
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(20)
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 2020-10-21 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Hyltenäs, kommunhuset Kinna klockan 13.15-15.50 

Ajournerat klockan 14.30-14.55 

  

Beslutande S Birgitta Andersson 

 C Belinda Sjöberg 

 L Uno Johansson 

 M Anders Lilliestam tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

§§ 41- till del av §§ 51 kl. 13.15-15.42 

 KD Martin Andersson (KD) tjänstgör för Ylva Höglund (M) 

del av §§ 51 - §§ 52 kl. 15.42-15.50 

 M Magnus Lilliecrona  

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S  Andreas Augustsson 

 S Johan Hultén 

 KD Martin Andersson §§ 41- till del av §§ 51 kl. 13.15-15.42 

   

  Tjänstepersoner 

  Niklas Gusténius, tf. förvaltningschef  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Maria Skarnehall-Lövgren, tf. enhetschef §§ 42-45 

  Ingrid Gustafsson, administratör §§ 44-45 

  Carola Melo, utvecklingsledare §§ 44-46 

  Elina Kroksjö, utvecklingsledare §§ 46-50 

   

Utses att justera Magnus Lilliecrona  

  

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

 Den 27 oktober 2020 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 41–52 

     

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Magnus Lilliecrona    
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott §§ 41–52 
 
Sammanträdesdatum 2020-10-21 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-10-28 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-11-19 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan  § 41 

  

Förändring av antalet deltagare på kultur- och fritidsnämndens § 42 

sammanträden  

  

Översyn av behov, drift och platser de kommunala friluftsbaden, § 43 

Småbåtshamnar och friluftsanläggningar  

  

Anläggnings- och underhållsbidrag 2021 § 44 

  

Kartproduktionsbidrag 2020 § 45 

  

Offentligt kulturuppdrag 2021 § 46 

  

Avtal skötselbidrag Fotskäls HC 2021-2023 § 47 

  

Upphävande av investeringsbidrag och kommunal borgen till  § 48 

allmänna samlingslokaler  

  

Samråd- Detaljplan för del av Skene 3:16 m.fl. vid Lindängsgatan § 49 

  

Stödåtgärder till föreningslivet med anledning av Covid-19 § 50  

  

Förvaltningschefen informerar  § 51 

  

Meddelanden  § 52 
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§ 41/2020                  

 Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslutet 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Förändring av antalet deltagare på kultur- och fritidsnämndens  

sammanträden. 
 
Förändrad ordning av ärendelistan: 
- Ärendet kartproduktionsbidrag 2020 behandlas efter ärendet Anläggnings- 

och underhållsbidrag 2021. 
 

          Dagens sammanträde 

           Birgitta Andersson (S) föreslår att följande ärende tillförs ärendelista: 
            -     Förändring av antalet deltagare på kultur- och fritidsnämndens sammanträden. 

           Birgitta Andersson (S) föreslår att ärendet Kartproduktionsbidrag 2020 behandlas efter                  
           ärendet Anläggnings- och underhållsbidrag 2021. 

             Beslutsgång 

           Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt  

           Birgitta Anderssons (S) förslag och finner att så sker. 

 

            _____________ 

 

  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(20) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 2020-10-21 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 § 42/2020                 Dnr 2020–40 006 

 Förändring av antalet deltagare på kultur- och fritidsnämndens  
 sammanträde 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden kallar bara ledamöter till nämndens och  
arbetsutskottets sammanträden. Ersättare kallas då ledamöter inte kan  
närvara. Ej tjänstgörande ersättare ska närvara digitalt på sammanträden.  
Arvoden betalas även till ersättare som närvarar digitalt. 
 

  Ärendet   

  Under våren 2020 har kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott varit inställda   
  och på kultur- och fritidsnämndens sammanträde har bara ledamöter och   
  tjänstgörande ersättare deltagit.  En ökad smittspridning av Coronaviruset har   
  aktualiserat behovet av att begränsa antalet deltagare på sammanträdena.     

  Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) föreslår följande: 
Kultur- och fritidsnämnden kallar bara ledamöter till nämndens och arbetsut-
skottets sammanträden. Ersättare kallas då ledamöter inte kan närvara. Ej 
tjänstgörande ersättare ska närvara digitalt på sammanträden. Arvoden beta-
las även till ersättare som närvarar digitalt. 

  Beslutsgång 

           Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Birgitta Anderssons (S) yrkande   

           och finner att så sker. 

 

           _____________ 
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 § 43/2020                 Dnr 2020–23 811 

 Översyn av behov, drift och platser för de kommunala friluftsbaden,   
 småbåtshamnar och friluftsanläggningar 
 
 
 
 
 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden utan förslag till beslut  
 

 

Ärendet   

Kultur- och fritidsnämnden har 2020-04-08 i beslut § 31/2020 Dnr 2020-23 811 gett 

kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utifrån ekonomi och behov se över drift och 

platser för kommunala friluftsbad, småbåtshamnar och lägerplatser.  

 

 

 

 

 

Ärendets behandling 

         Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 11 oktober 2020. 

          

       
 

 
 
       Förvaltningens förslag till beslut   

   Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta följande   
        punkter: 

1. De nuvarande platserna för de kommunala friluftsbaden har en god geografisk  

           fördelning. Där EU-baden särskilt ska framhållas vad gäller skötsel och utrustning. 

2. Blandformen där skötseluppdragen för friluftsbaden som delas mellan  

           Naturvårdslaget och föreningar behöver värnas och kvarstå i sin nuvarande form  

           eftersom det är den mest kostnadseffektiva modellen. 
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3. Godkänna en ökad budget om 100 tkr/år till behovsanpassad skötsel på de  

           kommunala friluftsbaden och som även omfattar sophantering och tillsyn på  

           EU- baden under vår, höst och vinter. 

4. En kostnadskalkyl för en förbättring av iläggningsrampen vid Mos strand behöver  

           startas under 2021. 

 

 

5. En behovsinventering kopplat till en kostnadskalkyl av stugan vid lägerplatsen vid  

           Dräggsjön behöver genomföras under 2021. 

  

6. Utreda möjligheten att införa rökförbud på de kommunala friluftsbaden. 

 

7. Påbörja en utredning för möjligheten att tillgänglighetsanpassa någon eller några  

           av de kommunala badplatserna i enlighet med gällande nationella krav.  

 

8. Utreda möjligheten till en revidering av Marks kommuns Allmänna lokala  

           ordningsföreskrifter gällande hundbad.  

              

 

 

              Dagens sammanträde 

            Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet. 

 

            Ärendet diskuteras. 
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  Beslutsgång 

            Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet    

            till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut och finner att så sker. 

 
      

 

 

_____________ 
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 § 44/2020                 Dnr 2020–105 048 

 Anläggnings- och underhållsbidrag 2021 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Anläggnings- och underhållsbidrag fördelas i enlighet med kultur- och  
fritidsförvaltningens förslag. 
 

 Ärendet 

 Till Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit ansökningar om anläggnings och  

 underhållsbidrag på totalt 8 952 399 kronor. Summan inkluderar även en ansökan för   

 kartproduktion vilket är en särskild bidragsform, men hanteras under samma budget. 

         För 2021 har kultur- och fritidsnämnden totalt 1 210 000 kronor i budget samt  
         återlämnade medel för 2020 års beviljade bidrag motsvarande 16 964 kronor. 

 Total summa att fördela= 1 226 964 kronor 

             Ärendets behandling 
           Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 13 oktober 2020.       

         
 Förvaltningens förslag till beslut          

         Anläggnings- och underhållsbidrag fördelas i enlighet med kultur- och  

         fritidsförvaltningens förslag. 

 Dagens sammanträde 

           Enhetschef Maria Skarnehall-Lövgren och administratör Ingrid Gustafsson redogör för    

           ärendet. 

  

 Ärendet diskuteras. 

  Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 

  

  Anläggnings- och underhållsbidrag fördelas i enlighet med kultur- och  

 fritidsförvaltningens förslag. 

  

 Förslaget antas 

 

  _____________ 
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§ 45/2020                 Dnr 2020–87 805 

 Kartproduktionsbidrag 2020  

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Marks Orienteringskrets 74 500 kronor  
vilket motsvarar 50 % av den sökta summan för kartproduktionen. 
 

 Ärendet  

         Det har till kultur- och fritidsförvaltningen den 2020-08-13 inkommit en ansökan från      
         Marks Orienteringskrets om bidrag till kartproduktion för 2021. 

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

          
         Förvaltningens förslag till beslut          
         Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja  
         Marks Orienteringskrets 74 500 kronor vilket motsvarar 50 % av den sökta summan  
         för ovan nämnda kartproduktion.  

          Dagens sammanträde 

           Tf. enhetschef Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras 

 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

  
 Kultur- och fritidsnämnden beviljar Marks Orienteringskrets 74 500 kronor vilket  
 motsvarar 50 % av den sökta summan för kartproduktionen. 

            Förslaget antas. 

            ____________ 
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 § 46/2020                 Dnr 2020–90 805 

 Offentligt kulturuppdrag 2021 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av medel till offentligt  
kulturuppdrag 2021: 
 
Marks Konstgille tilldelas 25 000 kronor i ett år. 
Marks Konstgrafiska Verkstad tilldelas 25 000 kronor i ett år. 
Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad tilldelas 25 000 kronor i ett år. 
Föreläsningsföreningen i Mark tilldelas 10 000 kronor i ett år. 
Föreningen Blåset tilldelas 10 000 kronor i ett år. 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens  
handläggning samt förslag till fördelning av offentligt kulturuppdrag 2021 och  
uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal med beviljade parter. 
 

 Ärendet 

 Offentligt kulturuppdrag söks en gång om året den 30 september 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 avtals med  

 kultur- och fritidsförvaltningen.  

 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 10 oktober 2020.       

          
         Förvaltningens förslag till beslut          
         Förvaltningen föreslår följande fördelning av medel till offentligt kulturuppdrag 2021; 

 

 Marks Konstgille tilldelas 25 000 kronor i ett år. 

 Marks Konstgrafiska Verkstad tilldelas 25 000 kronor i ett år. 

 Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad tilldelas 25 000 kronor i ett år. 

 Föreläsningsföreningen i Mark tilldelas 10 000 kronor i ett år. 

 Föreningen Blåset tilldelas 10 000 kronor i ett år. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens handläggning   

 samt förslag till fördelning av offentligt kulturuppdrag 2021 och uppdrar åt  

 förvaltningen att teckna avtal med beviljade parter.   

  Dagens sammanträde 

            Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 

  Ärendet diskuteras 
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 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

  

     Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av medel till offentligt  

            kulturuppdrag 2021: 

 

 Marks Konstgille tilldelas 25 000 kronor i ett år. 

 Marks Konstgrafiska Verkstad tilldelas 25 000 kronor i ett år. 

 Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad tilldelas 25 000 kronor i ett år. 

 Föreläsningsföreningen i Mark tilldelas 10 000 kronor i ett år. 

 Föreningen Blåset tilldelas 10 000 kronor i ett år. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens handläggning   

 samt förslag till fördelning av offentligt kulturuppdrag 2021 och uppdrar åt  

 förvaltningen att teckna avtal med beviljade parter.   
 

           Förslaget antas. 

 

           ____________ 
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 § 47/2020                 Dnr 2020–91 402 

 Avtal skötselbidrag Fotskäls HC 2021–2023 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalsskrivningen gällande ett årligt  
skötselbidrag för Fotskäls Hockey Club för åren 2021, 2022 och 2023. 
 

 Ärendet  

         Fotskäls Hockey Club kommer fortsatt att bedriva verksamhet i Fotskäls ishall. I syfte  
         att skapa ekonomisk trygghet föreslås ett avtal för åren 2021,2022 och 2023.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 16 september 2020.       

          
         Förvaltningens förslag till beslut          
         Kultur- och fritidsnämnden godkänner avtalsskrivningen gällande ett årligt  
         skötselbidrag för Fotskäls Hockey Club för åren 2021, 2022 och 2023. 

          Dagens sammanträde 

 Utvecklingsledare Maria Skarnehall-Lövgren redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras  

 Ledamöternas förslag till beslut 

 Belinda Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt  

 Belinda Sjöbergs (C) yrkande och finner att så sker. 

 

        ____________ 
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§ 48/2020                 Dnr 2020-82 003 

Upphävande av investeringsbidrag och kommunal borgen till all-
männa samlingslokaler 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att styrdoku-
mentet ”Investeringsbidrag och kommunal borgen på lån till allmänna sam-
lingslokaler” antagna 1977-11-29 KF § 289 upphävs. 
 

 Ärendet  

           Marks kommun har sedan 1977 haft ett styrdokument för investeringsbidrag och  
           kommunal borgen på lån till allmänna samlingslokaler. Reglerna innebär att det är  
           möjligt för föreningarna att antingen få ett bidrag eller borgen på lån för projekt som    
           avser bland annat nybyggnad av allmänna samlingslokaler.  

           Vad gäller reglerna för investeringsbidrag och kommunal borgen kan det anses att   
           dessa regler inte längre är relevanta och därmed behöver de upphävas av  
           kommunfullmäktige. 

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

          
          Förvaltningens förslag till beslut          
          Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att styrdokumentet  
          ”Investeringsbidrag och kommunal borgen på lån till allmänna samlingslokaler”  
          antagna 1977-11-29 KF § 289 upphävs. 

            Dagens sammanträde 

  Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

  Ärendet diskuteras 

  Beslutsgång  

  Ordföranden föreslår följande: 

  
 Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att styrdokumentet   
 ”Investeringsbidrag och kommunal borgen på lån till allmänna samlingslokaler”  
 antagna 1977-11-29 KF § 289 upphävs. 

  Förslaget antas. 

  ____________ 
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          § 49/2020                 Dnr 2019–116 214 

Samråd- Detaljplan för del av Skene 3:16 m.fl. vid Lindängsgatan  

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar att detaljplanen innebär att grönområden 
tas i anspråk för att möjliggöra kommande exploateringar men ser positivt på 
att ett visst grönområde bevaras i planen 
 

 Ärendet  

         Ett förslag till detaljplan för del av Skene 3:16 m.fl. Lindängsgatan har upprättats av    
         Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har den 30 september  
         beslutat att skicka ut förslaget till detaljplan på samråd. 

         Syftet med detaljplanen är framför allt att göra det möjligt för en byggnation av en ny  
         förskola. Utöver detta innebär planen att friytor för lek och utevistelse samt utrymme     
         för parkering och varumottagning.   

         Synpunkter om förslaget till detaljplanen kan lämnas framtill den 12 november 2020.  

          Ärendets behandling 

           Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 12 oktober 2020. 

 

           Förvaltningens förslag till beslut 
         Kultur- och fritidsnämnden noterar att detaljplanen innebär att grönområden tas i  
         anspråk för att möjliggöra kommande exploateringar men ser positivt på att ett visst  
         grönområde bevaras i planen. 

          Dagens sammanträde 

           Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

 Ärendet diskuteras. 

 Beslutsgång 

           Ordföranden föreslår följande: 

 

          Kultur- och fritidsnämnden noterar att detaljplanen innebär att grönområden tas i  

          anspråk för att möjliggöra kommande exploateringar men ser positivt på att ett visst  

          grönområde bevaras i planen.  

 

          Förslaget antas.         

            

          ____________ 
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          § 50/2020                 Dnr 2020–55 805 

Stödåtgärder till föreningslivet med anledning Covid-19 

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
1. Ingen hyra debiteras för Horreds Nya Bygdegårdsförening, Marks Härads  
       Släktforskarförening, Marks Ridklubb, PRO Kinna, Sjuhäradsbygdens  
       Sportskytteklubb och Skene IF som hyr kommunal anläggning för  
       perioden mars, april, maj och juni 2020. Eftersom föreningarna redan     
       betalt hyran för denna period blir det en återbetalning enligt följande: 
 
       Förening                                         Hyresstöd 

Horreds Nya Bygdegårdsförening      21 383 kr 
Marks Härads Släktforskarförening          6 377 kr 
Marks Ridklubb       43 371 kr  
PRO Kinna        24 616 kr 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb                     38 154 kr 
Skene IF                         10 344 kr 
 

2. Covid-19 akutbidrag utgår enligt följande: 
Förening                               Covid-19 akutbidrag 
Berghems Hembygdsförening        7 200 kr 
Fotskäls Hockey Club                       23 804 kr 
Fritsla Vinteridrottsklubb                       37 128 kr 
Horreds Nya Bygdegårdsförening                     0 kr  
Hyssnabornas Bygdegård                     37 500 kr  
Kinna Bordtennisklubb                           6 635 kr 
Kinna Hembygdsförening                       51 592 kr 
Marks Finska Förening                           7 350 kr 
Marks Härads Släktforskarförening                     0 kr 
Marks Ridklubb                                    2 747 kr 
PRO Kinna                                                                 0 kr 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb                        0 kr 
Skene Idrottsförening                                    119 682 kr  
Skephults Bygdegårdsförening   14 150 kr 
Skephults Hembygdsförening                    6 300 kr 
Sätila Bygdegårdsförening                23 300 kr 
Sätila Hembygdsförening                               25 100 kr 
Sätila Sportklubb (SK)                   0 kr 
Trygg i Beredskap                      10 000 kr 
Älekulla Hembygdsförening                6 413 kr 
Älekulla Idrottsförening                              40 000 kr 

 
3.  Röda korsets ansökan lyfts ur förvaltningens förslag till beslut skickas till      

 kommunstyrelsen som ett eget ärende. 
 

Ärendet  

        Den 14 maj 2020 tog kultur- och fritidsnämnden beslut om stödåtgärder till  
        föreningslivet i Marks kommun på grund av covid-19. En av dessa stödåtgärder var att  
        införa ett så kallat Covid-19 akutbidrag för de bidragsberättigade föreningar som är  
        drabbade av ekonomiskt intäktsbortfall på grund av pandemins effekter.  
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         Ärendets behandling 

          Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 16 oktober 2020.  

 
        Förvaltningens förslag till beslut  
        Kultur- och fritidsnämnden föreslås att besluta att: 

1. Ingen hyra debiteras för Horreds Nya Bygdegårdsförening, Marks Härads Släkt-
forskarförening, Marks Ridklubb, PRO Kinna, Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb och 
Skene IF som hyr kommunal anläggning för perioden mars, april, maj och juni 2020. 
Eftersom föreningarna redan betalt hyran för denna period blir det en återbetalning 
enligt följande: 

Förening                                       Hyresstöd 
Horreds Nya Bygdegårdsförening   21 383 kr 
Marks Härads Släktforskarförening     6 377 kr 
Marks Ridklubb       43 371 kr  
PRO Kinna     24 616 kr 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb   38 154 kr 
Skene IF       10 344 kr 

2. Covid-19 akutbidrag utgår enligt följande: 

Förening                         Covid-19 akutbidrag 
Berghems Hembygdsförening          7 200 kr 
Fotskäls Hockey Club                      23 804 kr 
Fritsla Vinteridrottsklubb                      37 128 kr 
Horreds Nya Bygdegårdsförening            0 kr  
Hyssnabornas Bygdegård                       37 500 kr  
Kinna Bordtennisklubb                        6 635 kr 
Kinna Hembygdsförening                      51 592 kr 
Marks Finska Förening                        7 350 kr 
Marks Härads Släktforskarförening            0 kr 
Marks Ridklubb                                           2 747 kr 
PRO Kinna                                                 0 kr 
Röda Korset Markkretsen                              0 kr 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb                     0 kr 
Skene Idrottsförening                    119 682 kr 
Skephults Bygdegårdsförening   14 150 kr 
Skephults Hembygdsförening                       6 300 kr 
Sätila Bygdegårdsförening                     23 300 kr 
Sätila Hembygdsförening                     25 100 kr 
Sätila Sportklubb (SK)                    0 kr 
Trygg i Beredskap                     10 000 kr 
Älekulla Hembygdsförening                      6 413 kr 
Älekulla Idrottsförening                             40 000 kr 

 Dagens sammanträde 

           Utvecklingsledare Elina Kroksjö redogör för ärendet.            

 

           Ärendet diskuterar. 

           Ledamöternas förslag till beslut  

            Birgitta Andersson (S) yrkar att Röda korsets ansökan lyfts ur förvaltningens förslag     

            till beslut skickas till kommunstyrelsen som ett eget ärende. 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 18(20) 
Kultur- och fritidsnämndens  

arbetsutskott 2020-10-21 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 Beslutsgång 

           Beslutsgång 1 

           

           Ordföranden föreslår följande 

 
         Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. Ingen hyra debiteras för Horreds Nya Bygdegårdsförening, Marks Härads  
      Släktforskarförening, Marks Ridklubb, PRO Kinna, Sjuhäradsbygdens  
      Sportskytteklubb och Skene IF som hyr kommunal anläggning för perioden mars,  
      april, maj och juni 2020. Eftersom föreningarna redan betalt hyran för denna  
     period blir det en återbetalning enligt följande: 

Förening                                         Hyresstöd 
Horreds Nya Bygdegårdsförening      21 383 kr 
Marks Härads Släktforskarförening          6 377 kr 
Marks Ridklubb       43 371 kr  
PRO Kinna        24 616 kr 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb                     38 154 kr 
Skene IF                         10 344 kr 

2. Covid-19 akutbidrag utgår enligt följande: 

Förening                               Covid-19 akutbidrag 
Berghems Hembygdsförening          7 200 kr 
Fotskäls Hockey Club                         23 804 kr 
Fritsla Vinteridrottsklubb                         37 128 kr 
Horreds Nya Bygdegårdsförening                       0 kr  
Hyssnabornas Bygdegård                          37 500 kr  
Kinna Bordtennisklubb                             6 635 kr 
Kinna Hembygdsförening                         51 592 kr 
Marks Finska Förening                             7 350 kr 
Marks Härads Släktforskarförening                       0 kr 
Marks Ridklubb                                          2 747 kr 
PRO Kinna                                                                   0 kr 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb                                0 kr 
Skene Idrottsförening                     119 682 kr 
Skephults Bygdegårdsförening      14 150 kr 
Skephults Hembygdsförening                       6 300 kr 
Sätila Bygdegårdsförening                     23 300 kr 
Sätila Hembygdsförening                                       25 100 kr 
Sätila Sportklubb (SK)                    0 kr 
Trygg i Beredskap                               10 000 kr 
Älekulla Hembygdsförening                      6 413 kr 
Älekulla Idrottsförening                                         40 000 kr 

          Beslutsgång 2 

          Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Birgitta  

          Anderssons (S) yrkande och finner att det bifalles. 

 

           ______________ 
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§ 51/2020   

 Förvaltningschefen informerar 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

           Tf. förvaltningschef Niklas Gusténius informerar om kultur- och fritidsförvaltningens  

           arbete: 

 

- Projektet som rör renoveringen av Badhuset Kaskad har påbörjats. Projektet leds 

av teknik- och serviceförvaltningen och genomförs tillsammans med byggföretaget 

Serneke. Det finns en arkitekt som arbetar med skisser. 

 

- Det kommer var begränsat tillträdde till badhuset Kaskad för att minska smittsprid-

ning av Covid-19- 

 
- Det pågår rekrytering av en ny nämndsekreterare till kultur- och fritidsförvalt-

ningen. 

 

Beslutsgång 

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

           

          ____________ 
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 § 52/2020                  

 Meddelanden 

Arbetsutskottets beslut 
 
Meddelandena noteras. 
 

 Ärendet 

           Följande meddelanden har inkommit:  

 

A) KF § 125/2020 Svar på motion om kvalificerade fältassistenter (V) 

 

B) KF § 127/2020 Översyn av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige  

 

C) KS § 173/2020 Erbjudande beträffande att teckna avtal gällande grundutrustning 

 
D) KS § 167/2020 Delårsrapport 2020 för Marks kommun 

             Beslutsgång 

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

 

            _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


