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 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 2020-09-30 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Två Skyttlar, Örby klockan 13.15-16.15 

Ajournerat klockan 14.15-14.40 

  

Beslutande S Birgitta Andersson 

 C Belinda Sjöberg 

 L Uno Johansson 

 M Ylva Höglund 

 M Magnus Lilliecrona  

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande M Anders Lilliestam §§ 30–37 kl. 13.15-15.45 

 KD Martin Andersson 

   

   

  Tjänstepersoner 

  Niklas Gusténius, tf. förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Carola Melo, utvecklingsledare § 30 

   

Utses att justera Ylva Höglund 

  

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

 den 6 oktiober 2020 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 30–40 

     

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott §§ 30–40 
 
Sammanträdesdatum 2020-10-06 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-10-06 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-10-28 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Riktlinjer för föreningsbidrag i Marks kommun år 2021 § 30 

  

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige angående  § 31 

stöd till bidragsberättigade föreningar och organisationer  

  

Medborgarförslag om att återanställa personal på mötesplatsen § 32 

Ung i Mar  

  

Medborgarförslag angående flytt av verksamhet (gymnastik för  § 33 

vuxna) till annan hall  

  

Medborgarförslag om upprustning av vandringsleder § 34 

  

Uppföljning av internkontroll 2019 § 35 

  

Information om Sätila SKs ansökan om anläggande av konstgräs- § 36 

plan  

  

Information om dom från Förvaltningsrätten i mål om laglighets- § 37 

prövning KFN § 32/2020  

  

Förvaltningschefen informerar § 38 

  

Meddelanden § 39 

  

Övriga frågor § 40 
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 § 30/2020                 Dnr 2020–53 0805 

 Riktlinjer för föreningsbidrag i Marks kommun år 2021 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden antar förslaget i sin helhet. 
 
2. Tillägg till förslaget till riktlinjer för föreningsbidrag under avsnittet  

anläggnings- och underhållsbidrag: 
- Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras. 

 
3. Tillägg till förslaget till riktlinjer för föreningsbidrag under avsnittet kultur-

bidrag: 
- Styrk orden och gärna utveckla nya utryck inom kulturområdet. och flytta   

      till inledningen av dokumentet. 
 

 Ärendet   

         Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av regler för bidrag till  
         bidragsberättigade föreningar i Marks kommun. Förvaltningen har tagit fram ett förslag    
         på ett antal förändringar som kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till. 

 Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen den 11 juni 2020  

         § 71 för en ny beredning. 

 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 1 september 2020. 

          

        Förvaltningens förslag till beslut  
 Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta förslaget i    
 sin helhet. 

             Dagens sammanträde 

           Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 

 

           Ärendet diskuteras. 

 Ledamöternas förslag till beslut 

           Birgitta Andersson (S) yrkar på ett tillägg till förslaget till riktlinjer för föreningsbidrag  

           under avsnittet anläggnings- och underhållsbidrag: 

 

- Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras. 

 

 

Belinda Sjöberg (C) yrkar på ett tillägg till förslaget till riktlinjer för föreningsbidrag 

under avsnittet kulturbidrag: 

 

- Styrk orden och gärna utveckla nya utryck inom kulturområdet. och flytta till  

        inledningen av dokumentet.  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(16) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 2020-09-30 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 Beslutsgång 

                               Beslutsgång 1 
           Ordföranden frågar arbetsutskottet om Birgitta Anderssons (S) yrkande  
           bifalles eller avslås och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 
 
           Beslutsgång 2 
           Ordföranden frågar arbetsutskottet om Belinda Sjöbergs (C) yrkande bifalles  
           eller avslås och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

 

           Beslutsgång 3 

 

Ordföranden föreslår följande: 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta förslaget i    

 sin helhet. 

 

Förslaget antas 

 

_____________ 
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 § 31/2020                 Dnr 2020–30 805 

 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige angående stöd  
 till bidragsberättigade föreningar och organisationer  

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser därmed att arbetet är återrapporterat enligt 
uppdrag. 
 
 

 Ärendet 

 Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag   
 att utreda de uppdrag som avser ärendet Utredning av det totala stödet till  
 bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer som kommunfullmäktige  
 beslutat om den 27 februari 2020 § 27.  

 Kultur- och fritidsförvaltningen har bearbetat och kommenterat de åtta  
 uppdragsområdena, vilket redogörs för i bifogat dokument. Flertalet av uppdragen är  
 redan genomförda, medan andra är identifierade för vidare behandling.  

             Ärendets behandling 
           Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 12 augusti 2020.       

         
 Förvaltningens förslag till beslut          
 Kultur- och fritidsnämnden anser därmed att arbetet är återrapporterat enligt uppdrag. 

 Dagens sammanträde 

           Tf. förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 

  

           Ärendet diskuteras. 

 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

  
 Kultur- och fritidsnämnden anser därmed att arbetet är återrapporterat enligt uppdrag. 

           Förslaget antas 

 

           _____________ 
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 § 32/2020                 Dnr 2018–28 00 

 Medborgarförslag om att återanställa personal på mötesplatsen Ung i  
 Mark  

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
  
Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för  
nämnden att besvara medborgarförslaget. 
 
 

 Ärendet 

 Kommunfullmäktige har den 22 februari 2018 § 22 överlämnat ett medborgarförslag  
 för handläggning och beslut till kultur- och fritidsnämnden. I medborgarförslaget 
 föreslås att personal ska återanställas på mötesplatsen Ung i Mark. 

           Utifrån den nuvarande situationen med Öppen Ung så finns det inga planer på  

           nedskärningar gällande varken personal eller verksamhet. Hur läget gällande detta  

           var i januari 2018 är svårt att reda ut i detalj. Förvaltningen kan dock konstatera att  

           det sker fortsatt satsning på den öppna ungdomsverksamheten genom att det till  

           exempel beslutades om riktade medel till målgruppen barn och unga inför 2020.  

 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 12 augusti 2020.       

          
         Förvaltningens förslag till beslut          
         Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

         Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för nämnden att 
         besvara medborgarförslaget. 

          Dagens sammanträde 

           Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

  
         Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

         Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för nämnden att 
         besvara medborgarförslaget. 

           Förslaget antas. 

           ____________ 
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§ 33/2020                 Dnr 2018–77 00 

 Medborgarförslag angående flytt av verksamhet ( gymnastik för     
 vuxna ) till annan hall 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för nämn-
den att besvara medborgarförslaget. 
 

 Ärendet  

 Skene Kvinnliga Gymnastikförening inkom år 2018 med ett medborgarförslag där de    
 förespråkar en omprövning av kultur- och fritidsförvaltningens fördelning av  
 träningstider i idrotts- och gymnastiksalar för perioden 2018/2019. Specifikt gäller   
 medborgarförslaget deras egna tider som är förändrade jämfört med tidigare års  
 fördelning.   

           I samband med att tiderna för lokaler och anläggningar fastställdes år 2018 har detta   
           kommunicerats till Skene Kvinnliga Gymnastikförening. Därefter har kultur- och fritids 
           förvaltningen även fört en dialog men föreningen om deras situation. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 18 september 2020.       

          
         Förvaltningens förslag till beslut          
         Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

         Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för nämnden att 
         besvara medborgarförslaget. 

          Dagens sammanträde 

           Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

  
         Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. 

         Kultur- och fritidsnämnden beklagar att det har dröjt mer än ett år för nämnden att 
         besvara medborgarförslaget. 

           Förslaget antas. 

           ____________ 

 

 

  

 

 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 9(16) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 2020-09-30 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 34/2020                 Dnr 2020–78 814 

 Medborgarförslag om upprustning av vandringsleder 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår begäran om att rusta upp och förbättra 
märkningen av motionsstigarna runt Mariebergsparken med anledning av att 
detta inte omfattas av kommunalt ansvar. 
 

 Ärendet  

 Kommunfullmäktige har i KF § 93/2020 beslutat att överlämna medborgarförslaget Dnr   
 2020-10 101-42, som inkom till kommunstyrelsen 2020-05-25, till kultur- och  
 fritidsnämnden för handläggning och beslut. 

 I Marks kommun har vi många märkta stigar och vandringleder som under årens lopp   
 anlagts av såväl föreningar som privatpersoner/markägare. Dessa stigar och leder har  
 inte Marks kommun något ansvar för. 

 För de vandringsleder som kommunen varit delaktiga i sedan tidigare, finns ett visst   
 skötselansvar. Vad gäller de markerade motionsstigarna runt Mariebergsparken som  
 frågeställaren omnämner, omfattas dessa inte av kommunalt ansvar. Med anledning av   
 detta avslås begäran om att kommunen rustar upp och märker dessa stigar. 

 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 18 september 2020.       

          
         Förvaltningens förslag till beslut          

           Kultur- och fritidsförvaltningen förslår kultur- och fritidsnämnden att avslå begäran om  
           att rusta upp och förbättra märkningen av motionsstigarna runt Mariebergsparken med  
           anledning av att detta inte omfattas av kommunalt ansvar. 

          Dagens sammanträde 

           Tf. förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

  
 Kultur- och fritidsnämnden avslår begäran om att rusta upp och förbättra märkningen   
 av motionsstigarna runt Mariebergsparken med anledning av att detta inte omfattas av   
 kommunalt ansvar. 

           Förslaget antas. 

           ____________ 
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§ 35/2020                 Dnr 2020–92 042 

Uppföljning av internkontroll 2019 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2019. 
 
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 

 Ärendet  

 Enligt kommunlagen ska en nämnd ha en tillräcklig internkontroll över sin verksamhet.    
 I Marks kommun anger även det kommungemensamma reglementet att nämnder  
 årligen ska rapportera till kommunstyrelsen om sitt arbete med internkontroll. 

    Kommunstyrelsen har den 15 juni 2020 § 127 behandlat ett ärende som rör  
    uppföljning av nämnders och styrelser internkontroll 2019. I sitt beslut skriver  
    kommunstyrelsen bland annat att: 

-  Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och styrelsers intern  
 kontroll 2019. 

- Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden uppmanar att göra en 
uppföljning av internkontroll och inkomma med denna i samband med delårsrap-
porten. 

         Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en uppföljning av risker som ingick i  
         intern kontrollen år 2019. En svårighet som dock har funnits i samband med att  
         uppföljningen genomförts är att årsrapporten för 2019 varit låst i systemet Strasys.  
         Därmed fanns det till en början svårigheter att dokumentera resultatet från  
         uppföljningen. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 18 september 2020.       

          
         Förvaltningens förslag till beslut          
         Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2019. 

         Kultur- och fritidsnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen. 

          Dagens sammanträde 

           Tf. förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

  
         Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2019. 

         Kultur- och fritidsnämnden överlämnar uppföljningen till kommunstyrelsen. 
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           Förslaget antas. 

           ____________ 
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          § 36/2020                 Dnr 2020–20 826 042 

Information om Sätila SKs ansökan om anläggande av konstgräsplan  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

 Ärendet  

         Sätila SK har den 5 februari 2020 inkommit med en skrivelse om att inleda en dialog          
         med Marks kommun angående anläggande av en konstgräsplan i Sätila. Kultur- och  
         fritidsförvaltningen har efter att skrivelsen inkom träffat föreningen och diskuterat  
         frågan.          

          Dagens sammanträde 

           Tf. förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras. 

 Beslutsgång 

           Ordföranden frågar om informationen kan läggas till handlingarna och finner att så  

           sker. 

            

           ____________ 
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§ 37/2020                 Dnr 2020–51 108 

Information om dom från Förvaltningsrätten i mål om  
laglighetsprövning KFN § 32/2020 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

 Ärendet  

 Kultur- och fritidsnämndens beslut från den 8 april 2020 § 32 gällande utformning av  
 ny verksamhet överklagades till Förvaltningsrätten i Jönköping. Den 15 september   
 2020 inkom Förvaltningsrättens dom och Förvaltningsrätten beslutade att avslå  
 överklagandet. 

 Dagens sammanträde 

           Tf. Förvaltningschef Niklas Gusténius redogör för hur kultur- och fritidsförvaltningen  

           avser att arbeta vidare med ärendet med bakgrund i att nämndens ursprungliga beslut  

           kvarstår. 

 
         Ärendet diskuteras. 

 Beslutsgång 

           Ordföranden frågar om informationen kan läggas till handlingarna och finner att så  

           sker. 

 

           ______________ 
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§ 38/2020   

 Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

  Dagens sammanträde 

 Tf. förvaltningschef Niklas Gusténius informerar om kultur- och fritidsförvaltningens  

 arbete: 

 
- Personalen på badhuset Kaskad har upplevt en hög arbetsbelastning under en  

        perioden. Förvaltningen arbetar med frågan. 

 Beslutsgång 

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

           

           ____________ 
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§ 39/2020                  

 Meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

           Följande meddelanden har inkommit:  

 

A) Övernattning i klassrum 

 

B) Kostnad larmsystem i Rydalsfastigheten 

 
C) KS § 153/2020 Riktlinjer för personal- och kompetensförsörjning 

 
D) KS § 154/2020 Riktlinje om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella  

trakasserier och repressalier 

 
E) KS § 155/2020 Ny version för Marks kommun 

 

             Beslutsgång 

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

 

           _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16(16) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 2020-09-30 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 40/2020                  

Övriga frågor 

          Belinda Sjöberg (C) frågar vad som kommer hända med simundervisning när badhuset  

          Kaskad håller stängt för renovering? 

 

Tf. förvaltningschef Niklas Gusténius svarar att Barn- och utbildningsförvaltningen  

kommer redogöra för kultur- och fritidsförvaltningen hur man avser att hantera den  

simundervisning som barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för. 

    

          Belinda Sjöberg (C) frågar om hur kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med  

          upphandlingar? 

 

          Tf. Förvaltningschef Niklas Gusténius svarar att vid upphandlingar tar kultur- och fritids 

           förvaltningen hjälp av upphandlingsenheten som finns i Marks kommun. 

 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


