
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(28) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-09-17 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  
Tid

 
Torsdag 17 september 2015 13.15–17.40, ajournering 14.50–15.10 

  
Plats Örestensrummet 
  
Beslutande M Jannicke Wichne 
 C Eva Åberg Andersson 
 MBP Ylva Höglund 
 FP Niklas Herneryd 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Thord Harrysson  
 S Birgitta Andersson  
 S Anders Manskog 
 S Per Rosendahl 
 V Karin Jageby 
 SD Caj Svedberg 
   
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 MBP Henry Sandahl 
 MP Veronica Trépagny §§ 76-91, klockan 13.15–16.20 
 S Kurt Andreasson 
 S Eva Adolfsson 
 V Lena Persson 
 SD Bo Kindström 
   
 Tjänstemän 
 Mari Hagborg Lorentzon, Tf. förvaltningschef   
 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  
 Kajsa Lager Brink, fritid- och föreningsutvecklare   
 Sara Lindeberg, folkhälsosamordnare   
 Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare  
 Hanna Grunditz Svensson, ekonom § 78  
 Gunvor Alexandersson, enhetschef §78  
 Maria Skarnehall Lövgren, enhetschef §78  
   
   
   
Utses att justera Thord Harrysson (S) 
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-09-21, klockan 13.45 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 77-97 
  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 
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 Justerande  
 Thord Harrysson (S)  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

  
  
  
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-09-17 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2015-09-22 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2015-10-14 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Underskrift  /Gunilla Sandqvist 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(28) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-09-17 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Innehållsförteckning    
 
 
Förändring av ärendelistan  § 77 
 
Delårsrapport 2015 § 78 
 
Medborgarförslag om att kommunen bygger en utebasketplan § 79 
 
Låspaneler (APTUS) till idrottshallar och gymnastiksalar § 80 
 
Prioriteringsregler, allmänna bestämmelser och ordningsregler § 81 
 
Information om LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) § 82 
 
Bidrag för socialt utsatta grupper   § 83 
 
Ansökan om föreningsbidrag – Kvinnojouren i Mark  § 84 
 
Reglemente för kommunala funktionshinderrådet  § 85 
 
Förslag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun § 86 
 
Ansökan om bidrag – Navåsens Friluftsklubb  § 87 
 
Ansökan om kulturarrangemangsbidrag – BKUU (KRIN)  § 88 
 
Ansökan om projektbidrag – MSF Car Lazar  § 89 
 
Remissvar – bildande av biotopskyddsområde   § 90 
Härsjön, Marks kommun 
 
Komplettering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning § 91 
 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättares   §92 
anmälan till kurser och konferenser 
 
Redovisning av delegationsbeslut   § 93 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 94 
 
Redovisning av inkomna meddelanden   § 95 
 
Information     § 96 
 
Övriga frågor     § 97 
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§ 77/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Ärende 3, Presentation av ny förvaltningschef utgår. 
 
Frågor om informationshantering och synpunkt från Skene kvinnliga gymnas-
tikförening tas upp under ärende 24, Övriga frågor. 
 

Dagens sammanträde 
Ärende 3, Presentation av ny förvaltningschef utgår. 
 
Ylva Höglund (MBP) anmäler övrig fråga om informationshantering. 
 
Eva Adolfsson (S) anmäler övrig fråga om synpunkt från Skene kvinnliga 
gymnastikförening. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan godkännas och  
finner att så sker. 
____ 
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§ 78/2015 Dnr KFN 2015-63 042 

Delårsrapport 2015 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2015 efter prognostise-
ring av följetal för öppen ungdomsverksamhet samt redaktionella ändringar i 
texten.  
 
Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
     
Lo Göthberg Larsson Thord Harrysson  
Ordförande   justerande   
 

Ärendet 
Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi samt verksamhet för årets första åtta 
månader. Rapporten innehåller också en prognos för hela året. Nämnders och 
styrelsers rapportering ligger till grund för redovisningen. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 5 september 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2015 och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon och ekonom Hanna 
Grunditz Svensson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jannicke Wichne (M) föreslår att korrigera följetal för öppen ungdomsverk-
samhet innan rapporten sänds till kommunstyrelsen. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen gör  
redaktionella ändringar i rapporten innan den sänds till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden efter korrigering av 
följetal för öppen ungdomsverksamhet och redaktionella ändringar i texten 
kan godkänna delårsrapport 2015 i sin helhet och finner att så sker. 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(28) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-09-17 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Ordförande ställer sedan frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner 
omedelbar justering och finner att så sker. 
_______ 
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§ 79/2015 Dnr KFN 2015-51 826 

Medborgarförslag om att kommunen bygger en utebasketplan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till syftet med  
medborgarförslaget men inväntar teknik- och serviceförvaltningens fortsatta 
arbete med Campus Mark och omgivningarna i området. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig också positiva till förstudien kring möj-
ligt användande av Saharas grusplan. 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag, Dnr KS 2015-241 826, har inkommit till kommunstyrel-
sen 22 april 2015. Förslagsställaren föreslår Marks kommun att göra en ute-
basketplan med höga korgar och gummiasfalt för de äldre ungdomarna.  
Antingen på Saharas grusplan eller vid campus vid Kunskapens hus.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015 § 52, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till syftet med medborgarförsla-
get men inväntar teknik- och serviceförvaltningens fortsatta arbete med 
Campus Mark och omgivningarna i området. 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig också positiva till förstudien kring möj-
ligt användande av Saharas grusplan. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Per Rosendahl (S)med stöd av Eva Åberg Andersson (C) föreslår bifall till  
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Per  
Rosendahls (S) förslag och finner att så sker. 
_____ 
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§ 80/2015 Dnr KFN 2015-70 821 

Låspaneler (APTUS) till idrottshallar och gymnastiksalar 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att 335 000 kronor avsätts till material 
och arbete för investering av nya låspaneler för samtliga prioriterade objekt: 
 
1. Lyckeskolan (komplettering) 
2. Vävarevallen 
3. Strömskolans gymnastiksal 
4. Stommenskolans gymnastiksal 
5. Sjöbyskolans gymnastiksal 
6. Parkskolans gymnastiksal 
7. Örbyskolans gymnastiksal 
8. Torestorps gymnastiksal 
9. Fotskäls gymnastiksal 
 
 

Ärendet 
Behov av kompletterande låspaneler till de uthyrningsobjekt kultur- och fri-
tidsförvaltningen ansvarar för.  
Nästa år utgår nuvarande bokningssystem i ett nytt system som finns till-
gängligt och som är än mer anpassat till digital nyckelhantering.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 53, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner investering av nya låspaneler för samt-
liga prioriterade objekt: 
 
1. Lyckeskolan (komplettering) 
2. Vävarevallen 
3. Strömskolans gymnastiksal 
4. Stommenskolans gymnastiksal 
5. Sjöbyskolans gymnastiksal 
6. Parkskolans gymnastiksal 
7. Örbyskolans gymnastiksal 
8. Torestorps gymnastiksal 
9. Fotskäls gymnastiksal 
 
En offert på sju låspaneler har begärts in från teknik- och serviceförvaltning-
en. Summan som avsätts för material och arbete beräknas till 335 000  
kronor. 
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Dagens sammanträde 
Fritid- och föreningsutvecklare Kajsa Lager Brink redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Anders Manskog (S) med stöd av Niklas Herneryd (FP) föreslår bifall till ar-
betsutskottets beslut.  
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår ändring i skrivningen enligt följande: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att 335 000 kronor avsätts till material 
och arbete för investering av nya låspaneler för samtliga prioriterade objekt: 
 
1. Lyckeskolan (komplettering) 
2. Vävarevallen 
3. Strömskolans gymnastiksal 
4. Stommenskolans gymnastiksal 
5. Sjöbyskolans gymnastiksal 
6. Parkskolans gymnastiksal 
7. Örbyskolans gymnastiksal 
8. Torestorps gymnastiksal 
9. Fotskäls gymnastiksal 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Anders 
Manskogs (S) förslag till beslut med Lo Göthberg Larssons (MP) ändringsför-
slag i skrivningen. 
 
Förslaget antas 

 
_______ 
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§ 81/2015 Dnr KFN 2015-54 800 

Prioriteringsregler, allmänna bestämmelser och ordningsregler 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nya prioriteringsregler, allmänna be-
stämmelser och ordningsregler enligt förslag. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsutvecklare samt kultur- och fritidsassistenter har gjort en 
översyn av löpande text gällande prioriteringsregler, allmänna bestämmelser 
och ordningsregler och föreslår vissa justeringar i syfte att förtydliga och för-
enkla. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 54, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nya prioriteringsregler, allmänna be-
stämmelser och ordningsregler enligt förslag.  

Dagens sammanträde 
Fritid- och föreningsutvecklare Kajsa Lager Brink föredrar ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jannicke Wichne (M) med stöd av Birgitta Andersson (S) och ;  Ylva Höglund 
(MBP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enlig Jannicke 
Wichnes (M) förslag och finner att så sker. 
_______ 
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§ 82/2015 Dnr KFN 2015-29 800 

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden får information om LUPP (Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) som kommer att genomföras under hösten 2015. 

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Lina Sjöstrand föredrar ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen och får möjlighet att 
ställa frågor. 
 
Ärendet diskuteras. 

  
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_______ 
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§ 83/2015 Dnr KFN 2015-33 805 

Bidrag till socialt utsatta grupper 

 
Kultur och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att bidragen till Kvinnojouren, Röda korset 
och Kamratföreningen Länken återförs till Socialnämnden. 
 
Dessa bidrag bedöms inte falla inom ramen för det förebyggande och främ-
jande arbete som kultur- och fritidsnämnden bedriver. 
 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har sedan årsskiftet tagit över de föreningsbidrag 
som tidigare hanterats under Socialnämnden. Det gäller pensionärsföreningar, 
handikappföreningar och föreningar med verksamhet för socialt utsatta grup-
per. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 september 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 56 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå att bidragen till Kvinnojouren, 
Röda korset och Kamratföreningen Länken återförs till Socialnämnden, då 
dessa inte bedöms falla inom ramen för det förebyggande och främjande ar-
bete som kultur- och fritidsnämnden bedriver. 

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Sara Lindeberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) med stöd av Ylva Höglund (MBP) och Jannicke Wichne (M) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan lämna följande 
förslag till kommunstyrelsen: 
 
Bidragen till Kvinnojouren, Röda korset och Kamratföreningen Länken återförs 
till Socialnämnden. 
 
Dessa bidrag bedöms inte falla inom ramen för det förebyggande och främ-
jande arbete som kultur- och fritidsnämnden bedriver. 
 
_______
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§ 84/2015 Dnr KFN 2015-33 805 

Bidrag till kvinnojouren i Mark 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från  
direktionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2015 betala ut ett  
bidrag motsvarande 12 kronor/invånare till Kvinnojouren i Mark. 
 

Ärendet 
Kvinnojouren i Mark har ansökt om föreningsbidrag. Direktionen för Sjuhärads 
kommunalförbund rekommenderar att respektive kommun betalar en ersätt-
ning motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojourerna i Borås och Mark. Bi-
dragsreglerna tillåter inte bidrag i enlighet med kommunalförbundets rekom-
mendation. Socialnämnden har tidigare fattat beslut att höja bidraget till 
Kvinnojouren från 10 kr/invånare till 12 kr/invånare.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2015. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 57, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från direkt-
ionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2015 betala ut ett bidrag 
motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojouren i Mark. 

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Sara Lindeberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd av Anders Manskog (S), Karin Jageby (V), 
Ylva Höglund (MBP) och Caj Svedberg (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt 
Eva Åberg Anderssons (C) förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 85/2015 Dnr KFN 2015-61 003 

Reglemente för kommunala funktionshinderrådet 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur-och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett reglemente för kommunala funktionshinderrådet. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ta fram ett nytt reglemente för 
Kommunala funktionshinderrådet (KFR). Reglementet är tänkt att ersätta den 
befintliga arbetsordningen 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 58, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur-och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett reglemente för kommunala funktionshinderrådet. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd av Jannicke Wichne (M), Thord Harrysson 
(S), Niklas Herneryd (FP), Ylva Höglund (MBP), Karin Jageby (V), Birgitta An-
dersson (S) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enlig Eva 
Åberg Anderssons (C) förslag och finner att så sker. 
_______ 
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§ 86/2015 Dnr KFN 2015-67 003 

Förslag att ta fram tillgänglighetspolicy för Marks kommun 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun. 
 

Ärendet 
Tillgänglighetsfrågor berör många olika verksamheter i Marks kommun. I 
dagsläget saknas dock ett kommunövergripande styrdokument som fastställer 
vilka värden ska beaktas i arbetet med att öka tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning. Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår därför att ta 
fram en tillgänglighetspolicy som ska ange kommunens gemensamma förhåll-
ningssätt i tillgänglighetsfrågor. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 59, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur-och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets 
förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 87/2015 Dnr KFN 2015-68 805 

Ansökan om bidrag - Navåsens Friluftsklubb 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser ärendet som en kommunstrategisk- och håll-
barhetsfråga i enlighet med kultur- och fritidsnämndens budget för  
kommande år.   
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 216 000 kronor. Finansiering 
sker genom medel från 2015 års outnyttjade ansökningar samt från under-
hålls- och reparationspotten. 
 
Navåsens Friluftsklubb svarar för allt arbete och maskiner samt tillkommande 
kostnader. 
 

Ärendet 
Navåsens friluftsklubb har till kultur- och fritidsnämnden kommit in med en 
ansökan, daterad den 2015-07-20 om hjälp med inköp av armaturer och till-
behör vid upprustningen av elljusbana runt Navsjön, Björketorp.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 60, och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd av Anders Manskog (S), Per Rosendahl (S) 
och Karin Jageby (V) föreslår att Navåsens Friluftsklubb beviljas ett bidrag på 
216 000 kronor för inköp av armaturer och tillbehör för upprustning av elljus-
bana runt Navsjön i Björketorp. 
 
Eva Åberg Andersson (S) föreslår vidare att finansiering sker genom medel 
från 2015 års outnyttjade ansökningar samt från underhålls- och reparations-
potten. 
 
Niklas Herneryd (FP) med stöd av Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår formule-
ring enligt följande: 
Kultur- och fritidsnämnden ser ärendet som en kommunstrategisk och håll-
barhetsfråga i enlighet med kultur- och fritidsnämndens budget för  
kommande år.   
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 2015-09-17 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Eva 
Åberg Anderssons (C) två förslag och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Niklas Herneryds 
(FP) formulerings förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 88/2015 Dnr KFN 2015-38 805 

Ansökan om kulturarrangemangsbidrag - BKUU ”KRIN” 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturarrangemangsbidrag med 75 % av 
redovisad nettokostad, maximalt 20 000 kronor, för genomförande av kultur-
kvällen, dock med önskemål om bredare marknadsföring för att nå en bredare 
publik, samt en entréavgift för att delfinansiera arrangemanget.   
 
Kultur- och fritidsnämnden följer upp redovisningen av arrangemanget. 
 

Ärendet 
Föreningen BKUU ”KRIN” söker kulturarrangemangsbidrag för att genomföra 
den årligt återkommande fotbollsturneringen där en fest ordnas på kvällen för 
deltagande.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2015.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 61, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturarrangemangsbidrag med 75 % av 
redovisad nettokostad, maximalt 20 000 kronor, för genomförande av kultur-
kvällen, dock med önskemål om bredare marknadsföring för att nå en bredare 
publik, samt en entréavgift för att delfinansiera arrangemanget.   
 
Kultur- och fritidsnämnden följer upp redovisningen av arrangemanget. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Per  
Rosendahls (S) förslag och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 89/2015 Dnr KFN 2015-40 805 

Ansökan om projektbidrag – MSF Car Lazar 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektbidrag med 20 000 kronor för  
genomförande av projektidén med inslag av flera olika professionellt ledda  
aktiviteter.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ser fram emot en dialog och återkoppling av 
projektet. 
 

Ärendet 
Föreningen MSF Car Lazar ansöker om projektbidrag för att starta en början 
till ett nätverk för nyanlända med behov av att integreras i det svenska sam-
hället.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 62, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektbidrag med 20 000 kronor för  
genomförande av projektidén med inslag av flera olika professionellt ledda ak-
tiviteter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden följer upp redovisningen av arrangemanget. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (FP) med stöd från Thord Harrysson (S), Eva Åberg Anders-
son (C), Anders Manskog (S), Per Rosendahl (S), Birgitta Andersson (S) och 
Karin Jageby (V) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med en 
ändring i beslutstext enligt följande: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektbidrag med 20 000 kronor för  
genomförande av projektidén med inslag av flera olika professionellt ledda  
aktiviteter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser fram emot en dialog och återkoppling av 
projektet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt 
Niklas Herneryds (FP) förslag och finner att så sker. 
_______ 
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§ 90/2015 Dnr KFN 2015-62 820 

Remissvar - Härsjön 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar på bildande 
av biotopskyddsområde Härsjön, Marks kommun och sänder svaret till Miljö-
nämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden förespråkar att området tydliggörs mer ur  
ekoturism-synpunkt och att det kommer upp tydliga informationsskyltar utef-
ter länsväg 156. 
 

Ärendet 
Under september 2013 återinventerades strandängen vid Härsjön. 
Syftet med inventeringen var att göra en återinventering av den 
hotade klockgentianan som inventerades under 1990-talet och 2006. 
 
Återinventeringen visade att klockgentianan har minskat kraftigt, från 
cirka 1500 blomstänglar till endast 114 stycken. Minskningen bedöms 
bero på igenväxning av området. I samband med inventeringen, 
gjordes en skötselplan som beskriver hur området ska skötas för att 
klockgentianan åter ska trivas. 
 
Miljönämndens intention med att bilda ett biotopskyddsområde är för 
att säkerställa att skötselplanen följs, för att gynna klockgentianan och 
för att göra området till ett attraktivt besöksmål i Marks kommun. 
 
Miljönämnden vill gärna ha in synpunkter på skrivelsen före slutligt 
beslut tas i kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, § 63, och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar på bildande 
av biotopskyddsområde Härsjön, Marks kommun och sänder svaret till Miljö-
nämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden förespråkar att området tydliggörs mer ur  
ekoturism-synpunkt och att det kommer upp tydliga informationsskyltar utef-
ter länsväg 156 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon redogör för  
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 91/2015 Dnr KFN 2015-66 002 

Komplettering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner komplettering av delegationsordningen 
med tillägg om att förvaltningschef är behörig företrädare för kommunen i 
samband med projektansökningar inom EU eller annan internationell organi-
sation. 
 

Ärendet 
I februari 2015, § 6, antog kommunfullmäktige en policy för internationellt 
arbete. I policyn anges att kommunstyrelsen ska besluta om riktlinjer för 
kommunens internationella arbete. 
 
Den 29 april 2015 § 70, fastställde kommunstyrelsen riktlinjer för Marks 
kommuns internationella arbete och samarbete inom EU. 
 
Delegationsordningen kompletteras med att förvaltningschef är behörig före-
trädare för kommunen i samband med projektansökningar inom EU eller an-
nan internationell organisation. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015, §, och lämnande följande förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner komplettering av delegationsordningen 
med tillägg om att förvaltningschef är behörig företrädare för kommunen i 
samband med projektansökningar inom EU eller annan internationell organi-
sation. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 92/2015  

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättares deltagande i 
kurser och konferenser. 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Innan kursinbjudningar skickas ut till ledamöter och ersättare skall inbjudan 
vara godkänd av ordförande och vice ordförande. 
 
Det skall också framgå om det utgår ersättning, arvode och reseersättning. 
 
Kurser som anordnas av Marks kommun är godkända. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om riktlinjer vid ledamöter och ersät-
tares deltagande i kurser och konferenser.  

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) föreslår att ordförande och vice ordförande beslutar om 
”godkända kurser” innan de skickas ut till ledamöter och ersättare.  
När inbjudan skickas till ledamöter och ersättare skall det vara klart vad som 
utgår i ersättning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt 
Karin Jagebys (V) förslag och finner att så sker. 
 
Ordföranden konstaterar att kurser som anordnas av Marks kommun  är god-
kända. 
 
_______ 
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§ 93/2015 Dnr KFN 2015-24 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 

a) KFN 2015-38 805 
Kulturarrangemangsbidrag – Hyssna hembygdsförening, allsång Backa 
Loge. 
 
b) KFN 2015-38 805 
Kulturarrangemangsbidrag – Hyssna hembygdsförening, bildafton. 
 
c) KFN 2015-38 805 
Kulturarrangemangsbidrag – Öxnevalla Röda Korskrets. 
 
d) KFN 2015-38 805 
Kulturarrangemangsbidrag – Marks konstklubb. 
 
e) KFN 2015-27 002 
Lotertillstånd – Älekulla Idrottsförening. 
 
f) KFN 2015-24 002 
Användande av Källarlokal i Horreds bygdegård – Föreningen för  
Tjernobylbarn. 
 
g) KFN 2015-27 002 
Beslut om tjänsteförättande förvaltningschef under semesterperioden 
2015. 
 
h) KFN 2015-25 805 
Fria lån av Kinnaborgsalen – Marks konstklubb. 

 
i) KFN 2015-38 805 
Kulturarrangemangsbidrag – Horreds byalag. 
 
j) KFN 2015-9 002 
Personalärenden – kultur- och fritidsförvaltningen 2015-06-23. 
Personalärenden – kultur- och fritidsförvaltningen 2015-08-03. 
 
 

_______ 
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§ 94/2015 Dnr KFN 2015-2 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns. 
 
 
a) Synpunkt gällande Mjöllösa naturbete i Navåsen. 
 
b) Synpunkt gällande ungdomsgård. 

 
c) Svar från Maria Skarnehall Lövgren gällande Mjöllösa. 

 
d) Synpunkt från Horreds Byalag gällande biblioteket i Horred. 

 
e) Synpunkt gällande Mingla i Mark. 

 
f) Synpunkt gällande Mingla i Mark. 

 
g) Svar från Maria Skarnehall Lövgren gällande Öjasjön i Öxabäck. 

 
h) Synpunkt från Synskadades Riksförbund i Mark gällande tillgänglighet på 

hemsidor. 
 

i) Svar från Maria Skarnehall Lövgren gällande paviljongen på Hyltenäs. 
 

j) Synpunkt om utsmyckning av rondellen vid Kunskapens Hus. 
 

k) Svar från Olof Lindqvist gällande rondellen vid Kunskapens hus. 
 

l) Svar från Torbjörn Stockenborn gällande ungdomsgård. 
 

m) Svar från Maria Skarnehall Lövgren gällande Öjasjön i Öxabäck. 
 

n) Skrivelse från Skene kvinnliga gymnastikförening gällande fördelning av 
tider i Ängshallen. 

 
 

 
_______ 
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§ 95/2015  

Redovisning av inkomna meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna meddelanden godkänns. 
 
 
a) Inbjudan ”Forum för barn och ungdomar” den 18 november. 
 
b) Inbjudan ”Kultur för äldre” den 9 oktober. 
 
c) Protokoll, kommunala Funktionshinderrådet tisdag 26 maj. 

 
d) Pressmeddelanden från Västra Götalandsregionen. 

 
e) Inbjudan ”Utbildningsdag i folkhälsa” den 4 december. 

 
f) För kännedom: Nyanläggning av markkabel för el och tele/data mellan 

Horred och Elingärde i Marks kommun. 
 

g) Information: Ökad användning av e-post vid Högsta domstolen. 
 

h) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 188/2015: Anställning av ny förvalt-
ningschef på kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

i) Inbjudan: Arena 49. 
 

j) För kännedom: Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Örby 924:1 på 
fastigheten Kattekulla 1:11 i Marks kommun. 
 

k) Inbjudan: Konferens och paneldebatt om rehabilitering för personer med 
neurologiska diagnoser. 
 

l) Statens offentliga utredningar: Kulturskoleutredning. Välkommen till sam-
råd. 
 

 
_____ 
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§ 96/2015 

Information 
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist meddelar att det planeras för arbete 
med Nämndplan 2016. Förslagsvis görs detta på två halvdagar eller en hel-
dag. 
Nämnden uttrycker en önskan om att det blir två halvdagar. Förvaltningen får 
i uppdrag att utse förslag på lämpliga dagar som skickas ut till nämnden. 
 
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist meddelar att det från och med nu inte 
kommer att skickas några kallelser per post till ledamöter och ersättare. Det 
kommer att finnas ärendelistor i pappersform på bordet på arbetsutskott och 
nämnd. 
Är det problem med Ipads, ta kontakt med IT service på tel. 21 86 00. 
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§ 97/2015 

Övriga frågor  
Eva Adolfsson (S) tar upp synpunkten från Skene Kvinnliga Gymnastikföre-
ning gällande fördelning av tider i Ängshallen. 
 
Ärendet diskuteras och ordförande Lo Göthberg Larsson (MP) kommer att  
besvara förningens synpunkt. 
 
Ylva Höglund (MBP) tar upp frågan om information gällande anställning av 
kultur- och fritidschef. 
Ylva Höglund (MBP) påpekar att det är kultur- och fritidsnämnden som bör få 
veta först att rekrytering är avslutad och vem som anställts.  
Det hade varit önskvärt med ett mejl istället för att få veta det genom media. 
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