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 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-11-05 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
  
Tid

 
Torsdag 5 november 2015, kl. 13.20 – 17.00, ajournering 14.50–
15.15 

  
Plats Vävsalen, Kinnaström 
  
Beslutande M Jannicke Wichne 
 C Eva Åberg Andersson 
 MBP Henry Sandahl, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 
 FP  Niklas Herneryd 
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Thord Harrysson  
 S Birgitta Andersson  
 S Eva Adolfsson, tjänstgör för Anders Manskog (S) 
 S Per Rosendahl 
 V Karin Jageby 
 SD Caj Swedberg 
   
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 MP Veronica Trépagny 
 KD Agneta Bergeld 
 S Kurt Andreasson, jäv §§ 116-117 
 S Andreas Augustsson 
 V Lena Persson 
 SD Bo Kindström 
   
 Tjänstemän 
 Christian Dahl, förvaltningschef  
 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  
 Maria Skarnehall Lövgren, vik enhetschef §§ 114-118  
 Hanna Grunditz Svensson, ekonom§§ 114-118  
 Ingrid Gustavsson, kultur- och fritidsassistent §§ 114-

118  
 

 Gunvor Alexandersson, enhetschef §§ 114-120  
   
Utses att justera Thord Harrysson (S) 
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-11-09 , klockan 13.00 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 114-127 
  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  
 Thord Harrysson (S)  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2015-11-05 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2015-11-10 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2015-12-02 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 114 
 
Oktoberrapport 2015  § 115 
 
Underhåll- och reparationsbidrag 2016 § 116 

Nyttjande av 2015 års eventuellt kvarvarande budgetmedel och  § 117 
buffert (enligt beslut, KFN § 99/2015) 
 
Ansökan om bidrag från Marks konstsnöallians  § 118 
 
Reviderad biblioteksplan    § 119 
 
Central plan för skolbiblioteken i Marks kommun  § 120 
 
Marks Tennisklubb    § 121 
 
Förslag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun § 122 

 
Redovisning av delegationsbeslut   § 123 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 124 
 
Redovisning av meddelanden    § 125 
 
Verksamhetsbesök och fortsatt arbete med nämndplan 2016 § 126 
 
Information     § 127 
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§ 114/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Ärende om bidragsansökan från Marks konstsnöallians tillförs ärendelistan. 
 
Ärende om verksamhetsbesök och fortsatt arbete med nämndplan 2016 till-
förs ärendelistan. 
 
Information om familjecentral tillförs ärendelistan under ärende information. 
 
Information om aktuella datum för nämnden resten av året tillförs ärendelis-
tan under ärende information. 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden anmäler extra ärende om ansökan om bidrag från Marks konst-
snöallians. 
 
Ordförande anmäler extra ärende om verksamhetsmöten och fortsatt arbete 
med nämndplan 2016. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl anmäler informationspunkt gällande familje-
central. 
 
Ordföranden anmäler informationspunkt gällande aktuella datum för nämnden 
resten av året. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ansökan om bidrag från Marks konstsnöallians 
kan tillföras ärendelistan och finner att så sker.  
 
Ordföranden ställer frågan om ärende gällande verksamhetsbesök och fortsatt 
arbete med nämndplan 2016 kan tillföras ärendelistan och finner att så sker.  
 
Ordföranden ställer frågan om information om familjecentral kan ingå under 
ärende information och finner att så sker. 
  
Ordföranden ställer frågan om information om aktuella datum för nämnden 
resten av året kan ingå under ärende information och finner att så sker. 
_____ 
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§ 115/2015 Dnr KFN 2015-80 042 

Oktoberrapport 2015 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av oktoberrapport 2015. 
 
Rapporten skickas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden skall lämna en oktoberrapport till kommunstyrel-
sen. Det är en uppdaterad ekonomisk prognos för året och redovisar eventu-
ella väsentliga förändringar i verksamheten jämfört med vad som rapportera-
des i delårsrapporten. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Christian Dahl och förvaltningsekonom Hanna Grunditz 
Svensson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan godkänna redo-
visningen av oktoberrapport 2015 och skicka den till kommunstyrelsen och 
finner att så sker. 
 
 
_____ 
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§ 116/2015 Dnr KFN 2014-103 805 

Underhåll- och reparationsbidrag 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelning av underhålls- och  
reparationsbidrag 2016 enligt följande: 
 
Fotskäls Bygdegårdsförening 
Snickerireparation och plåtarbeten, ytter- innertak. 27 200 kronor 
Belysning, ytterlampor.     1 750 kronor 
Målning av halva huset.     4 700 kronor 
 
Fritsla Ryttarförening    
Isolering av yttertak, el, innerväggar, tak och golv. 48 510 kronor 
 
Horreds IF 
Inköp av nytt matchur.     7 500 kronor 
Sittbänkar B-plan, ersättning och utbyte.    7 500 kronor 
 
Hyssna IF 
Inköp av robotgräsklippare.   45 750 kronor 
 
Kinna Hembygdsförening 
Åkgräsklippare    17 500 kronor 
 
Marks Golfklubb 
Greenklippare.                       175 000 kronor 
 
Marks Modellflygklubb MMFK 
Utbyte av skyddsnät runt depå.     2 800 kronor 
 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb 
Inköp av säkerhetsskåp för 40 vapen.  45 800 kronor 
 
Sockengårdsföreningen i Tostared 
Funktionshinderanpassning av toalett.  41 200 kronor 
 
Sätila Byggnadsförening Lundagård 
Omläggning av yttertak. 90 000 kronor 
 
Sätila Sportklubb 
Målarfärg, inom- och utomhus.     4 675 kronor 
Stolpar, staket Lygnevi.     5 000 kronor 
Takplåt, stuprör, hängrännor, läkt, papp till entré.   6 000 kronor 
Innertak, reglar, takplattor och armaturer till omkl. rum.   6 000 kronor 
Golvmatta och klister till omkl. rum.    7 500 kronor 
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Torestorps bygdegårdsförening 
Målning av fasad på tre sidor av bygdegård.  63 200 kronor 
Plåtsättning av fasad på en sida av bygdegården. 32 400 kronor 
 
Torestorps Idrottsförening 
Inköp av avbytarbås på Svansjövallen. 20 000 kronor 
 
Öxabäcks IF 
Målning av fastigheter, staket med mera.   5 400 kronor 
Reparationer och underhåll av befintliga fastigheter. 21 100 kronor  
 
Öxabäck VIK 
Byte av belysning till lågenergilampor på elljusspåret 121 500 kronor 
 
Summa: 807 985 kronor 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Kurt Andreasson (S) i handläggning av ärendet. 
 

Ärendet 
Ansökningar om underhålls- och reparationsbidrag har inkommit till kultur- 
och fritidsförvaltningen om totalt 2 866 695 kronor. I budget finns det 
810 000 kronor att fördela. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 oktober 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 oktober 
2015, § 84, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelning av underhålls och reparat-
ionsbidrag 2016, enlig bilaga. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad enhetschef Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Thord Harrysson (S), med stöd från Birgitta Andersson (S), Jannicke Wichne 
(M), Per Rosendahl (S) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till ar-
betsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Thord Harryssons 
(S) förslag till beslut och finner att så sker. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Kurt Andreasson (S) i handläggning av ärendet. 
_____ 
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§ 117/2015 Dnr KFN 2014-103-805 

Nyttjande av 2015 års eventuellt kvarvarande budgetmedel och  
buffert (enligt beslut, KFN § 99/2015) 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela medel till föreningar för redan 
utförda åtgärder enligt följande: 
 
Fritsla Ryttarförening  
Inköp av friggebod. 12 500 kronor 
 
Hajoms Bygdegårdsförening  
Utbyte av elledningar samt installation av jordfelsbrytare. 27 700 kronor 
Dränering av husgrund bygdegården.    5 800 kronor 
 
Hajoms hembygdsförening 
Inköp och installation av värmepump.    8 700 kronor 
 
Horreds IF 
Upprustning Eksätersvallen.   43 000 kronor 
 
Horreds SK  
Renovering av omklädningsrum Kilastugan.  20 600 kronor 
 
Skene Sim- och Idrottssällskap    
Installation av sluten tank/enskilt avlopp.   7 800 kronor 
Utbyte/reparation av hängrännor och stuprör   28 600 kronor 
Inköp av åkgräsklippare   11 000 kronor 
 
Skephults Hembygdsförening 
Inköp av gräsklippare.     3 500 kronor 
 
Summa:    169 200 kronor 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Kurt Andreasson (S) i handläggning av ärendet. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade, § 99/2015, vad 2015 års eventuellt 
kvarvarande budgetmedel och buffert ska användas till och att det ska  
behandlas på november månads arbetsutskott och nämnd. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram underlag över de föreningar 
som kan erbjudas underhålls- och reparationsbidrag och om några åtgärder 
kan tidigareläggas till 2015 av de som sökt underhålls- och reparationsbidrag 
för 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 oktober 
2015, § 85 och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 
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Dagens sammanträde 
Tillförordnad enhetschef Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Thord Harrysson (S) med stöd från Birgitta Andersson (S), Jannicke Wichne 
(M), Per Rosendahl (S) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till  
förvaltningens fördelningsunderlag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsförvaltningen kan anta fördelnings-
underlag över de föreningar som kan erbjudas underhålls- och reparationsbi-
drag och om några åtgärder kan tidigareläggas till 2015 av de som sökt un-
derhålls- och reparationsbidrag för 2016. 
 
Förslaget antas. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Kurt Andreasson (S) i handläggning av ärendet. 
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§ 118/2015 Dnr KFN 2015-95 805 

Ansökan om bidrag från Marks konstsnöallians 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Marks konstsnöallians ett bidrag till drift 
om 60 000 kronor som en ekonomisk säkerhet för att kunna tillverka snö un-
der vintersäsongen 2015/-16. 
 
60 000 kronor belastar konto för underhålls- och reparationsbidrag. 
 
Reservation 
Henry Sandahl (MBP).  
 

Ärendet 
Marks konstsnöallians inkom 2015-09-07 till kultur- och fritidsnämnden med 
en skrivelse om hemställan om ett driftbidrag och utredning om kommunalt 
övertagande av konstsnöutrustningen. 
 
För att kunna tillverka snö under vintersäsongen 2015/-16 ansöker Marks 
konstsnöallians om att Marks kommun beviljar ett bidrag till drift om 60 000 
kronor som en ekonomisk säkerhet. 
 
Marks konstsnöallians önskar att Marks kommun genomför en utredning om 
övertagande av anläggningen för tillverkning av konstsnö och driften av den-
samma. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 3 november 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Marks konstsnöallians ett bidrag till drift 
om 60 000 kronor som en ekonomisk säkerhet för att kunna tillverka snö un-
der vintersäsongen 2015/-16. 

Dagens sammanträde 
Tillförordnad enhetschef Maria Skarnehall Lövgren och Lo Göthberg Larsson 
(MP) redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Henry Sandahl (MBP) föreslår avslag på ansökan. 
 
Jannicke Wichne (M) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till 
förvaltningens förslag att bevilja Marks konstsnöallians ett bidrag till drift om 
60 000 kronor som en ekonomisk säkerhet för att kunna tillverka snö under 
vintersäsongen 2015/-16. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att 60 000 kronor belastar konto för un-
derhålls- och reparationsbidrag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag, 
Henry Sandahls (MBP) förslag och Jannicke Wichnes (M) förslag. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritids-
nämnden antar Jannicke Wichnes (M) förslag att bevilja Marks  
konstsnöallians ett bidrag till drift om 60 000 kronor som en ekonomisk sä-
kerhet för att kunna tillverka snö under vintersäsongen 2015/-16. 
 
Ordföranden ställer till slut frågan om kultur- och fritidsnämnden kan god-
känna att 60 000 kronor belastar konto för underhålls- och reparationsbidrag. 
 
Förslaget antas. 
 
Reservation 
Henry Sandahl (MBP) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
_______ 
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§ 119/2015 Dnr KFN 2015-50 88 

Revidering av biblioteksplan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner revidering av biblioteksplan 2015-
2019. 
 

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.  
 
Under 2015 skall Kultur- och fritidsnämnden besluta om ny reviderad biblio-
teksplan för Marks kommun. Den lokala planen skall relatera till skollagen, 
den regionala biblioteksplanen och även kulturplanen för Boråsregionen. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 15 oktober 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 22 oktober 2015, § 87, 
och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner biblioteksplan efter redaktionella änd-
ringar. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Karin Jageby (V) med stöd från Eva Adolfsson (S), Per Rosendahl (S), Birgitta 
Andersson (S), Jannicke Wichne (M) och Niklas Herneryd (FP) föreslår bifall 
till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta följande formule-
ring: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner revidering av biblioteksplan 2015-
2019. 
 
Förslaget antas. 
 
_______ 
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§ 120/2015 Dnr KFN 2015-50 88 

Central plan för arbetet med skolbiblioteken i Marks kommun 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner central plan för arbetet med skolbiblio-
teken i Marks kommun. 
 

Ärendet 
Central plan för arbetet med skolbiblioteken i Marks kommun. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 september 2015 
 
Planen har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen gemensamt, med syftet att vara ett stöd för varje skolas 
egen plan för skolbiblioteksverksamheten, en del av skolornas verksamhets-
plan.  
Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker hos Kulturrådet om statsbidrag för in-
köp av litteratur, nytt för 2015 är att kommunen måste ha en politiskt beslu-
tad biblioteksplan för att få statsbidrag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog central plan för arbetet med skolbiblio-
teken i Marks kommun den 10 september 2015, § 63. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 oktober 
2015, § 88, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner central plan för arbetet med skolbiblio-
teken Marks kommun. 

Dagens sammanträde 
Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jannicke Wichne (M) med stöd från Birgitta Andersson (S), Thord Harrysson 
(S) och Eva Adolfsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta följande formule-
ring: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner central plan för arbetet med skolbiblio-
teken i Marks kommun. 
 
Förslaget antas. 
_______ 
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§ 121/2015 Dnr KFN 2015-31 206 

Marks Tennisklubb 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om en hyressubvention för Marks TK för 
november och december månads hyra 2015 samt att avslå förfrågan om  
ytterligare hyressubvention för 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger samtidigt förvaltningen i uppdrag omförhandla 
avtal med Marks Tennisklubb och samtidigt ta fram förslag på kompletterande 
verksamheter i Tygrikeshallen.    
 

Ärendet 
Mark Tennisklubb önskar ytterligare reducering av 2015 och 2016 års lokal-
hyra.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 oktober 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 oktober 
2015, § 89, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om en hyressubvention för Marks TK för 
november och december månads hyra 2015 samt att avslå förfrågan om  
ytterligare hyressubvention för 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger samtidigt förvaltningen i uppdrag omförhandla 
avtal med Marks Tennisklubb och samtidigt ta fram förslag på kompletterande 
verksamheter i Tygrikeshallen.    

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S) förslår bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Eva Åberg An-
derssons (C) förslag om hyressubvention för Marks Tennisklubb för november 
och december månads hyra 2015 samt att avslå förfrågan om ytterligare hy-
ressubvention för 2016.  
Kultur- och fritidsnämnden ger samtidigt förvaltningen i uppdrag omförhandla 
avtal med Marks Tennisklubb och samtidigt ta fram förslag på kompletterande 
verksamheter i Tygrikeshallen.    
 
Förslaget antas. 
_______
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§ 122/2015 Dnr KFN 2015-67 003 

Förslag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun 

 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar förslag på tillgänglighetspolicy för 
Marks kommun till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Policyn skickas därefter på remiss till kommunens nämnder och styrelser. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en tillgänglighets-
policy för Marks kommun. Den föreslagna policyn anger kommunens gemen-
samma förhållningssätt i tillgänglighetsfrågor och ska vara vägledande för det 
dagliga arbetet i kommunen och utgöra grunden för all planering. Policyns 
syfte är att tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra alla verksamheter så 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna bli fullt delaktiga i sam-
hällslivet. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidförvaltningens tjänsteskrivelse 17 september 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 oktober 
2015, § 90, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att remittera förslag på tillgänglighetspo-
licy till kommunens nämnder och styrelser samt till HSO i Marks kommun.  
 
Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Dagens sammanträde 
Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (FP) med stöd från Eva Adolfsson (S) föreslår bifall till  
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att policyn först skickas till kommunstyrel-
sen för behandling och därefter på remiss till kommunens nämnder och sty-
relser. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan överlämna förslag på 
tillgänglighetspolicy för Marks kommun till kommunstyrelsen för vidare be-
handling. 
 
Policyn skickas därefter på remiss till kommunens nämnder och styrelser. 
 
Förslaget antas. 
_______ 
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§ 123/2015 

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden vill ha redovisning från förvaltningen i ärende 
2015-90 805 gällande beviljat bidrag till Horredsbygdens Byalag.  
Redovisningen sker på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 24 no-
vember. 
 
Övriga redovisningar godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a) KFN 2015-40 805 
Projektbidrag hösten 2015, Skene Brottarklubb – avslag på ansökan. 
 
b) KFN 2015-37 805 
Publikations/produktionsbidrag hösten 2015, Marie Selenius – beviljande av 
bidrag. 
Publikations/produktionsbidrag hösten 2015, Elisabeth Englund – beviljande 
av bidrag. 
 
 
c) KFN 2015-90 805 
Projektbidrag våren 2016, Gabriella Hansson – beviljande av bidrag. 
Projektbidrag våren 2016, Horredsbygdens byalag – beviljande av ansökan. 
 
 
d) KFN 2015-25 
Kostnadsfria lån av Kinnaborgsalen för konstutställare 2016, Rita Ljunggren – 
avslag på ansökan. 
 
e) KFN 2015-2 009 
Delegationsbeslut om tjänsteförättande chef 2015-10-30 – 2015-10-30 
Personalärenden, kultur- och fritidsförvaltningen. 
_____ 
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§ 124/2015 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a)  
Återkoppling från Skene Kvinnliga gymnastikförening gällande halltider i  
Ängshallen. 
 
_____ 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(20) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum 
 2015-11-05 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 125/2015 

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
a) 
KS § 134/2015 Delårsrapport 2015. 
 
b) 
Inbjudan Västarvet/Arena 49. 
_____ 
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§ 126/2015 

Verksamhetsbesök och fortsatt arbete med nämndplan 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Den 10 november 08.30 arbetar kultur- och fritidsnämnden vidare med 
nämndplan 2016. Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare, medverkar. 
 
Den 10 december 10.00–12.00 gör kultur- och fritidsnämnden verksamhets-
besök hos föreningen Lyran i Skene. 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden informerar om att kultur- och fritidsnämnden skall göra verk-
samhetsbesök hos föreningen Lyran i Skene. 
Besöket blir den 10 december klockan 10.00–12.00. 
Föreningen har sin verksamhet på Industrigatan 10 i Skene. 
 
Ordföranden informerar vidare att kultur- och fritidsnämnden behöver ytterli-
gare en halvdag för att arbeta med nämndplan 2016. 
Ordföranden lägger fram förslag på lämpliga dagar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden enas om den 10 november klockan 08.30. 
Plats kommer att meddelas via mejl till alla ledamöter. 
 
_____ 
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§ 127/2015   

Information 
Förvaltningschef Christian Dahl informerar kultur- och fritidsnämnden om det 
fortsatta arbetet med familjecentral. 
 
Ordföranden påminner om aktulla datum under resten av året: 
 

• 18 november - En dag om psykisk ohälsa bland barn och unga, Rydal 
klockan 08.00-16.15, inklusive lunch (amälan krävs), reseersättning. 

• 26 november - Invigning av Fritsla bibliotek klockan 18.00-19.00.  
OBS! Ingen ersättning. 

• 3 december - Internationella handikappdagen, Kinnaborgsalen 13.00-
17.00 (anmälan krävs), reseersättning. 

• 4 december - Folkhälsoutbildning, Rydal klockan 08.00-12.00 (anmälan 
krävs), arvode, förlorad arbetsinkomst och reseersättning. 

• 7 december - Julfrukost Sju Sjöar, Öxnevalla klockan 08.00-10.00 (an-
mälan krävs). OBS! Ingen ersättning . 

 
_______ 
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