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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivi ts genom anslag

I n st an s
Kul tur - och fr i tidsnäm ndens arbetsu tskot t

Sam m an t r ädesda tu m
2021 -10-27, § 63-68

Da tu m fö r an sl ag s
up p sä t t an d e

2021 -11 -03
D atu m fö r an sl ag s
n ed t ag an de

2021 -11 -25

För var in g sp l a t s fö r p r o t ok ol l e t

Kul tur - och fr i tidsför val tningen

Un der sk r i f t

______________________

Daniel Pet tersson
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Innehållsförteckning
Anmälan och prövning av jäv § 63 / 21

Uppdrag at t u treda organisation och finansier ing av en

Fri tidsbank i Marks komm un – slu trappor ter ing

§ 64/ 21

Förlängning av nyt t jande av anläggnings- och
underhållsbidrag

§ 65 / 21

Ok toberrappor t 2021 § 66 / 21

Förvaltningschefen in form erar § 67 / 21

Övriga frågor § 68 / 21
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§ 63 / 2021

Anmälan och prövning av jäv

Dagens sammanträde
Det förekomm er ingen anmälan om jäv.

_______
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§ 64/ 2021 Dnr: KFN 2019-37 820

Uppdrag att utreda organisation och finansiering av en
Fritidsbank i Marks kommun  –  slutrapportering

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kul tur - och fri tidsnämnden godkänner slu trappor ter ingen av u tredningen gällande

organisation och finansier ing av en Fri tidsbank i Marks komm un och översänder den
till kom munstyrelsen.

Ärendet
Kul tur - och fri tidsnäm nden har fåt t et t uppdrag av kom munfullmäk tige at t ta fram

förslag på organisation och finansiering av en Fri tidsbank i Marks kom m un. Kultur -

och fri tidsnämnden har i si t t uppdrag till för val tningen lagt till et t uppdrag om at t se
över mö jligheten till geografisk spridning av verksam heten.

Kul tur - och fri tidsnämnden har fåt t en presen tation av konceptet Fri tidsbanken

Sverige som tydligg jor t at t en cen tral placering av en fr i tidsbank är avgörande för

en lyckad satsning. Den geografiska spridningen har därm ed in te u tret ts vidare.

Mö jligheten till ambulerande verksamhet finns dock för at t yt ter ligare öka
verksam hetens spridning.

För at t få en långsik tig verksam het bör komm unen vara hu vudm an för
Fr i tidsbanken, och den organiseras lämpligtvis under kul tur - och fri t idsnäm ndens

ansvar. Resurser som behövs är 1 ,0 årsarbetare (åa) arbetsledare, 1, 0 åa

handledare, sam t 2,0 – 3,0 åa beredskapsarbetare. Det behövs även en cen tral t
placerad lokal om ca 250 k vm.

Under angivna prem isser skulle en Fri t idsbank i Marks kom mun kosta ca 2, 5 mnkr
år ligen. För at t kunna bedriva verksam heten behövs et t ram tillskot t då den in te kan

r ym m as inom kul tur - och fri tidsnämndens budget.

Ärendets behandling
Kul tur - och fri tidsförval tningens t jänsteskrivelse, daterad den 21 ok tober 2021

För val tningens förslag till beslu t

Kul tur - och fri tidsnämnden godkänner slu trappor ter ingen av u tredningen gällande

organisation och finansier ing av en Fri tidsbank i Marks kom mun och översänder den
till kom munstyrelsen.

Dagens sammanträde
Utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet.
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår föl jande:

Kul tur - och fri tidsnämnden godkänner slu trappor ter ingen av u tredningen gällande

organisation och finansier ing av en Fri tidsbank i Marks kom mun och översänder den
till kom munstyrelsen.

Förslaget an tas.

_______
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§ 65 / 2021 Dnr: KFN 2021 -1 02 805

Förlängning av nyttjande av anläggnings- och underhållsbidrag

Arbetsutskottets förslag till beslut
Skephults hembygdsförening och Skephul ts bygdegårdsförening erhåller förlängd

bevil jningstid för at t genom föra åtgärder bevil jade inom bidragsform en underhålls-
och anläggningsbidrag från år 2021 till år 2022. Finansier ing sker genom m edel

från 201 9 som finns uppbokade på balanskon tot.

Ärendet
Det har till kul tur - och fri tidsför val tningen inkomm i t ansökningar från Skephul ts

hemb ygdsförening och Skephul ts bygdegårdsförening om at t förlänga

gil t ighetstiden för t idigare bevil jade anläggnings- och underhållsbidrag. 2019

bevil jades föreningarna anläggnings- och underhållsbidrag för 2020 av kul tur - och
fri tidsnämnden.

Föreningarna erhöll sedan via delegationsbeslu t, för längd bevil jningstid för at t

genom föra åtgärder bevil jade inom bidragsform en från år 2020 till år 2021 på
grund av coronapandem in.

Föreningarna har även i år inkomm i t m ed ansökningar om för längd bevil jningstid.

Ärendets behandling
Kul tur - och fri tidsförval tningens t jänsteskrivelse, daterad den 20 ok tober 2021

För val tningens förslag till beslu t

Skephults hembygdsförening och Skephul ts bygdegårdsförening erhåller förlängd

bevil jningstid för at t genom föra åtgärder bevil jade inom bidragsform en underhålls-

och anläggningsbidrag från år 2021 till år 2022. Finansier ing sker genom m edel
från 201 9 som finns uppbokade på balanskon tot.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår föl jande:

Skephults hembygdsförening och Skephul ts bygdegårdsförening erhåller förlängd
bevil jningstid för at t genom föra åtgärder bevil jade inom bidragsform en underhålls-

och anläggningsbidrag från år 2021 till år 2022. Finansier ing sker genom m edel
från 201 9 som finns uppbokade på balanskon tot.

Förslaget an tas.

_______
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§ 66 / 2021 Dnr: KFN 2021 -90 042

Oktoberrapport 2021

Dagens sammanträde
För valtningschef Rasm us Torngard in form erar om arbetet m ed
ok toberrappor ten.

Kultur - och fr i tidsnäm ndens arbetsu tskot t tar del av in form ationen.

_______
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§ 67 / 2021

Förvaltningschefen informerar

Dagens sammanträde
För valtningschef Rasm us Torngard in form erar om arbetet som sker på
för val tningen.

Kultur - och fr i tidsnäm ndens arbetsu tskot t tar del av in form ationen.

_______
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§ 68 / 2021

Övriga frågor

Dagens sammanträde
Kultur - och fr i tidsnäm ndens arbetsu tskot t ges m ö jligt at t ställa övr iga
frågor.

_______
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