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 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 Sammanträdesdatum 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

  
Tid

 
Onsdag 23 november 2016, klockan 13.15 – 17.20, paus klockan 
14.30-15.00 

  
Plats Svansjörummet, kommunhuset 
  
Beslutande MBP Ylva Höglund  
 C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Niklas Herneryd (L) §§ 97-

98, klockan 13.15-13.35 
 L Niklas Herneryd §§ 99-111, klockan 13.35-17-20 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Anders Manskog tjänstgör för Thord Harrysson (S) §§ 97-105, 

kl. 13.15-16.30 
 V Karin Jageby tjänstgör för Anders Manskog (S) §§ 106-111, 

klockan 16.30-17.20 
 S Birgitta Andersson  
   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 C Eva Åberg Andersson §§ 99-111, klockan 13.35-17.20 
 V Karin Jageby §§ 97-105, klockan 13.15-16.30 
   
 Tjänstemän 
 Christian Dahl, förvaltningschef   
 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  
 Carola Melo, utvecklingsledare §§ 97-102  
   
   
Utses att justera Birgitta Andersson (S) 
  
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-28, klockan 14.30 
 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 97 - 111 
  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  
 Birgitta Andersson (S)  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
  
Sammanträdesdatum 2016-11-23 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2016-11-29 
 

 

 
Datum för anslags 
nedtagande 2016-12-21 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 97 

  
Offentligt kulturuppdrag 2017    § 98 
       
Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2016  § 99 
        
Produktions/publikationsbidrag, våren 2017  § 100 
 
Projektbidrag, våren 2017    § 101 
 
Årets Barn och ungdomsledare 2016   § 102 
     
Ekonomisk rapport – november 2016    § 103 
     
Nämndplan 2017 (budget, internkontroll)   § 104
     
Omvandling tjänst    § 105
     
Anläggningsutredning    § 106 

      
Riktlinjer för bidrag till pensionärsföreningar, handikappföreningar  § 107 
och socialt utsatta grupper     
     
Ansökan om bidrag från Sätila Sportklubb   § 108 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 109 
 
Redovisning av meddelanden    § 110
     
Information    § 111
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§ 97/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärenden flyttas och behandlas först på dagens ärendelista i nämnd 
ordning: 
- Offentligt kulturuppdrag 2017 
- Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2016 
- Publikations/produktionsbidrag, våren 2017 
- Projektbidrag, våren 2017 
  
Informationsärende tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att följande ärenden flyttas och behandlas först på dagens 
ärendelista i nämnd ordning: 
- Offentligt kulturuppdrag 2017 
- Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2016 
- Publikations/produktionsbidrag, våren 2017 
- Projektbidrag, våren 2017 
 
Förvaltningschef Christian Dahl anmäler informationsärende. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker. 
_____ 
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§ 98/2016 Dnr KFN 2016-78 805 

Offentligt kulturuppdrag 2017  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Följande föreningar beviljas offentligt kulturuppdrag under ett år: 
 
Föreningen Blåset   25 000 kronor 
Marks Konstgrafiska Verkstad   25 000 kronor 
Mark Big Band    25 000 kronor 
 
Föreläsningsföreningen i Mark   10 000 kronor 
 
Bidraget beviljas endast under 2017 på grund av att kultur- och fritidsnämn-
den kommer att förändra bidragsformen till 2018. 
 

Ärendet 
Offentligt kulturuppdrag söks en gång om året, 31 oktober för nästkommande 
en till två år. Bidraget kan sökas av föreningar och grupper. Uppdraget omfat-
tar ett antal offentliga arrangemang, som bestäms i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen, och som är av allmänintresse. Bidraget skall täcka kost-
nader som uppkommer i samband med gemensamt avtalade uppdrag. Bidra-
get beviljas med två omfattningar 10 000 kronor eller 25 000 kronor. Utbetal-
ning sker i förskott. Ej uppfyllt eller avbrutet avtal kan medföra återbetalning 
av utbetalda medel. Redovisning sker inom uppdragets verksamhetsår.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 november 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Föreningen Blåset  25 000 kronor under två år 
Marks konstgrafiska Verkstad  25 000 kronor under två år 
Mark Big Band  25 000 kronor under två år 
 
Föreläsningsföreningen i Mark 10 000 kronor under två år 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens hand-
läggning samt förslag till fördelning av offentligt kulturuppdrag 2017 och upp-
drar åt förvaltningen att teckna avtal med beviljade parter. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår att 
bevilja bidrag på ett år till samtliga sökande.  
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Bidraget beviljas endast under 2017 på grund av att kultur- och fritidsnämn-
den kommer att förändra bidragsformen till 2018. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta enligt Eva Åberg 
Anderssons (C) förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 99/2016 Dnr KFN 2016-95 867 

Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 

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 15 november 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
 
_____ 
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§ 100/2016  Dnr KFN 2016-85 805 

Publikation/produktionsbidrag våren 2017 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag enligt följande: 
 
Hyssna hembygdsförening  10 000 kronor 
 
Theo Ågren   10 000 kronor 
 
Izabell Ciurana    10 000 kronor 
för samhällsprogrammet år 3  
Marks Gymnasieskola 
 

Ärendet 
Publikation- och produktionsbidrag söks två gånger om året, 15 april och 15 
oktober, för nästkommande halvår.  
Bidragsreglerna föreskriver att bidraget erbjuds produktion inom film, ljud och 
text. Bidrag lämnas inte till omtryck av publikation eller media som tidigare 
erhållit bidrag från Kultur- och fritidsnämnden, jämte ett antal andra undan-
tag. Publikation/produktionens relevans motiveras med mål och syfte, mål-
grupp, tidsplan, plan för genomförande, samt metod för utvärdering. En cen-
tral aspekt är att ange hur Mark kommuns invånare tar del av publikation-
en/produktionen.  
För publikation/produktionsbidrag för våren 2017 gäller att budgeterade me-
del för 2016 används till utbetalning för den första utbetalningen av projekt-
bidrag, jämte publikation/produktionsbidrag. Total summa för 2016 är 
100 000 kronor, varav det återstår 51 000 kronor vid dags dato. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 21 oktober 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Hyssna hembygdsförening  10 000 kronor 
 
Theo Ågren   10 000 kronor 
 
Izabell Ciurana    10 000 kronor 
för samhällsprogrammet år 3  
Marks Gymnasieskola 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Anders Manskog (S) och Ylva Höglund 
(MBP) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
_______ 
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§ 101/2016 Dnr KFN 2016-86 805 

Projektbidrag våren 2017 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Finabo islandshästförening: 
Avslag med hänvisning till att projektbidrag endast utbetalas för projekt av 
engångskaraktär.  
 
Izabelle Stenholm: 
Avslag med hänvisning till att projektbidrag inte betalas ut till skolprojekt. 
 

Ärendet 
Projektbidrag söks två gånger om året, 15 oktober och 15 april, för nästkom-
mande halvår. 
Bidragsreglerna föreskriver att projektet/produktionen ska ha allmänintresse, 
begränsad tidsplan, vara av engångskaraktär och i någon form ha lokal an-
knytning. Nya verksamhets- och arbetsformer uppmuntras. Projektets rele-
vans ska motiveras med mål och syfte, målgrupp, tidsplan, plan för genomfö-
rande samt metod för utvärdering. En central aspekt är att ange hur Mark 
kommuns invånare tar del av projektet. Max två ansökningar per år av 
samma sökande.  
Bidraget gäller för kostnader i samband med projektets tillkom-
mande/genomförande som anses relevanta för projektidéns förverkligande. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 21 oktober 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Finabo islandshästförening: 
Avslag med hänvisning till att projektbidrag endast utbetalas för projekt av engångska-
raktär.  
 
Izabelle Stenholm: 
Avslag med hänvisning till att projektbidrag inte betalas ut till skolprojekt.  

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Anders Manskog (S), Ylva Höglund 
(MBP), föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
_____ 
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§ 102 /2016  Dnr KFN  

Årets barn- och ungdomsledare 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 

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 fritidsförvaltningen har inte fått in några nomineringar till årets 
barn och ungdomsledare 2016. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
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§ 103/2016 Dnr KFN 2016-26 040 

Ekonomisk rapport – november 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden får information om förändringar efter oktober  
månads rapport. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
 
____ 
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§ 104/2016 Dnr KFN 2016-80 800 

Nämndplan 2017 (budget, internkontroll) 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om nämndplan samt budget och in-
ternkontroll 2017. 

Dagens sammanträde 
Ordförande informerar om att sista nämndplanerarbete blir  i Runnaböninga, 
Rydals konferenscenter, tisdag 29 november klockan 9-15. Förvaltningsled-
ning samt förvaltningsekonom förväntas kunna delta för att svara på frågor. 
 
Internkontroll kommer att utgå från några prioriterade områden som nämnd 
tillsammans med förvaltning ser som viktiga. 
 
Omvärldsanalysen behöver synkas med budgeten till 2017, hälp behövs från 
förvaltningen med innehållet. 
Nämnden behöver även hjälp från förvaltningen med att ta fram mätetal för 
indikatorer.   
 
Ärendet diskuteras. 
 
_______ 
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§ 105/2016  Dnr KFN  

Omvandling tjänst 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen yrkar på omvandling av tjänst och utökning av 
personalstyrkan omfattande en heltid med anledning av en hård arbetsbelast-
ning och sjukskrivning, främst inom fritidsområdet. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 november 2016. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Anders Manskog (S) med stöd från Ylva Höglund (MBP) och Lo Göthberg Lars-
son (MP) föreslår återremiss med ett tydligare tjänsteutlåtande till nämnd. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Anders Manskogs (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 106/2016  Dnr KFN  

Anläggningsutredning 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att utredningen bordläggs till 2018 års 
budgetarbete på grund av att det inte finns budgeterade medel för 2017. Ut-
redningen tas upp igen under 2018. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har vid beslut i kultur- och fritidsnämnden 
2016-02-04, Dnr KFN 2014-69 826, § 5/2016, fått i uppdrag att ”se över 
kommunens anläggningar för vidare handläggning, kring hur det kommer att 
se ut framöver”. Uppdraget uppkom i samband med avslag på förslaget om 
att upprätta en konstgräsplan på Viskavallens A-plan. Kultur- och fritidsför-
valtningen söker nu ett förtydligande av uppdraget. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 10 november 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden:  
- att utredning om föreningslivets behov av konstgräsplaner påbörjas samtidigt som 

behovet av spontanidrottsplatser i Marks kommun genomlyses 

- att projektbudget om 100 tkr anslås i Budget 2017  

- att utredning återredovisas vid KFN i september 2017 

Om kultur- och fritidsnämnden inte bedömer att det finns ett ekonomiskt utrymme för 
frågan 2017 föreslår förvaltningen att utredningen hänskjuts i sin helhet till verksam-
hetsåret 2018.       

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) föreslår att utredningen bordläggs till 2018 års budget-
arbete på grund av att det inte finns budgeterade medel för 2017. Utredning-
en tas upp igen under 2018. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
_______ 
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§ 107/2016 Dnr KFN 2016-93 800 
 
Riktlinjer för bidrag till pensionärsföreningar, handikappföreningar och  
socialt utsatta grupper 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen i nuläget uppdaterar  
dokumentet med rätt nämndstillhörighet, utan att i övrigt ändra innehållet, i 
avvaktan på fortsatt bidragsutredning. 
 

Ärendet 
Det åligger kultur- och fritidsförvaltningen att hantera bidrag riktade till pens-
ionärsföreningar, handikappföreningar och socialt utsatta grupper. Detta är 
ett uppdrag som överförts från socialförvaltningen. Kultur- och fritidsförvalt-
ningens ambition är att genom en allmän översyn av bidragsregler ta ett om-
tag om dessa bidragsformer. Arbetet med bidragsutredningen har skjutits 
fram med nytt preliminärt måldatum är satt till aprilnämnd 2017 för att kunna 
gälla from. 1/1 -2018.   

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 11 november 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Då färdigdatum för bidragsutredning flyttats fram föreslår förvaltningen att 
nämnda dokument i nuläget enbart uppdateras med rätt nämndstillhörighet 
utan att i övrigt ändra i innehållet, i avvaktan på fortsatt bidragsutredning.   

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Karin Jagebys (V) förslag till 
beslut och finner att så sker. 
_______ 
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§ 108/2016  Dnr KFN 2016-94 805 

Ansökan om bidrag Sätila Sportklubb 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Sätila Sportklubb beviljas ett akut bidrag om 4 000 kronor.  
 
Utbetalning sker genom kultur- och fritidsnämnden buffert. 
 

Ärendet 
Sätila SSK söker ett akutbidrag för fönsterreparation på föreningslokal.  
Sätila SK har varit utsatta för skadegörelse av fönster på Ängstugan på  
Lygnevi. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 14 november 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Karin Jageby (V), Niklas Herneryd (L), 
Lo Göthberg Larsson (MP) och Ylva Höglund (MBP) föreslår att bevilja  
föreningen ett akut bidrag om 4 000 kronor. 
Utbetalning sker genom kultur- och fritidsnämndens buffert. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 109/2016 Dnr KFN 2016-3 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
 
 
a) Inkommen synpunkt angående belysning på Sjöbyskolans fotbollsplan. 
 
b) Inkommen synpunkt gällande duschbrits på Kaskad. 
 
_____ 
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§ 110/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
 
 
a) Kulturplan 2016-2019 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund. 
 
_____ 
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§ 111/2016  

Information 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar om att föreningar hört av sig och 
reagerat på de nya reglerna för taxor som skall antas i kommunfullmäktige. 
De nya reglerna innebär fördyrande kostnader vi arrangemangshyra. 
 
Ordförande påminner om julfrukost på Spinnarens Värdshus i Rydal, fredag 
16 december klockan 8-10. 
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