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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-06-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
  
Tid

 
Onsdag 10 juni 2015, kl. 13.15 – 17.40, ajournering 14.45–15.25 

  
Plats Sätila Bygdegård 
  
Beslutande M  Jannicke Wichne 
 C Eva Åberg Andersson 
 MBP Ylva Höglund §§ 58-68, klockan 13.15–17.00 
 MBP Henry Sandahl, tjänstgör för Ylva Höglund §§ 69-76, klockan 

17.00–17.40 
 FP Niklas Herneryd §§ 58-63, klockan 13.15–14.45 
 C Ida Jennersjö, tjänstgör för Niklas Herneryd §§ 64-76, klockan 

15.25–17.40  
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Thord Harrysson §§ 58-67, 69-76 
 S Birgitta Andersson 
 S Kurt Andreasson, tjänstgör för Thord Harrysson § 68 
 S Anders Manskog 
 S Per Rosendahl 
 V Karin Jageby 
 SD Caj Swedberg 
   
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 C Ida Jennersjö §§ 58-63 
 MBP Henry Sandahl §§ 58-68 
 MP Veronica Trépagny 
 KD Agneta Bergeld 
 S Kurt Andreasson § 58-67, 69-76 
 S Mona Larsen Jones 
 S Eva Adolfsson 
 S Andreas Augustsson 
   
   
 Tjänstemän 
 Olof Lindqvist, förvaltningschef  
 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  
 Oscar Eriksson, utvecklingsledare § 58 

Haleh Lindqvist, kommunchef §§ 66-76 
 

   
Utses att justera Thord Harrysson (S)§§ 58-67, 69 - 76  
 Birgitta Andersson (S) § 68 
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-06-15, klockan 15.00 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 58-76 
  Gunilla Sandqvist   
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 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

     

 Justerande  
 Thord Harrysson (S) §§ 58-67, 69-76 
  
  
 Justerande  

 Birgitta Andersson (S) § 68  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-06-10 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2015-06-16 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2015-07- 07 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Underskrift   

 Gunilla Sandqvist  
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Innehållsförteckning    
 
Utdelning av Ipads    § 58 
  
Förändring av ärendelistan    § 59 
 
Ändring i sammanträdesplan 2015 § 60 
 
Ekonomisk månadsrapport, maj 2015 § 61 
 
Revidering av biblioteksplan  § 62 
  
Plan för offentlig utsmyckning i Marks kommun § 63 
  
Presentation av Sätila bygdegårdsförening § 64 
 
Skrivelse från Marks Handbollsklubb § 65 
       
Ansökan om projektbidrag, Kulturhuset i Skene  § 66 
 
MAKT projektet     § 67 
 
Motion om att bygga en baskethall i området vid badhuset § 68 
och Kunskapens Hus 
 
Föreningsbidrag Länken    § 69 
 
Lokalbidrag Röda Korset    § 70 
 
Redovisning av inte verkställda beslut samt väntande   § 71 
motioner och medborgarförslag 
 
Redovisning av delegationsbeslut   § 72 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 73 
 
Redovisning av inkomna meddelanden   § 74 
 
Information    § 75 
 
Övriga frågor    § 76 
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§ 58/2015  

Utdelning av Ipads 
Oscar Eriksson, utvecklingsledare, IT delar ut Ipads till delar av kultur- och 
fritidsnämndens ledamöter samt håller en kort introduktionsutbildning. 
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§ 59/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns efter följande tillägg: 
 
Ärende om ändring av sammanträdesdag för arbetsutskottet den 26 novem-
ber 2016. 
 
Information från förvaltningschef Olof Lindqvist gällande Marks Ridklubb samt 
ett tillägg i ”Taxor och avgifter 2016”. 
 
Kommunchef Haleh Lindqvist informerar om rekryteringsprocess av förvalt-
nignschef. 
 
Övriga frågor från Veronica Trépagny (MP) gällande förvaltningens arbete 
med kulturpolitisk strategi samt Rydalsfastigheten. 
 

Dagens sammanträde 
Lo Göthberg Larsson (MP) anmäler extra ärende som gäller ändring av dag för 
arbetsutskottets möte den 26 november 2015. 
 
Förvaltningschef Olof Lindqvist anmäler informationspunkter gällande Marks 
Ridklubb samt ett tillägg i ”Taxor och avgifter 2016”. 
 
Olof Lindqvist informerar att kommunchef Haleh Lindqvist besöker nämnden 
för att informera om rekryteringsprocessen av förvaltningschef. 
 
Veronica Trépagny (MP) anmäler övriga frågor gällande förvaltningens arbete 
med kulturpolitisk strategi samt Rydals fastigheten. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer frågan om ovanstående tillägg kan tillföras ärendelistan och 
finner att så sker. 
 
______ 
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§ 60/2015  

Ändring i sammanträdesplan 2015 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Sammanträdesdag för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 26 no-
vember flyttas till den 24 november med start 13.15 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behöver ändra dag för sammanträ-
det den 26 november. Mötet krockar med kommunfullmäktiges möte samma 
dag.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta arbetsut-
skottet den 26 november till den 24 november med start 13.15. 
 
Förslaget antas. 
 
______ 
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§ 61/2015 Dnr KFN 2015- 32 042 

Ekonomisk månadsrapport, maj 2015 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 
 

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

Ärendets behandling 
Den ekonomiska rapporten delas ut på mötet. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan godkänna den 
ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna. 
 
Den ekonomiska rapporten godkänns. 
 
______ 
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§ 62/2015 Dnr KFN 2015-50 88 

Revidering av biblioteksplan 

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.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott informerades om ärendet den 28 
maj § 41/2015 och lämnade följande protokollsanteckning: 
 
Kultur- och fritidsnämnden får en presentation av den färdiga biblioteksplanen 
före december 2015. Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden översänds bibli-
oteksplanen till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist informerar om ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande tackar för informationen. 
 
_______ 
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§ 63/2015 Dnr KFN 2014-64 866 

Plan för offentlig utsmyckning i Marks kommun 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ”Plan för offentlig utsmyckning utom-
hus i Marks kommun” samt bilaga ”Rapport över utsmyckningar”. 
 
Kultur- och fritidsnämnden får regelbunden återrapportering om offentliga ut-
smyckningar i Marks kommun. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrog, KFN 2013-149 866, § 29, förvaltningen 
att inom befintliga resurser upprätta en plan för offentlig utsmyckning utom-
hus i Marks kommun. Inventering och befintliga objekt och identifiering av 
lämpliga platser för kommande utsmyckningar/projekt genomfördes under 
sommar och höst 2014. Bengt-Göran Johansson bistod under förberedelse och 
planeringsarbete. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 9 april 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 maj § 
42/2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ”Plan för offentlig utsmyckning utom-
hus i Marks kommun” samt bilaga ”Rapport över utsmyckningar”. 
 
Kultur- och fritidsnämnden får regelbunden återrapportering om offentliga ut-
smyckningar i Marks kommun. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Ylva Höglund (MBP) och Caj Swed-
berg (SD) föreslår att stryka samtlig skrivning om land- art i ”Plan för offentlig 
utsmyckning i Marks kommun” samt att de 70 000 kronor som är avsatta för 
land art(projektledning och konsthyra) fördelas på underhåll av konst, belys-
ning av konst samt tillfälliga projekt. 
 
Vidare föreslår Eva Åberg Andersson (C) att i övrigt godkänna ”Plan för  
offentlig utsmyckning i Marks kommun” 
 
Karin Jageby (V) med stöd från Niklas Herneryd (FP), Jannicke Wichne (M), 
Anders Manskog (S) och Per Rosendahl (S) föreslår bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag till 
beslut. Dels Eva Åberg Anderssons (C) förslag och dels Karin Jagebys (V)  
beslut. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg 
Anderssons (C) beslut. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Karin  
Jagebys (V) beslut. 
 
Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden antar Karin Jagebys (V)  
förslag. 
 
Votering begärd och verkställs. 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Nej röst - bifall till Eva Åberg Anderssons (C) förslag. 
Ja röst – bifall till Karin Jagebys (V) förslag. 
 
Nej röstar; Eva Åberg Andersson (C), Ylva Höglund (MBP) och Caj Swedberg 
(SD). 
Ja röstar; Jannicke Wichne (M), Niklas Herneryd (FP), Lo Göthberg Larsson 
(MP), Thord Harrysson (S), Birgitta Andersson (S), Anders Manskog (S), Per 
Rosendahl (S) och Karin Jageby (V). 
 
Med 8 ja-röster och 3 nej-röster antar kultur- och fritidsnämnden Karin Ja-
gebys (V) förslag. 
 
_______ 
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§ 64/2015  

Presentation av Sätila bygdegårdsförening 
 
Hasse Ferm, ordförande i Sätila bygdegårdsförening, håller en presentation 
om verksamheten i Sätila bygdegårdsförening och dess historia. 

 
Ordförande tackar för presentationen.
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§ 65/2015 Dnr KFN 2015-41 805 

Skrivelse från Marks Handbollsklubb 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens begäran. Kultur- och fritids-
nämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta en policy avseende sponsring 
vid större arrangemang. 
 

Ärendet 
Ökade kostnader för Marks Handbollsklubb, i samband med arrangemang av 
Tygrikesnatta, på grund av ändrade regler hos Teknik- och serviceförvaltning-
en.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2015. 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 maj § 
43/2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens begäran. Kultur- och fritids-
nämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta en policy avseende sponsring 
vid större arrangemang. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 

 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Jannicke Wichne (M) föreslår bifall till 
förvaltningens förslag, tillika arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Birgitta  
Andersson (S) förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 66/2015 Dnr KFN 2015-40 805 

Ansökan om projektbidrag Kulturhuset i Skene 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om projektbidrag för skolvisningar 
i samband med internationella dagar i september. 
 
Reservation 
Thord Harrysson (S) med stöd från Birgitta Andersson (S), Anders Manskog 
(S), Per Rosendahl (S) samt Karin Jageby (V) reservarar sig till förmån för 
Thord Harryssons (S) förslag. 
 

Ärendet 
Kulturhuset i Skene ansöker om bidrag till skolvisningar under 16-18 septem-
ber 2015 i samband med att internationella dagar med film och föreläsningar 
genomförs under 18-20 september. I en ansökan rörande kulturarrange-
mangsbidrag ansöker föreningen om stöd för de offentliga dagarna som ar-
rangeras tillsammans med Vuxenskolan och ett flertal andra aktörer. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 16 april 2015. 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 maj § 
44/2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om projektbidrag för skolvisningar 
i samband med internationella dagar i september. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Thord Harrysson (S) med stöd från Karin Jageby (V) och Per Rosendahl (S) 
föreslår att bevilja ett bidrag på 16 000 kronor för skolvisningar i samband 
med internationella dagar i september. 
 
Ylva Höglund (MBP) med stöd från Jannicke Wichne (M) föreslår bifall till  
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag, 
Thord Harryssons (S) förslag och Ylva Höglunds (MBP) förslag. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer frågan om kultur-och fritidsnämndens kan anta Thord Har-
ryssons förslag och finner att det avslås. 
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Beslutsgång2 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Ylva 
Höglunds (MBP) förslag och finner att det antas. 

 
Votering begärd och verkställs 
 
Följande beslutsgång godkänns: 
Ja-röst för Ylva Höglunds (MBP) förslag. 
Nej-röst för Thord Harryssons (S) förslag. 
 
Ja röstar; Jannicke Wichne (M), Eva Åberg Andersson (C), Ylva Höglund 
(MBP), Ida Jennersjö (C), Lo Göthberg Larsson (MP) samt Caj Swedberg (SD). 
 
Nej röstar; Thord Harrysson (S), Birgitta Andersson (S), Anders Manskog (S), 
Per Rosendahl (S) samt Karin Jageby (V). 
 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kultur- och fritidsnämn-
den antar Ylva Höglunds (MBP) förslag. 
 
Reservation 
Thord Harrysson (S) med stöd från Birgitta Andersson (S), Anders Manskog 
(S), Per Rosendahl (S) samt Karin Jageby (V) reserverar sig till förmån för 
Thord Harryssons (S) förslag. 
 _____ 
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§ 67/2015 Dnr KFN 2015-10 800 

MAKT – projektet 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunstyrelsen ger förvaltningschef 
för kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en ansökan om extern 
finansiering i syfte att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. 
 

Ärendet 
Skollagen förändrades från 1 januari 2015 och det tidigare informations- 
ansvaret förändrades till det kommunala aktivitetsansvaret. Genom att be-
nämna detta aktivitetsansvar förtydligas kommunerna skyldighet att vara ak-
tiv i relation ungdomar upp till 20 år som inte studerar. Kommunerna ska 
kontakta ungdomar, samla information, erbjuda insatser och genomföra dem 
under hela året. Med syftet att ungdomarna ska återuppta eller påbörja en 
utbildning. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt grunduppdrag ansvar för 
aktivitetsansvaret men arbetet är komplext och för att nå framgång behöver 
barn- och utbildningsförvaltningen samarbeta med andra förvaltningar och 
myndigheter. Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen är de två 
förvaltningar som ingår i detta samarbete. En arbetsgrupp, Meningsfulla akti-
viteter (MAKT), bestående av en företrädare för vardera barn- och utbild-
ningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har 
startat. På uppdrag av styrgruppen för barn och unga i Mark ska de ta fram 
en modell för hur kommunen ska arbeta med det kommunala aktivitetsansva-
ret. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 april 2015. 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 maj § 
45/2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunstyrelsen ger förvaltningschef 
för kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en ansökan om extern 
finansiering i syfte att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Ylva Höglund (MBP) föreslår bifalla till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Ylva 
Höglunds (MBP) förslag och finner att så sker. 
 
____ 
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§ 68/2015 Dnr KFN 2015-53 826 

Motion om att bygga en baskethall i området vid badhuset och  
Kunskapens Hus 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår motionen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till  förvaltningens svar på  
motionen. 
 
Reservation 
Eva Åberg Andersson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Jäv 
Thord Harrysson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling. 
 
Kurt Andreasson ersätter Thord Harrysson (S). 
 
Birgitta Andersson (S) utses att justera protokollsparagrafen. 
 

Ärendet 
Dnr 2014-645 826, ”Motion om att bygga en baskethall i området vid badhu-
set och Kunskapens Hus”, (C). 
Motionen är ställd till kommunfullmäktige, remitterad till kommunstyrelsen 
med hörande av kultur- och fritidsnämnden samt teknik- och servicenämn-
den. Denna tjänsteskrivelse avser Kultur- och fritidsnämndens yttrande. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 maj § 
46/2015 och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att tillstyrka  
motionen och dess huvudsyfte. Vidare förordar Eva Åberg Andersson (C) att 
inleda en utredning/förstudie om att bygga en baskethall på lämplig plats i 
kommunen. 
 
Karin Jageby (V) med stöd från Per Rosendahl (S), Jannicke Wichne (M),  
Anders Manskog (S), Kurt Andreasson (S), Ylva Höglund (MBP) samt Lo Göth-
berg Larsson (MP) föreslår att avslå motionen men ställer sig positiva till för-
valtningens svar på motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag, 
Eva Åberg Anderssons (C) förslag och Karin Jageby (V) förslag. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg 
Anderssons (C) förslag och finner att det avslås. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Karin  
Jagebys (V) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 3 
Ordförande ställer frågan om  Birgitta Andersson (S) kan utses att justera 
protokollsparagrafen. 
 
Förslaget antas. 
 
Reservation 
Eva Åberg Andersson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Jäv 
Thord Harrysson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Kurt Andreasson (S) ersätter Thord Harrysson (S). 
_____ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(25) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-06-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 69/2015 Dnr KFN 2015-33 805 

Föreningsbidrag Länken 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Länken driftsbidrag i likhet 
med tidigare år om 24 000 kr samt att betala hyra och el för Länkens före-
ningslokal under 2015. 
 

Ärendet 
Föreningen Länken har ansökt om driftsbidrag och lokalbidrag för 2015. Län-
ken har tidigare år beviljats bidrag från socialnämnden, men inte i enlighet 
med gällande riktlinjer. Föreningen har beviljats ett större bidrag för social-
nämnden än vad riktlinjerna medger. Detta för att säkerställa föreningens 
verksamhet, då verksamheten bedömts viktig för före detta missbrukare i 
Marks kommun. Från årsskiftet har de bidrag som tidigare hanterats av soci-
alnämnden flyttats över till Kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Länken driftsbidrag i likhet 
med tidigare år om 24 000 kr samt att betala hyra och el för Länkens före-
ningslokal under 2015.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist 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. 

Beslut 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg 
Anderssons (S) förslag och finner att så sker. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum 
 2015-06-10 
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§ 70/2015 Dnr KFN 2015-33 805 

Lokalbidrag Röda Korset 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Markkretsen av Röda korset 
120 000 kr i lokalbidrag under 2015. 
 

Ärendet 
Markkretsen av Röda korset har ansökt om lokalbidrag. Tidigare år har före-
ningen beviljats bidrag från socialnämnden, dock inte i enlighet med gällande 
riktlinjer. Föreningen har av social-nämnden beviljats ett större bidrag än vad 
riktlinjerna medger i syfte att säkerställa föreningens verksamhet som ansetts 
viktig för kommunens invånare.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Markkretsen av Röda korset 
120 000 kr i lokalbidrag under 2015.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist 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. 

Beslut 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg 
Anderssons (C) förslag och finner att så sker. 
 
______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-06-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 71/2015 Dnr KFN 2015-59 800 

Redovisning av inte verkställda beslut samt väntande motioner och 
medborgarförslag 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen under förutsättning att 
den muntliga redovisningen förs in i dokumentet. 
 
Förvaltningen följer upp motionen, KFN 2012-14 823, vandringsled och ridled 
i Storånsdalgång. 
 

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

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist och förvaltningschef Olof Lindqvist redo-
gör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att förvaltningen följer upp motionen, KFN 
2012-14 823, vandringsled och ridled i Storånsdalgång. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg 
Anderssons (C) förslag och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande ställer frågan om kultur och fritidsnämnden kan godkänna redo-
visningen under förutsättning att den muntliga redovisningen förs in i doku-
mentet och finner att så sker. 
 
______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-06-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 72/2015 

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
 
 
a) KFN 2015-24 002 
Lottertillstånd IFK Örby 
 
b) KFN 2015-24 002 
Avgiftsfri hyra av Ängshallen och Vävervallens träningsplan i samband med 
Idrottslyftet (arrangeras av Skene IF och Marbo Basket). 
 
______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-06-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 73/2015 Dnr KFN 2015-2 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen av inkomna synpunkter godkänns. 
 
 
a) Synpunkt från Bennie Åkerfeldt om publikation/produktionsbidrag. 
 
b) Svar till Bennie Åkerfeldt från förvaltningschef Olof Lindqvist. 
 
c) Synpunkt från Horreds Byalag om biblioteket i Horred. 

 
d) Anonym synpunkt om Viskavallen. 

 
e) Synpunkt från Elsa Thoren om paviljongen vid Hyltenäs kulle. 

 
f) Synpunkt från Inga-Lill Hermansson om rastplatsen vid Öjasjön. 

 
g) Lo Göthberg Larsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, svarar på 

Horredsbygdens byalags synpunkt om Horreds bibliotek. 
 

 
_______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-06-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 74/2015  

Redovisning av inkomna meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen av inkomna meddelanden godkänns. 
 
 
a) Pressmeddelanden från Västra Götalandsregionen (VGR) 

• VGR tryggar framtiden för Göteborgs Lilla Filmfestival 
• VGR satsar på internationella konstsamarbeten 
• Kulturnämnden kraftsamlar för pilgrimsleder i Västra Götaland. 

 
b) Yrkanden, Budget 2016 -2019, från båda lärarförbunden i Mark. 
 
c) Inbjudan till Öppet hus på RAMS, 2 juni 2015. 

 
d) Uppsägning av Lokalt kollektivavtal om flextid för lärare vid kulturskolan 

(Dnr 2011-523 4) som tecknades 2012-01-03. 
 

 
_____ 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-06-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
§ 75/2015 

Information 
Kommunchef Haleh Lindqvist informerar om rekryteringsprocessen gällande 
kultur- och fritidschef. 
 
Förvaltningschef Olof Lindqvist informerar om en förstudie kring en ny lösning 
av stallbyggnad vid Marks Ridklubb. 
 
Vidare informerar Olof Lindqvist att ett tillägg i ”Taxor och avgifter 2016” skall 
inarbetas i budgetunderlag 2016-2019; tillägget avser förrådshyra i gymnas-
tiksalar och idrottshallar.  
Kultur- och fritidsnämnden godkännde att ett sådant tillägg för tillföras. 
  
______ 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-06-10 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 76/2015    

Övriga frågor 
Veronica Trépagny (MP) ställer frågan om hur förvaltningen arbetar med  
kulturpolitisk strategi. 
 
Olof Lindqvist svarar att förslag till en sådan strategi finns i ”Bugetunderlag 
2016-2019”. 
 
Vidare frågar Veronica Trépagny (MP) om hur kommunen tänker använda 
Rydalsfastigheten i framtiden. 
 
Kommunchef Haleh Lindqvist svarar att förslag föreligger, som kommer att 
presenteras i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
______ 
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