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Tid

 
Torsdag 22 oktober 2015, kl. 13.15 – 17.00, ajournering 14.35–
15.00 

  
Plats Svansjörummet 
  
Beslutande M Jannicke Wichne, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 
 C Eva Åberg Andersson, tjänstgör för Niklas Herneryd (FP) 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Thord Harrysson  
 S Birgitta Andersson  
   
   
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 V Karin Jageby  
   
 Tjänstemän 
 Christian Dahl, förvaltningschef  
 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  
 Maria Skarnehall Lövgren, vik enhetschef §§ 83-86  
 Ingrid Gustavsson, kultur- och fritidsassistent §§ 83-85  
 Gunvor Alexandersson, enhetschef §§ 87-88  
   
   
   
Utses att justera Thord Harrysson (S) 
  
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-10-26 , klockan 13.30 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 83 - 92 
  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  
 Thord Harrysson (S)  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2015-10-22 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2015-10-27 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2015-11-18 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 83 
 
Underhålls- och reparationsbidrag 2016 § 84 

Nyttjande av 2015 års eventuellt kvarvarande budgetmedel och  § 85 
buffert (enligt beslut, KFN § 99/2015)  
 
Konsumentvägledning, information   § 86 
 
Reviderad biblioteksplan    § 87 
 
Central plan för skolbiblioteken i Marks kommun  § 88 
 
Marks Tennisklubb    § 89 
 
Förslag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun § 90 
 
Hantering av pensionsavgångar och tjänstgöring  § 91 
 
Information     § 92 
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§ 83/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om dagens ärendelista kan godkännas och finner att så 
sker. 
_____ 
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§ 84/2015 Dnr KFN 2014-103 805 

Underhålls- och reparationsbidrag 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelning av underhålls- och  
reparationsbidrag 2016, enligt bilaga. 
 

Ärendet 
Ansökningar om underhålls- och reparationsbidrag har inkommit till kultur- 
och fritidsförvaltningen om totalt 2 866 695 kronor. I budget finns det 
810 000 kronor att fördela. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 oktober 2015. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Underhålls- och reparationsbidrag fördelas i enlighet med kultur- och fritids-
förvaltningens förslag, enligt särskild bilaga. 

Dagens sammanträde 
Vik. enhetschef Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan föreslå kultur- och fritidsnämnden 
att godkänna fördelning av underhålls- och reparationsbidrag 2016, enligt bi-
laga och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 85/2015 Dnr KFN 2014-103-805 

Nyttjande av 2015 års eventuellt kvarvarande budgetmedel och  
buffert (enligt beslut, KFN § 99/2015) 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut för att invänta oktober-
rapport 2015 som presenteras på nämndens möte 5 november. 
 

Ärendet 
Vid kultur- och fritidsnämnden, § 99/2015, beslutade nämnden vad 2015 års 
eventuellt kvarvarande budgetmedel och buffert ska användas till, ska  
behandlas på november månads arbetsutskott och nämnd. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram underlag över de föreningar 
som kan erbjudas underhålls- och reparationsbidrag och om några åtgärder 
kan tidigareläggas till 2015 av de som sökt underhålls- och reparationsbidrag 
för 2016. 

Dagens sammanträde 
Vik. enhetschef Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att lämna ärendet utan förslag till beslut. 
Oktoberrapport 2015 som presenteras på nämndens möte 5 november kom-
mer att ge ett bättre underlag för att ta ett slutligt beslut när det gäller nytt-
jande av 2015 års eventuellt kvarvarande budgetmedel och buffert. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan lämna ärendet utan förslag till be-
slut för att invänta oktoberrapport 2015 och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 86/2015   

Konsumentvägledning, information 

Ärendet 
I maj 2015 valde Marks kommuns konsumentvägledare att avsluta sin tjänst 
för att gå vidare till en tjänst i Borås stad. För att säkerställa möjligheten för 
allmänheten att få hjälp i konsumentfrågor tecknades ett avtal med Kungs-
backa kommun som erbjuder telefonrådgivning samt hanterar mail motsva-
rande 40 % tjänst. Avtalet som är tidsbestämt till 2015-12-31 omfattar inte 
det förebyggande arbetet. 
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag för effektiviseringar införverksamhetsår 2016. 

Dagens sammanträde 
Vik. enhetschef Maria Skarnehall Lövgren informerar om konsumentvägled-
ning i dagsläget och framtid. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_______ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(13) 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 
 2015-10-22 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 87/2015 Dnr KFN 2015-50 88 

Biblioteksplan 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner biblioteksplan efter redaktionella  
förändringar. 
 

Ärendet 
Ny bibliotekslag, SFS 2013:801, trädde i kraft 1 januari 2014, då den förra 
bibliotekslagen upphörde att gälla. Enligt 17§ ska kommuner och landsting 
anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.  
 
Under 2015 skall Kultur- och fritidsnämnden besluta om ny reviderad biblio-
teksplan för Marks kommun. Den lokala planen skall relatera till skollagen, 
den regionala biblioteksplanen och även kulturplanen för Boråsregionen. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 15 oktober 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till ny reviderad bib-
lioteksplan för 2015-2019. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) förslår att godkänna biblioteksplan efter redaktion-
ella förändringar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna biblioteksplan efter  
redaktionella förändringar och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 88/2015 Dnr KFN 2015-50 88 

Central plan för arbetet med skolbiblioteken i Marks kommun 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner central plan för arbetet med skolbiblio-
teken Marks kommun. 
 

Ärendet 
Central plan för arbetet med skolbiblioteken i Marks kommun. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 september 2015 
 
Planen har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen gemensamt, med syftet att vara ett stöd för varje skolas 
egen plan för skolbiblioteksverksamheten, en del av skolornas verksamhets-
plan.  
Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker hos Kulturrådet om statsbidrag för in-
köp av litteratur, nytt för 2015 är att kommunen måste ha en politiskt beslu-
tad biblioteksplan för att få statsbidrag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog central plan för arbetet med skolbiblio-
teken i Marks kommun den 10 september 2015, § 63. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan föreslå kultur- och fritidsnämnden 
att godkänna central plan för skolbiblioteken i Marks kommun och finner att 
så sker. 
 
_______ 
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§ 89/2015 Dnr KFN 2015-31 206 

Marks Tennisklubb 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om en hyressubvention för Marks TK för 
november och december månads hyra 2015 samt att avslå förfrågan om  
ytterligare hyressubvention för 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger samtidigt förvaltningen i uppdrag omförhandla 
avtal med Marks Tennisklubb och samtidigt ta fram förslag på kompletterande 
verksamheter i Tygrikeshallen.    
 

Ärendet 
Mark Tennisklubb önskar ytterligare reducering av 2015 och 2016 års lokal-
hyra.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 oktober 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att besluta 
bifall till hyressubvention för Marks Tennisklubb för november och december 
månads hyra 2015 samt att avslå förfrågan om ytterligare hyressubvention 
för 2016. Kultur- och fritidsnämnden ger samtidigt förvaltningen i uppdrag 
omförhandla avtal med Marks Tennisklubb och samtidigt ta fram förslag på 
kompletterande verksamheter i Tygrikseshallen.    

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan föreslå kultur- och fritidsnämnden 
att besluta bifall till hyressubvention för Marks Tennisklubb för november och 
december månads hyra 2015 samt att avslå förfrågan om ytterligare hyres-
subvention för 2016. Kultur- och fritidsnämnden ger samtidigt förvaltningen i 
uppdrag omförhandla avtal med Marks Tennisklubb och samtidigt ta fram för-
slag på kompletterande verksamheter i Tygrikeshallen.    
 
Förslaget antas. 
_______
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§ 90/2015 Dnr KFN 2015-67 003 

Förslag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att remittera förslag på tillgänglighetspo-
licy till kommunens nämnder och styrelser samt till HSO i Marks kommun.  
 
Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en tillgänglighets-
policy för Marks kommun. Den föreslagna policyn anger kommunens gemen-
samma förhållningssätt i tillgänglighetsfrågor och ska vara vägledande för det 
dagliga arbetet i kommunen och utgöra grunden för all planering. Policyns 
syfte är att tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra alla verksamheter så 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna bli fullt delaktiga i sam-
hällslivet. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidförvaltningens tjänsteskrivelse 17 september 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att remittera förslag på tillgänglighetspo-
licy till kommunens nämnder och styrelser samt till HSO i Marks kommun.  
 
Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan föreslå kultur- och fritidsnämnden 
att förslag på tillgänglighetspolicy remitteras till kommunens nämnder och 
styrelser samt till HSO i Marks kommun.  
 
Förslaget skickas vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
Förslaget antas. 
_______ 
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§ 91/2015  

Hantering av pensionsavgångar och tjänstgöring, information 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen står inför ett antal pensionsavgångar och 
eventuell nyrekrytering under 2016.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar om ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
_______ 
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§ 92/2015   

Information 
a) Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist informerar om att kommunrevisionen 

kommer att genomföra en granskning av delegationsrutiner i Marks kom-
mun. 

 
En webenkät kommer att skickas ut till ledamöter i respektive nämnd. 
 
b) Den 18 november klockan 8.00–16.15 är det ”Forum för barn och unga” i 

Rydal.  En dag om psykisk ohälsa hos barn och unga.  
Nämndens ledamöter och ersättare kan delta men var och en anmäler sig 
själv på www.mark.se/invanare/folkhalsa 

 
 

_______ 
 

http://www.mark.se/invanare/folkhalsa
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