
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

  
Tid

 
Torsdag 10 december 2015, kl. 13.20 – 19.00, ajournering  

16.20 - 16-50 

  

Plats Runnabönninga, Rydals konferenscenter 

  
Beslutande M Jannicke Wichne 

 C Eva Åberg Andersson 

 MBP Ylva Höglund 

 L Niklas Herneryd  

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Thord Harrysson  

 S Birgitta Andersson  

 S Anders Manskog 

 S Per Rosendahl 

 V Karin Jageby 

 SD  Bo Kindström, tjänstgör för Caj Swedberg 

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 M Agneta Arnell §§ 128-138, kl. 13.20- 17.30 

 C Ida Jennersjö 

 S Kurt Andreasson 

 S Eva Adolfsson §§ 128- 143, kl. 13.20 - 18.00 

 V Lena Persson, jäv § 136 

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Hanna Grunditz Svensson, ekonom §§ 128-134  

 Kajsa Lager Brink, fritid- och föreningsutvecklare §§ 

128-134 

 

 Maria Skarnehall Lövgren, vik. enhetschef §§ 128-137  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 139-144  

   

   

   

   

   

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-12- 14, klockan 15.30 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 128 - 150 

  Gunilla Sandqvist   
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 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Thord Harrysson (S)  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 
Sammanträdesdatum 2015-12-10 

 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2015-12-15 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2016-01-06 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 128 
 
Ekonomisk rapport, november 2015   § 129 
 
Internbudget 2016    § 130 
 
Spontanidrottsplatser § 131 

Medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Fritsla  § 132 

 
Medborgarförslag om att anlägga en skridskobana   § 133 
utomhus i Björketorp 
 
Bidragsutredning samt taxor och avgifter inför 2017  § 134 
 
Offentligt kulturuppdrag 2016    § 136 
 
Konsumentvägledning    § 137 

 
Ansökan om bidrag - Fotskäls Hockey   § 138 
 
Ansökan om bidrag – Aktiv ungdom, distrikt 511  § 139 
 
Årets barn- och ungdomsledare 2015   § 140 
 
Ansökan om bidrag – Marks Jaktskyttar   § 141 

 
Ansökan om publikation/produktionsbidrag – ISA av Lygnern § 142 
 
Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2015  § 143 
 
Utredningsuppdrag    § 144 
 
Uppföljning av inte verkställda beslut och väntande   § 145 
medborgarförslag och motioner 
 
Redovisning av delegationsbeslut    § 146 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 147 
 
Redovisning av meddelanden    § 148 
 
Information    § 149 
 
Övriga frågor    § 150
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§ 128/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
  
Ansökan om bidrag – Fotskäls Hockey tillförs ärendelistan. 
 
Ärende 11 och 15 flyttas upp och behandlas före ärende 10. 
Extra ärendet Ansökan om bidrag – Fotskäls Hockey behandlas efter uppflyt-
tade ärende 15 men före ärende 10. 
 

Dagens sammanträde 

Ordföranden anmäler extra ärende: Ansökan om bidrag Fotskäls Hockey. 
 
Ordföranden föreslår att ärende 11. Offentligt kulturuppdrag och ärende 15. 
Konsumentvägledning flyttas upp och behandlas före ärende 10. Ansökan om 
bidrag – Aktiv ungdom, distrikt 511. 
Ordföranden förslår att extra ärendet Ansökan om bidrag – Fotskäls Hockey 
behandlas efter uppflyttade ärende 15 men före ärende 10. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om förändringen av ärendelistan kan antas och 
finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 129/2015 

Ekonomisk rapport, november 2015 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendet  

Kultur- och fritidsnämnden får information om det ekonomiska utfallet fram 
till och med november 2015. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Hanna Grunditz Svensson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 130/2015 

Internbudget 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
 

Dagens sammanträde 

Ekonom Hanna Grunditz Svensson och förvaltningschef Christian Dahl redogör 
för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 131/2015 Dnr KFN 2015-101 82 

Spontanidrottsplatser 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram underlag med förslag på åtgärder av befintliga spontanidrottsplatser. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på inom vilken radie det bör finnas spontanidrottsplatser, samt 
inom vilka områden i kommunen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på mobila lösningar av spontanidrottsplatser.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
reda ut ansvarsfrågan, ta fram kostnadsförslag samt hur spontanidrottsplat-
serna ska budgeteras. 
 

Ärendet 

Inom Marks kommun finns det ett antal möjliga områden att anlägga spon-
tanidrottsplatser på. Det finns olika behov i olika områden. Flera idéer och 
önskemål om spontanidrottsplatser finns både inom förvaltningen, men även 
andra förvaltningar och kommuninvånare. Flera befintliga spontanidrottsplat-
ser inom både kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och serviceförvalt-
ningens ansvar är i behov av någon form av åtgärd.    

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram underlag med förslag på åtgärder av befintliga spontanidrottsplatser. 

 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på inom vilken radie det bör finnas spontanidrottsplatser, samt 
inom vilka områden i kommunen.  

 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på mobila lösningar av spontanidrottsplatser.  

 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
reda ut ansvarsfrågan, ta fram kostnadsförslag 

Dagens sammanträde 

Fritid- och föreningsutvecklare Kajsa Lager Brink redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Thord Harrysson (S) och Ylva Höglund 
(MBP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden antar Niklas Herne-
ryds (L) och tillika arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 132/2015 Dnr KFN 2015-87 82 

Medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Fritsla 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med  
motiveringen att en större utredning pågår kring spontanidrottsplatser i 
kommunen, där både tennisplanen och basketplanen i Fritsla ingår i kom-
mande förslag på åtgärder. 
 

Ärendet 

Medborgarförslaget inkom till kommunstyrelsen den 6 augusti 2015 och gäller 
önskemål om en skatepark på den gamla basketplanen i Kungaberg, Fritsla. 
Ärendet har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och 
beslut. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att avslå 
medborgarförslaget med motiveringen att en större utredning pågår kring 
spontanidrottsplatser i kommunen, där både tennisplanen och basketplanen i 
Fritsla ingår i kommande förslag på åtgärder.  

Dagens sammanträde 

Fritid- och föreningsutvecklare Kajsa Lager Brink redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Per Rosendahl (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden antar Per Rosen-
dahls (S) och tillika arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 
_____ 
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§ 133/2015 Dnr KFN 2015-88 82 

Medborgarförslag om att anlägga en skridskobana utomhus i  
centrala Björketorp 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att kommunen skall 
anlägga en isbana i centrala Björketorp. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan istället erbjuda liknande förutsättningar som 
för isbanan på Sahara. Kultur- och fritidsförvaltningen kan skriva kontrakt och 
tillgängliggöra vattenförsörjning och förvaring av slangar om ansvarig partner 
finns i Björketorp (skola, förening, privatperson). 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 

Ärendet 

Medborgarförslaget inkom till kommunstyrelsen den 6 augusti 2015 och gäller 
önskemål om en skridskobana utomhus centralt i Björketorp.  
Ärendet har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och 
beslut. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 11 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att kommunen ska 
anlägga en isbana i centrala Björketorp.  
 
Kultur- och fritidsnämnden kan istället erbjuda liknande förutsättningar som 
för isbanan på Sahara. Kultur- och fritidsförvaltningen kan skriva kontrakt och 
tillgängliggöra vattenförsörjning och förvaring av slangar om ansvarig partner 
finns i Björketorp (skola, förening, privatperson). 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Fritid- och föreningsutvecklare Kajsa Lager Brink redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Birgitta Anders-
sons(S) och tillika arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 
_____ 
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§ 134/2015   

Bidragsutredning samt taxor och avgifter inför 2017, information 

Dagens sammanträde 

Fritid- och föreningsutvecklare Kajsa Lager Brink ger kultur- och fritidsnämn-
den en lägesrapport över uppdraget att se över fotbollstaxor inför 2017 samt 
bidragsutredningen som skall slutföras under 2016. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
_______ 
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§ 135/2015 Dnr KFN 2015-72 805 

Offentligt kulturuppdrag 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kören Tonikum beviljas ett bidrag på 10 000 kronor i ett år.  
 
Marks Filmstudio beviljas ett bidrag på 10 000 kronor i ett år.  
 
Föreningen Blåset beviljas ett bidrag på 25 000 kronor i ett år. 
 
Förläsningsföreningen i Mark beviljas ett bidrag på 25 000 kronor i ett år. 
 
Mark Big Band beviljas ett bidrag på 10 000 kronor i ett år.  
 
Marie Selenius ansökan om offentligt kulturuppdrag för 2016 avslås. 
 
Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad beviljas ett bidrag på 10 000 kronor i 
ett år. 
 
Marks konstgrafiska beviljas ett bidrag på 25 000 kronor i ett år. 
 
Den totala summan för beviljade medel för Offentligt kulturuppdrag uppgår 
enligt förslaget till 115 000 kronor. 
 
Förvaltningen tecknar avtal med samtliga som beviljats Offentligt kulturupp-
drag 2016. 
 
Jäv 
Lena Persson (V). 
 

Ärendet 

Offentligt kulturuppdrag söks en gång om året, 31 oktober, för nästkom-
mande ett till två år. Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. 
Uppdraget omfattar ett antal offentliga arrangemang som bestäms i samråd 
med kultur- och fritidsförvaltningen och som är av allmänintresse. Bidraget 
ska täcka kostnader som uppkommer i samband med gemensamt avtalade 
uppdrag. Bidraget beviljas med två omfattningar, 10 000 kronor eller 25 000 
kronor. Utbetalning sker i förskott. Ej uppfyllt eller avbrutet avtal kan medföra 
återbetalning av utbetalda medel. Redovisning sker senast 28 februari året ef-
ter avslutat uppdrag. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 10 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kören Tonikum beviljas ett bidrag på 10 000 kronor i ett år.  
Förvaltningen tecknar avtal med föreningen där det krävs en motprestation 
om minst tre offentliga framträdanden under året. 
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Marks Filmstudio beviljas ett bidrag på 10 000 kronor i ett år.  
 
 
Förvaltningen tecknar avtal med föreningen där det krävs en motprestation 
om minst tre offentliga framträdanden under året. 
 
Föreningen Blåset beviljas ett bidrag på 25 000 kronor i ett år. 
 
Förläsningsföreningen i Mark beviljas ett bidrag på 25 000 kronor i ett år, 
men uppmanas se över medlemsavgiften inför kommande år, eller hänvisas 
till att söka kulturarrangemangsbidrag för förlusttäckning. 
 
Mark Big Band beviljas ett bidrag på 10 000 kronor i ett år.  
Förvaltningen tecknar avtal med föreningen där det krävs en motprestation 
om minst tre offentliga framträdanden under året. 
 
Marie Selenius ansökan om offentligt kulturuppdrag för 2016 avslås. 
 
Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad beviljas ett bidrag på 10 000 kronor i 
ett år. 
 
Marks konstgrafiska beviljas ett bidrag på 25 000 kronor i ett år. 
 
Den totala summan för beviljade medel för Offentligt kulturuppdrag uppgår 
enligt förslaget till 115 000 kronor. 

Dagens sammanträde 

Vikarierande enhetschef Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Karin Jageby (V) föreslår att ta bort 
text med motprestationer i beslutet och göra ett tillägg där det framgår att 
kultur- och fritidsförvaltningen tecknar avtal med samtliga som beviljats Of-
fentligt kulturuppdrag 2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Thord Harryssons (S) förslag mot Eva Åberg Anderssons 
(C) förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden antar Eva Åberg Anders-
sons (C) förslag. 
 
Jäv 
Lena Persson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. 
_______ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 136/2015 Dnr KFN 2015-103 800 

Konsumentvägledning 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med att 
utveckla en strategi tillsammans med en eller flera kommuner om att dela på 
en konsumentvägledartjänst. 
 

Ärendet 

Kultur och fritidsnämndens vidare hantering avseende uppdraget konsument-
vägledning i Mark kommun 2016. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla en strategi tillsammans med en 
eller flera kommuner om att dela på en konsumentvägledartjänst. 

Dagens sammanträde 

Vikarierande enhetschef Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Birgitta Andersson (S)föreslår bifall till ar-
betsutskottets förslag till beslut. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår en ändring i text enligt följande: 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med att 
utveckla en strategi tillsammans med en eller flera kommuner om att dela på 
en konsumentvägledartjänst. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden antar Niklas Herne-
ryds (L) och tillika arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden antar Lo Göthberg 
Larssons (MP) ändringsförslag i text och finner att så sker. 
 
 
_____ 
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§ 137/2015 Dnr KFN 2010-58 821 

Ansökan om bidrag – Fotskäls Hockey 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Fotskäls Hockeyklubb ett engångsbidrag 
om 615 000 till följande underhållsinsatser: 
 
Ventilation omklädningsrum och cafeteria Pris 135 000 
Byte avfuktare i ishallen  Pris 350 000 
Nya portar 2st   Pris 130 000 
 
Bidraget om 615 000 kronor finansieras genom tidigare års resultat. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om medel hos kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 

Fotskäls hockeyklubb, som till största delen äger Marks ishall har till Marks 
kommun inkommit med en begäran om bidrag för att säkerställa verksamhet-
en i ishallen. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2 december 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja 
Fotskäls Hockeyklubb ett engångsbidrag om 615 tkr till följande underhållsin-
satser: 

Ventilation omklädningsrum och cafeteria Pris 135tkr 

Byte avfuktare i ishallen  Pris 350tkr 

Nya portar 2st   Pris 130tkr 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) med stöd från Ylva Höglund (MBP), Anders Manskog (S), 
Per Rosendahl (S) och Niklas Herneryd (L) föreslår bifall till förvaltningens för-
slag till beslut. 
 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Lo Göthberg Larsson (MP) och Anders 
Manskog (S) föreslår ett tillägg om att bidraget finansieras genom tidigare års 
resultat och att kultur- och fritidsnämnden anhåller om medel hos kommun-
styrelen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Thord Harryssons (S) 
förslag och finner att så sker. 
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Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Birgitta Anderssons 
(S) tilläggsförslag och finner att så sker. 
_____ 
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§ 138/2015 Dnr KFN 2015-97 805 

Ansökan om bidrag – Aktiv ungdom, distrikt 511 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett startbidrag på 39 000 kronor som hyra 
för 6 månader. 
 
Finansiering sker genom kultur- och fritidsnämndens buffert för 2015, då det 
anses som en politisk prioritering. 
 

Ärendet 

Den nybildade föreningen Distrikt 511 i Skene önskar bidrag till hyra. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 9 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett startbidrag till föreningen. 
Beslut om summa och för hur lång tid fattas på nämndmöte den 10 decem-
ber. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Torbjörn Stockenborn redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår att bevilja 
ett startbidrag på 39 000 kronor som hyra för sex månader.  
Finansiering sker genom kultur- och fritidsnämndens buffert för 2015, då det 
anses som en politisk prioritering. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Niklas Herneryds (L) 
förslag och finner att så sker. 
_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 139/2015 Dnr KFN 2015-94 805 

Årets barn- och ungdomsledare 2015 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Till Årets barn- och ungdomsledare inom kategori idrott utses 
Caisa Wessberg, initiativtagare, grundare och huvudansvarig tränare i Sätila 
Gymnastikförening. 
Motivering: För sitt fantastiska engagemang i Sätila gymnastikförening med 
att entusiasmera barn och ungdomar så de funnit glädjen att inte bara på trä-
ningspassen utan också till vardags vara gymnastikutövare. 
 
Till årets barn- och ungdomsledare inom kategori övrigt utses 
Marianne Karlsson, ungdomsansvarig i byalaget Torestorps Framtids ung-
domsverksamhet. 
Motivering: För sin oförtröttliga insats att ideellt driva ungdomsverksamheten 
i ungdomsgården i Byalaget Torestorps Framtids regi vilket gett ett stort mer-
värde för barn och ungdomar att ha en meningsfull fritid i södra delen av 
Marks kommun. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige, enligt 
beslut den 13 december 2005 § 268, att årligen dela ut stipendier till barn- 
och ungdomsledare inom idrott samt inom övrig verksamhet. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 11 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) föreslår att utse Caisa Wessberg som Årets barn- och 
ungdomsledare inom kategori idrott och Marianne Karlsson inom kategori  
övrigt. 

Beslutsgång 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar med acklamation att utse Caisa Wessberg 
som Årets barn- och ungdomsledare inom kategori idrott och Marianne Karls-
son inom kategori övrigt. 
 
_______ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 140/2015 Dnr KFN 2015-107 82 

Stall Bosgården- utredning 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram underlag med förslag på åtgärder av stallbyggnaden vid anläggningen 
Bosgården Örby. 
 

Ärendet 

Stallet vid fastigheten Mark Örby 8:7 – Bosgården, som idag hyrs av Marks 
Ridklubb, är i akut behov av underhåll. Byggnaden som tidigare varit ett 
kostall är gammal och omedelbara åtgärder krävs för att trygga säkerheten.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 30 november 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram underlag med förslag på åtgärder av stallbyggnaden vid anläggningen 
Bosgården i Örby. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Birgitta Andersson (S), Ylva Höglund 
(MBP), Per Rosendahl (S) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till för-
valtningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Niklas Herneryds 
(L) förslag till beslut och finner att så sker. 
_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 141/2015 Dnr KFN 2015-82 805 

Ansökan om bidrag – Marks Jaktskyttar 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om bidrag enligt gällande  
bidragsregler. 
 

Ärendet 

Det har till kultur- och fritidsförvaltningen inkommit en skrivelse 2015-09-28 
där Jaktskytteklubben Marks Jaktskyttar anhåller om ett bidrag från kultur- 
och fritidsnämnden för de åtgärder som föreningen tvingats utföra på skytte-
banorna i Rydal. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 29 september 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om bidrag enligt gällande  
bidragsregler 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Karin Jageby (V), Jannicke Wichne (M), 
Ylva Höglund (MBP) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till arbetsut-
skottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Birgitta Anderssons 
(S) och tillika arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 142/2015 Dnr KFN 2015-37 805 

Ansökan om publikation/produktionsbidrag – ISA av Lygnern 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
ISA af Lygnerns ekonomiska förening beviljas publikationsbidrag med 20 000 
kronor för framtagande av boken om ISA.  
Bidraget betalas ut med 100 % av beviljad summa direkt efter beslut.  
Redovisning sker när boken är färdigtryckt och 1-6 exemplar har lämnats till 
bibliotek Mark för utlån till allmänheten. 
 

Ärendet 

ISA av Lygnerns ekonomiska förening ansöker om bidrag till publikation av 
boken om båten ISA.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 29 oktober 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Förvaltningen förordar att ISA af Lygnerns ekonomiska förening beviljas pub-
likationsbidrag med 20 000 kronor för framtagande av boken om ISA.  
Bidraget betalas ut med 100 % av beviljad summa direkt efter beslut.  
Redovisning sker när boken är färdigtryckt och 1-6 exemplar har lämnats till 
bibliotek Mark för utlån till allmänheten.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Ylva Höglund (MBP) och Birgitta An-
dersson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Birgitta Anderssons 
(S) och tillika arbetsutskottets beslut och finner att så sker. 
 
_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 143/2015 Dnr KFN 2015-46 867 

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2015 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Emil- och Vivi Johansson kulturstipendium 2015 tilldelas följande stipendiater 
med en summa om 7 500 kr vardera. 
 
Per – Anders Wadman, med följande motivering: - För att under många år ha 
bidragit till kulturutvecklingen i Marks kommun både professionellt som  
ideellt. 
 
Kjell – Åke Bergkvist, med följande motivering: - För att med sitt historiska 
intresse ha bidragit till kunskapsspridning om lokalhistoriska företeelser och 
platser, vilka inte bara presenteras teoretiskt utan också genom vandringar i 
de kulturhistoriska miljöerna. 

 
 

Ärendet 

Makarna Emil och Vivi Johansson har enligt testamente 1975-09-02 donerat 
sin kvarlåtenskap till Marks kommun för bildande av en fond, vars avkastning 
skall disponeras för utdelning av stipendier till en eller flera personer som ut-
fört värdefull kulturell insats i bygden. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 28 oktober 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade ärendet utan förslag till beslut 

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) föreslår att Emil och Vivi Johanssons kulturstipen-
dium 2015 tilldelas följande stipendiater med en summa om 7 500 kronor 
vardera: Per – Anders Wadman och Kjell – Åke Bergkvist. 

Beslutsgång 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar med acklamation att 2015 års stipendier 
tilldelas Per Anders Wadman och Kjell Åke Bergkvist, med en summa om 
7 500 kronor vardera. 
 
____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 144/2015  

Utredningsuppdrag, information 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl ger kultur- och fritidsnämnden en lägesrap-
port över de utredningsuppdrag som förvaltningen arbetar med. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
_______ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 145/2015  

Uppföljning av inte verkställda beslut och väntande medborgarför-
slag och motioner 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Uppföljningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade, vid KFN 2014-04-10, § 41, att kultur- 
och fritidsförvaltningen vid nämndmöten i juni och december redovisar inte 
verkställda beslut samt väntande medborgarförslag och motioner. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 3 december 2015. 
 
En sammanställning över inte verkställda beslut samt väntande medborgar-
förslag och motioner, från juli till och med november 2015, har tagits fram. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning och lägger ärendet till 
handlingarna. 
 
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
§ 146/2015  

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 

 
 
a) KFN 2015-9 002 
Personalärenden kultur- och fritidsförvaltningen 2015-11-05. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 147/2015 Dnr KFN 2015-2 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns. 
 

 
a) 
Inkommen synpunkt angående lovaktiviteter för barn under 3 år. 
 
b) 
Svar från folkhälsosamordnare Sara Lindeberg angående lovaktiviteter för 
barn under 3 år. 
 
c) 
Inkommen synpunkt angående träningstider på konstgräs. Synpunkten är be-
svarad/behandlad av lokalbokningen genom telefonkontakt med föreningen. 
 
d) 
Inkommen synpunkt angående indragna hållplatser Näs/Viskavallen, buss 
300. Överlämnad till kommunledningskontoret för behandling. 
 
e) 
Svar till Skene Kvinnliga Gymnastikförening från Lo Göthberg Larsson, 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 
d) 
Inkommen synpunkt gällande träning i terapibassängen på Kaskad. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 148/2015  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av meddelanden godkänns. 
 

 
a) 
Medel att söka för samverkans- och utvecklingsprojekt i Sjuhärad. 
 
b) 
Cirkulär 15:35, Sveriges kommuner och landsting - Pensionsbestämmelser för 
teater- och musikverksamhet i kommunal regi. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 149/2015   

Information 

Ordföranden informerar från nämndens studiebesök hos MSF Car Lazar till-
sammans med enhetschef Torbjörn Stockenborn. Serbiska föreningen MSF 
Car Lazar rapporterade om deras verksamhet med integrationsarbete. 

 
 

_______ 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(29) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2015-12-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 

§ 150/2015   

Övriga frågor 

Lena Persson (V) uppmärksammar kultur- och fritidsnämnden om att ”Gårn” i 
Fritsla har utnämnts till 2015 års KEKSomanien. 
 
Nämnden uppvaktar med en blomma. 

 
_______ 

 


