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 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 2019-09-25 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset, Kinna, klockan 13.15-15.00 

 

  
Beslutande S Birgitta Andersson 

 L Uno Johansson 

 C Belinda Sjöberg tjänstgör för Frida Arnell 

 M Anders Lilliestam tjänstgör för Ylva Höglund 

 M Magnus Lilliecrona 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Johan Hultén 

 S Andreas Augustsson 

 KD Martin Andersson 

   

  Tjänstemän 

  Maria Larsdotter-Spertina, tf. förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Niklas Gusténius, enhetschef 

  Torbjörn Stockenborn, enhetschef  

  Maria Skarnehall-Lövgren, utvecklingsledare 

  Carola Melo, utvecklingsledare 

   

   

   

Utses att justera Anders Lilliestam 

  

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

 den 30 september 2019 

Underskrifter Sekreterare  §§ 66–73 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Anders Lilliestam   
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott §§ 66–73 
 
Sammanträdesdatum 2019-09-25 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-10-01 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-10-23 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 66 

  

Förvaltningschef informerar § 67 

  

Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en fotbollsplan § 68 

vid Vallås  

  

Medborgarförslag om att anlägga ett utegym i centrala Hyssna  § 69 

  

Medborgarförslag om att det byggs en fullstor konstgräsplan § 70 

(11-manna) i Kinna  

  

Remiss – Utformning av kommunala ungdomsrådet § 71 

  

Meddelanden  § 72 

  

Övriga frågor § 73 
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§ 66/2019                  

 Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Övriga fråga om Kungabergsbadet 
- Övrig fråga om Vävarevallen 
- Övrig fråga om Marks ridklubbs ekonomi 
- Övrig fråga om konstgräsplaner 
- Övrig fråga om anläggningsutredningen 
 

 

Dagens sammanträde 

  -    Johan Hultén (S) anmäler en övrig fråga om Kungabergsbadet. 

  -    Martin Andersson (KD) anmäler en övrig fråga om Vävarevallen. 

- Birgitta Andersson (S) anmäler en övrig fråga om Marks ridklubbs ekonomi. 

- Birgitta Andersson (S) anmäler en övrig fråga konstgräsplaner. 

- Birgitta Andersson (S) anmäler en övrig fråga om anläggningsutredningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan ändra ärendelistan enligt förslaget och  

finner att så sker. 

 

____________ 
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 § 67/2019   

 Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 
 

  Dagens sammanträde 

Tf. Förvaltningschef Maria Larsdotter-Spertina informerar arbetsutskott om att 
det har inträffat ett inbrott på Rydals museum. Händelsen har polisanmälts 
och föranleder att skyddet på fastigheten måste förbättras.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

  Beslutsgång 

  Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 

           

  ____________ 
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 § 68/2019                 Dnr 2019–44 826 

 Medborgarförslag om att Marks kommun bygger en fotbollsplan vid   
 Vallås 

Arbetsutskottets förslag till Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet 
med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 
 

Ärendet   

Kommunfullmäktige har i § 36/2018 beslutat att överlämna medborgarförslaget Dnr  
2018-150 826, som inkom till kommunstyrelsen 2018 03 05, till kultur- och fritids-
nämnden för handläggning och beslut. 

Marks kommun har byggt en fin lekplats på Vallås/Lydde området i Kinna. Förslagsställ-
aren önskar att det också byggs en fotbollsplan på området, eftersom det bor många 
barnfamiljer där.  

Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 12 september 
          2019 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ta med förslaget i 
det fortsatta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet med att 
utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

Förslaget antas. 

 _____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7(11) 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsskott 

2019-09-25 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

           § 69/2019                 Dnr 2019–25 00 

 Medborgarförslag om att anlägga ett utegym i centrala Hyssna 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet 
med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 
 

 Ärendet  

 Kommunfullmäktige har i § 79/2019 beslutat att överlämna medborgarförslaget Dnr   
 2019–456 330, som inkom till kommunstyrelsen den 2019 05 17, till kultur- och  
 fritidsnämnden för behandling och beslut. 

         Förslagsställaren föreslår att ett utegym skapas med olika redskap i centrala Hyssna  
         för medborgare. Utegymmet föreslås vara lättillgängligt för alla att nyttja, ung som  
         gammal. 

          Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 9 september 2019 

          

 Förvaltningens förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ta med förslaget   

 i det fortsatta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

 Dagens sammanträde 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet med att     

 utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

 

 Förslaget antas 

 

 _____________ 
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 § 70/2019                 Dnr 2019–55 826 

 Medborgarförslag om att det byggs en fullstor konstgräsplan  
 (11-manna) i Kinna 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet 
med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 
 

 Ärendet 

        Kommunfullmäktige har i § 4/2019 beslutat att överlämna medborgarförslaget Dnr    
         2019-55 821, som inkom till kommunstyrelsen 2019 01 10, till kultur- och  
         fritidsnämnden för handläggning och beslut.  

Förslagsställaren föreslår att det byggs en fullstor (11-mannaplan) konstgräsplan i 

Kinna med anledning av att Marks kommun har få konstgräsplaner i jämförelse med 

närliggande kommuner. Vidare påtalar förslagsställaren att fotbollsverksamheten är 

stor i Mark och det finns en växande ungdomsverksamhet som genererar fler lag framö-

ver. En central placering är önskvärd och förslaget är att konstgräs-planen byggs på Viska-
vallens A-plan eller på Pruhultsområdet. 
   
I sin skrivelse lyfter förslagsställaren en annan viktig anledning till att bygga planen och 

det är att dagens unga behöver röra på sig mer och att en fördel med en konstgräsplan 

är att det inbjuder till spontan-idrott de tider på dygnet då det inte är uppbokat på pla-

nen. Dessutom kan en central konstgräsplan användas av Lyckeskolan i undervisnings-

syfte. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 10 september 2019. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ta med förslaget i 
det fortsatta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta med förslaget i det fortsatta arbetet med att  

 utveckla kultur- och fritidsutbudet i Marks kommun. 

   

 Förslaget antas 

 

 _______________ 
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 § 71/2019                 Dnr 2019–68 003 

 Remiss- Utformning av kommunala ungdomsrådet 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen 
som svar på remiss. 
 

 Ärendet 

 Det har inkommit en remiss från kommunledningskontoret som tagit fram ett förslag   

 till reglemente för att inrätta ett ungdomsråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 beslutade 21 augusti 2019 att remittera förslag till reglemente till samtliga nämnder  

 och bolag i kommunen. 

 

 Sammanfattningsvis ses idén med ungdomsråd positivt. Prioriterat är att ett tvärsnitt 

 av samhället återspeglas i ungdomsrådsgruppens sammansättning samt att frågor som  

 kommer från ungdomarna och lyfts som viktiga för dem kommer fram. Valet av frågor  

 är beroende av vilka ungdomar rådet består av.  

 

 Kultur- och fritidsförvaltningen ser gärna att man vid formerandet och under hela  

 processen med att skapa ett ungdomsråd involverar relevanta anställda i kommunen   

 som har en nära kontakt med ungdomarna själva, såsom ungdomsutvecklare,  

 ungdomshandledare inom öppen ung, lärare på kulturskolan och självklart pedagoger  

 inom skolväsendet. Biblioteket, med skolbibliotekarier, kan vara en bra kanal in till  

 olika grupper. 

          Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 19 september 2019. 

 

 Förvaltningens förslag till beslut   

 Kultur- och fritidsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som   

 svar på remiss. 

           Dagens sammanträde 

  Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 

   

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

  

 Kultur- och fritidsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som   

 svar på remiss. 

 

 Förslaget antas. 

 _____________ 
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§ 72/2019                  

 Meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

 

a) KS § 161/2019- Förslag till revidering av uppdragsbeskrivning 

 
b) Beslut från miljönämnden- Öxabäckshallen 

 
c) Inbjudan till Forum för Barn och Unga 

         Beslutsgång 

Ordföranden frågar om meddelandena kan noteras och finner att så sker. 

 

_______________ 
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§ 73/2019                  

 Övriga frågor 

- Johan Hultén (S) frågar hur det går med ombyggnationen av Kungabergsbadet och 

om teknik- och serviceförvaltningen har fått någon beställning att påbörja arbetet? 

 

Niklas Gusténius, enhetschef, svara utifrån kultur- och fritidsförvaltningens vet-

skap så finns det en beställning av arbetet. 

 

- Martin Andersson (KD) informerar att fotbollsplanen på Vävarevallen var i dåligt 

skick i samband med en seriematch nyligen.  

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuteras frågan.  

 

- Birgitta Andersson (S) informerar ärendet beträffande Marks Ridklubbs ekonomi. 

Ärendet kommer kunna behandlas av kultur- och fritidsnämnden i november 2019.   

 

- Birgitta Andersson (S) och kultur- och fritidsförvaltningen lyfter en övrig fråga som 

rör konstgräsplaner. Förvaltningen önskar styrning hur man ska arbeta med frågan 

och önskar att ärendet ska kunna behandlas på kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 10 oktober. 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar behandla ärendet den 10 okto-

ber. 

 
- Birgitta Andersson och kultur- och fritidsförvaltningen lyfter en övrig fråga som rör 

anläggningsutredningen. Förvaltningen upplever att anläggningsutredningen har 

vuxit i omfattning och att situationen inte är hanterbar. 

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott diskuterar ärendet 

 

_______________ 

 
 
 
 
 

 
 

 


