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Tid

 
Torsdag 4 februari 2016, kl. 13.15 – 19.15, ajournering 15.20–16.00 

samt 18.45–18.55. 

  

Plats Örestensrummet 

  
Beslutande M Jannicke Wichne  

 C Eva Åberg Andersson 

 M Agneta Arnell, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 

 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 (SD) 

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 C Ida Jennersjö 

 S Kurt Andreasson §§ 1-3, klockan 13.15–16.30 

 S Mona Larsen Jones §§ 1-3, klockan 13.15–18.00 

 S Eva Adolfsson 

 S Andreas Augustsson 

 V Lena Persson  

   

   

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef, 13.15–18.30  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare 

Hanna Grunditz Svensson, ekonom, 13.15–16.45 

 

 Maria Skarnehall Lövgren, utvecklingsledare, 13.15–

15.00 

 

 Mari Hagborg Lorentzon, enhetschef, 13.15–17.00  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef, 13.15–18.00  

 Gunvor Alexandersson, enhetschef, 13.15–18.00  

 Margit de Boer, tillgänglighetssamordnare, 16.00–16.15  

   

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-02- 08 , klockan 14.30 
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Underskrifter Sekreterare  §§ 1-15 

  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Thord Harrysson (S)  
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§ 1/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Ärende 4, 5, 6, 7, 8 diskuteras tillsammans och beslut fattas under respektive 
ärende. 
 
Extraärende om tillgänglighetssamordnartjänst tillförs ärendelistan som ett 
beslutsärende. 
 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att diskutera ärende 4, 5, 6, 7 och 8 tillsammans och 
sedan fatta beslut under respektive ärende. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl anmäler extra ärende om tillgänglighetssam-
ordnartjänst. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om förändringen av ärendelistan kan antas och 
finner att så sker.  
_____ 
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§ 2/2016 Dnr KFN 2015-106 042 

Årsrapport 2015 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar Årsrapport 2015. 
 
Årsrapport sänds till bokslutsberedning för behandling. 
 
Nämnden har behov av att få behålla årets resultat på 1,3 miljoner för sär-
skilda integrationssatsningar. Eftersom vi förutsätter att kultur- och fritids-
nämnden kommer att få ta del av det särskilda statsbidraget till kommunerna 
så vill vi för årets resultat snabbt införa en projektanställning av en kombine-
rad lots- och integrationssamordnare som sedan skulle kunna bli finansierad 
av statsbidraget. Vi behöver genomföra stimulerande satsningar inom föl-
jande områden: förstärka föreningsbidraget; simundervisningen; kultursko-
lan; media inköp på biblioteken; öppen ung; folkhälsan. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
     
Lo Göthberg Larsson Thord Harrysson  
Ordförande   justerande   
 
 
 

Ärendet 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige 
om koncernens ekonomi och verksamhet för det gångna året. Nämndernas 
och styrelsernas verksamhetsberättelser utgör ett viktigt underlag.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 28 januari 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 januari 
2016 och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Jannicke Wichne (M) lägger följande förslag 
till beslut: 
Nämnden har behov av att av att få behålla årets resultat på 1,3 miljoner för 
särskilda integrationssatsningar. Eftersom vi förutsätter att kultur- och fritids-
nämnden kommer att få ta del av det särskilda statsbidraget till kommunerna  
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så vill vi för årets resultat snabbt införa en projektanställning av en kombine-
rad lots- och integrationssamordnare som sedan skulle kunna bli finansierad 
av statsbidraget. Vi behöver genomföra stimulerande satsningar inom föl-
jande områden: förstärka föreningsbidraget; simundervisningen; kultursko-
lan; media inköp på biblioteken; öppen ung; folkhälsan.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Årsrapport 
2015 och finner att så sker. 
 
Årsrapporten sänds till bokslutsberedning för behandling. 
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Niklas 
Herneryds (L) förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 3/2016 Dnr KFN 2015-114 040 

Budget 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner investesteringsbudget för 2016 om  
2 miljoner kronor. 
Förvaltningen får i uppdrag att till nästa arbetsutskott ange konsekvenserna 
samt att ta fram en prioriteringslista på aktuella inversteringsobjekt för att 
kultur- och fritidsnämnden skall anta fördelad investeringsbudget på nästa 
nämndmöte. 
 
Förslaget antas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar driftbudget för 2016 enligt förslag. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har en beviljad investeringsram om 2 miljoner 
kronor årligen.  
I samband med ärendet om budget 2015-2018, den 15 maj 2014 § 53, beslu-
tade kultur- och fritidsnämnden att endast 1 mnkr av investeringsramen 
skulle nyttjas under 2015. I takt med att fler utredningsuppdrag och behovet 
av ny upprustning och teknik vuxit fram har investeringsbehovet inom kultur- 
och fritidsförvaltningen ökat inför verksamhetsår 2016.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 januari 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 januari 
2016 och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner investeringsbudgeten för 2016 om  
2 miljoner kronor och att en prioriteringslista beträffande investeringar och 
investeringsobjekt upprättas under året. 
 
Internbudget lämnas utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Hanna Grunditz Svensson samt förvaltningschef Christian Dahl redo-
gör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att till nästa 
arbetsutskott ange konsekvenserna av att anta en investeringsram om 2 mil-
joner kronor beträffande avskrivningar.  
Förvaltningen får också i uppdrag att ta fram en prioriteringslista på aktuella 
investeringsobjekt. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner investe-
steringsbudget för 2016 om 2 miljoner kronor. 
Förvaltningen får i uppdrag att till nästa arbetsutskott ange konsekvenserna 
samt att ta fram en prioriteringslista på aktuella inversteringsobjekt för att 
kultur- och fritidsnämnden skall anta fördelad investeringsbudget på nästa 
nämndmöte. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta driftbud-
get för 2016 enligt förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 4/2016 Dnr KFN 2015-96 831 

Prioritering av tillgänglighetsanpassning i naturreservat 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet och uppdrar åt förvaltning-
en att göra en utredning tillsammans med genomgång av anläggningar. 
 

Ärendet 

I en tjänsteskrivelse diarienummer KFN 2015-96 831-1 lämnade kultur- och 
fritidsförvaltningen ett förslag på att tillgänglighetsanpassa naturreservatet 
Hyltenäs kulle. Under beredningen beslutades att ärendet inte skulle tas upp 
till beslut i kultur- och fritidsnämnden. Anledningen till detta var att det 
önskades en samlad översikt över alla vandringsleder i naturreservat i Marks 
kommun och vilka som bör prioriteras för en eventuell tillgänglighetssanpass-
ning. Denna skrivelse redogör för vilka reservat som bör prioriteras för en så-
dan anpassning. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 januari 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Tillgänglighetssamordnare Margit de Boer redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Jannicke Wichne (M) och Eva Åberg An-
dersson (C) föreslår att återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen att 
göra en utredning tillsammans med genomgång av anläggningar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Niklas 
Herneryds (L) förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 5/2016 Dnr KFN 2014-69 826 

Åtgärder Viskavallen 

 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att upprätta en konstgräsplan på 
Viskavallens A-plan och med det åtgärda belysning och staket enligt förstu-
dien från TSF till en kostnad av 6,95 mnkr.    
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över  
kommunens anläggningar för vidare handläggning, kring hur det kommer att 
se ut framöver.  
 
Kultur- och fritidnämnden planerar in en utvecklingsdag med framtidsvisioner 
där fokus ligger på anläggningar i Marks kommun. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag om att återre-
mittera ärendet till förvaltningen för en grundligare förundersökning av mar-
ken. 
 

Ärendet 

Viskavallen är i behov av upprustning och en konstgräsplan med medföljande 
åtgärder föreslås som ett första steg. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 29 december 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 januari 
2016 och lämnade fäljande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att upprätta en konstgräsplan på 
Viskavallens A-plan och med det åtgärda belysning och staket enligt förstu-
dien från TSF till en kostnad av 6,95 mnkr.    
 
Kultur- och fritidnämnden planerar in en utvecklingsdag med framtidsvisioner 
där fokus ligger på anläggningar i Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) föreslår att kultur- och fritidsnämnden återremitterar  
ärendet till förvaltningen för en grundligare förundersökning av marken. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) med stöd från Niklas Herneryd (L) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Niklas Herneryd (L) föreslår ett tilläggsförslag som innebär att förvaltningen 
ser över kommunens anläggningar för vidare handläggning, kring hur det 
kommer att se ut framöver.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Karin Jagebys (V) förslag mot Lo Göthberg Larssons (MP) 
förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden antar Lo Göthberg Larssons 
(MP) förslag. 
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Niklas 
Herneryds (L) tilläggsförslag och finner att så sker. 
 
Ordföranden ställer till sist frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta ar-
betsutskottets förslag om att kultur- och fritidsnämnden planerar in en ut-
vecklingsdag med framtidsvisioner där fokus ligger på anläggningar i Marks 
kommun. 
 
Förslaget antas. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
 
_____ 
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§ 6/2016 Dnr KFN 2016-7 800 

Nämndplan 2016   

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar Nämndplan 2016 enligt förslag. 
 
Uppföljning av Nämndplan sker under våren. 
 
Reservation 
Thord Harrysson (S), Birgitta Andersson (S), Anders Manskog (S), Per Rosen-
dahl (S) och Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Thord 
Harryssons (S) förslag om att ha en avgiftsfri kulturskola. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om nämndplan 2016. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden har träffats vid fyra tillfällen och arbetat med revi-
deringar i nämndplan inför 2016. 
Ändringar har gjorts utefter de anteckningar som förts vid nämndens fyra  
möten. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 januari 
2016 och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden går igenom det utkast som ligger till grund för nämndplan 2016 
med förslag på ändringar. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) med stöd från Karin Jageby (V) föreslår att i nämndens 
mål under kulturskola/Kultur för barn och unga göra ett tillägg: att erbjuda 
alla elever som vill, en plats i kulturskolan utan avgift. 
 
Jannicke Wichne (M) föreslår att ha kvar avgiften i kulturskolan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Thord  
Harryssons (S) förslag om text med tillägg. 
 
Förslaget antas inte. 
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Jannicke 
Wichnes (M) förslag med text utan tillägg. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta nämnd-
plan 2016 enligt förslag. 
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Förslaget antas. 
 
Reservation 
Thord Harrysson (S), Birgitta Andersson (S), Anders Manskog (S), Per Rosen-
dahl (S) och Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Thord 
Harryssons (S) förslag. 
_____
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§ 7/2016 Dnr KFN 2015-86 805 

Ansökan om kulturarrangemangsbidrag 2016 – Sätila Bygdegårds-
förening 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Sätila Bygdegårdsförening beviljas kulturarrangemangsbidrag med 75 % av 
redovisade nettokostnaden, max 14 000 kronor.  
Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 
 

Ärendet 

Föreningen söker kulturarrangemangsbidrag för att genomföra en föreställ-
ning med titeln ”Myggjagare och näbbstövlar, en musikalisk berättarresa från 
50- till 70-tal” den 21 februari 2016. Programmet är öppet för allmänheten 
och genomförs i bygdegårdens lokaler i Sätila. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 7 januari 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21  
januari 2016 och lämnade följande förslag till beslut: 
Sätila Bygdegårdsförening beviljas kulturarrangemangsbidrag med 75 % av 
redovisade nettokostnaden, max 14 000 kronor.  
Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Chistian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsut-
skottets förslag och finner att så sker. 
 
 
_____
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§ 8/2016 Dnr KFN 2015-103 800 

Konsumentvägledning och personalförsörjning  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och beslut tas på nämndens 
möte i mars. 
 

Ärendet 

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

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 10 december 2015. 
 
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. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott tog del av informationen den 21  
januari 2016. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
_____ 
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§ 9/2016  

Tillgänglighetssamordnare  

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda tillgänglighets-
samordnarens arbete. 
 

Ärendet 

Tillgänglighetssamordnartjänsten är finansierad 50 % av Kultur- och fritids-
nämnden och 50 % av övriga förvaltningar i kommunen. 
Finansieringen från övriga förvaltningar är ett projekt och kommer upphöra 
från och med 15 maj 2016.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att utreda tillgänglighetssamordnarens arbete. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Lo Göth-
berg Larssons (MP) förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 10/2016 Dnr KFN 2015-78 800 

Revidering av sammanträdesplan 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Följande ändringar görs i sammanträdesplan 2016: 
Flytt av sammanträdesdag och tid KFN au 18 februari till 19 februari klockan 
09.00. 
Ändring av sammanträdestid KFN au den 24 mars från 13.15 till 09.00. 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 19 maj till 2 juni. 
Flytt av sammanträdesdag och tid KFN 2 juni till 14 juni 08.30 
 

Ärendet 

Följande sammanträdesdatum och tider behöver ändras. 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 18 februari. 
Ändring av sammanträdestid KFN au den 24 mars. 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 19 maj. 
Flytt av sammanträdesdag KFN 2 juni. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 21 januari 
och lämnade följande förslag till beslut: 
Följande ändringar görs i sammanträdesplan 2016: 
Flytt av sammanträdesdag och tid KFN au 18 februari till 19 februari klockan 
09.00. 
Ändring av sammanträdestid KFN au den 24 mars från 13.15 till 09.00. 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 19 maj till 2 juni. 
Flytt av sammanträdesdag och tid KFN 2 juni till 14 juni 08.30 

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsut-
skottets förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 11/2016 Dnr KFN 2015-2 809  

Redovisning av 2015 års inkomna synpunkter (utvärdering av  
serviceåtaganden 2015) 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och redovisningen läggs 
till handlingarna. 
 

Ärendet 

Enligt riktlinjerna för synpunktshantering skall det ske en årlig utvärdering av 
serviceåtagandena den 31 oktober varje år. Inkomna synpunkter under året 
sammanställas och redovisas för nämnden i samband med årsredovisningen.  
 
Förvaltningen har sammanställt en lista på de synpunkter som kommit in till 
kultur- och fritidsnämnden under 2015. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och redovisningen förs till 
handlingarna. 
_____ 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(22) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2016-02-04 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 12/2016   

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a. KFN 2015-24 002 
Lotteritillstånd Hajoms Skytteförening och Öxabäcks Idrottsförening. 
 

b. KFN 2015-29 800 
Avtal med Enkätfabriken gällande uppdrag att analysera resultatet av en-
kätundersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). 
 

c. KFN 2015-86 805 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Marks konstgille, utställning med Eva 
Forsberg. 
 
Kulturarrangemangsbidrag 2016- Marks konstgille, utställning med Erik 
Hårdstedt. 
 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Sätila bygdegårdsförening, ”Fridas vi-
sor”. 
 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – PRO samorganisation Mark, körernas 
dag. 
 
Kulturarrangemangsbidrag 2016 – Öxnevalla Röda Korskrets, pensionärs-
träffar. 
 

d. KFN 2016-5 805 
Fri entréavgift inom allmänkultur för asylsökande. 
 
_____ 
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§ 13/2016 KFN 2015-2 809  
 KFN 2016-3 809  

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
Inkommen synpunkt gällande uthyrning av idrottshallar på nyårsafton. 
 
b) 
Inkommen synpunkt gällande Tygrikeshallen och Marks Tennisklubb. 
 
c) 
Inkommen synpunkt gällande Marks Tennisklubb. 
 
d) 
Svar gällande Marks Tennisklubb. 
 
e) 
Beröm över Sätila bibliotek. 
 
f) 
Synpunkt om trådlöst nätverk på biblioteket. 
 
g) 
Svar gällande trådlöst nätverk på biblioteket. 
_____ 
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§ 14/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. 
 

a) 
KF § 151/2016 – Budget 2016-2019 samt Taxor och avgifter 2016. 
 
b) 
KF § 156/2016 – Oktoberrapport 2015 för Marks kommun. 
 
c) 
Rapport från Eva Adolfsson – slutseminarium Horisont. 
 
d) 
Protokoll från Kommunala funktionshinderrådet. 
 
e) 
För kännedom (från Länsstyrelsen) – tillstånd till ingrepp inom fornlämning 
RAÄ Tostared 36:1 på fastigheten Torrås 2:2 i Marks kommun.  
 
f) 
Sammanställning över konstinköp under 2015. 
 
g) 
Sammanställning över beviljade kulturbidrag 2015. 
 
h) 
För kännedom – Marks Golfklubb har beviljats stöd ur Allmänna Arvsfonden. 
 
i) 
Arvoden till förtroendevalda – Uppräkning av arvoden för 2016. 
 
j)  
Inbjudan: workshop föräldrastödsarbete. 
 
_____ 
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§ 15/2016   

Övriga frågor 

Niklas Herneryd (L) påpekar vikten av att följa upp arbetsmiljösituationen på 
Öppen ungdomsverksamhet. 

 
_______ 

 


