kr. 

Övervägande 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att föreningens tidigare  
beviljade stöd genom nämnda bidragsform inte berörde annat än  
robotklippare. Kultur- och fritidsförvaltningen kan likväl också konstatera att 
det ur miljöperspektiv kan anses vara vällovligt att ersätta gamla ineffektiva 
elradiatorer med nya. Insatsen som sådan faller även inom stödets syfte och 
kan därför anses vara relevant. Kultur- och fritidsförvaltningen har i detta 
ärende utöver barnkonventionen, jämställdhetsperspektivet,  
mångfaldsperspektivet, och omvärldsperspektivet särskilt beaktat  
miljöperspektivet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att bevilja 
IFK Öxnevalla begäran om omdisponering under förutsättning att erforderliga 
underlag i enlighet med bidragsreglerna kan redovisas. 

 
Beslutsgång 
Martin Andersson (KD) anmäler jäv.  
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner att så sker.  
______________  
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§ 47/2019                

Aprilrapport 2019 

Arbetsutskottets beslut 
Att notera informationen  
 

Ärendet 

Nämnden har att besluta om aprilrapport 2019. Enligt anvisningar från  
kommunstyrelsen så behandlas aprilrapporten i särskild ordning och skickas ut med 
handlingarna direkt till nämnden.  

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svars ges.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet noterar informationen och finner att så 
sker. 
_____________ 
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§ 48/2019                

Sammanträdesplan 2019, justering 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att arbetsutskottets samman-
träde den 29 maj flyttar till den 31 maj klockan 13:15 samt att sammanträdet 
för nämnden den 13 juni börjar tidigare vid klockan 08:30 och slutar klockan 
12:00.  
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om justering i sammanträdesplan 2019 för 
nämndens räkning.    

Arbetsutskottet i maj samt nämnden i juni behöver flyttas. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar att föreslå kultur- och fritids-
nämnden besluta att arbetsutskottets sammanträde den 29 maj flyttar till den 
31 maj klockan 13:15 samt att sammanträdet för nämnden den 13 juni börjar 
tidigare vid klockan 08:30 och slutar klockan 12:00 och finner att så sker.  
_____________ 
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§ 49/2019 
 
Definitioner gällande lokalavgränsningar vid tillämpning  
MU- avtalet på Rydals museum 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan förslag till beslut med ett 
uppdrag till förvaltningen om att vidare återkomma med underlag och  
förtydligande kring lokalt MU-avtal med definitioner för Marks kommun direkt 
till nämnd med beaktande av kommunjuristens synpunkter.  
Förvaltningen samråder med presidiet inför beslut i nämnd.  
 

Ärendet 
Justering av tidigare beslut med diarienummer KFN 2016-103 86 kring MU-
avtalets tillämpning i Rydals museums lokaler. 

För att säkerställa definition av vilka lokaler och för vilka utställare som berörs 
vid tillämpning av ersättning enligt MU-avtalet i Rydals museum behöver tidi-
gare beslutskrivning förtydligas enligt följande: 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår ett förtydligande i beslutstext KFN 2016 103 86 enligt 
följande: 

Tillämpning av MU-avtalet gäller endast för de konstnärer/utställare som 
bjuds in på initiativ av Rydals museums enhet för utställningsverksamhet 
inom kultur- och fritidsförvaltningen i Marks kommun. 

Avtalet omfattar endast utställningar som visas i utställningslokalerna Rensen 
eller i Lilla Hallen belägna i Rydals museum där kultur- och fritidsförvaltningen 
i Marks kommun är huvudman. 

Andra ytor/arenor i Marks kommun, eller där Marks kommun har verksamhet, 
omfattas ej av MU-avtalet. 
Avtalets medverkansdel fastslås skriftligt med fastställda begränsningar vilka 
stipuleras av Rydals museum. 
Utställningsersättning regleras enligt gällande centrala tariffer. 

Lokalt avtal för utställningsperiod och förutsättning för medverkans- och ut-
ställningsersättningar upprättas mellan Rydals museum och utställare. Signe-
rat avtal är en förutsättning för ersättning. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta att lämna ärendet utan förslag till 
beslut med ett uppdrag till förvaltningen om att vidare återkomma med  
underlag och förtydligande kring lokalt MU-avtal med definitioner för Marks 
kommun direkt till nämnd med beaktande av kommunjuristens synpunkter.  
Förvaltningen samråder med presidiet inför beslut i nämnd.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes  
förslag och finner att så sker. 
_____________ 
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§ 50/2019 
 
Äskande om utökad ram för innevarande år, 2019, avseende 
kostnader för väktare 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta att äska en ramökning för 2019 
från fullmäktige motsvarande de ökade  
kostnaderna för väktare som uppstått hos förvaltningen.  
Detta med anledning av att problematiken är ett kommunövergripande  
problem där gemensamt ansvar måste tas. 
 

Ärendet 
Då tillkommande kostnader för väktare uppstått, på grund av problematik 
med gäng och oönskade aktiviteter på Marks kommuns bibliotek och andra 
verksamheter, vill nämnden initiera ett ärende om kostnaderna för väktare. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Vice ordförande, Ylva Höglund (M), föreslår att kultur- och fritidsnämnden  
äskar en ramökning för 2019 från fullmäktige motsvarande de ökade  
kostnaderna för väktare som uppstått hos förvaltningen.  
Detta med anledning av att problematiken är ett kommunövergripande  
problem där gemensamt ansvar måste tas.  

 

Dagens sammanträde 
Frågor ställs och svar ges.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med vice ordförandes 
förslag och finner att så sker. 

______________ 
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§ 51/2019   

Redovisning av meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
Att notera informationen.  
 

 
Meddelanden 
- Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro och Assbergs raviners 
naturreservat. 
- Motion om att starta en fritidsbank i Marks kommun 

________ 

 


