
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2017-06-13 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

  
Tid

 
Tisdag 13 juni 2017, klockan 13.15 – 19.30, paus 15.00-15.25, 

ajournering 16.05-16.10 samt 17.50-18.00 

  

Plats Skene SOIS klubbstuga, Hedgärdessjön Skene 

  
Beslutande C Linda Axelsson tjänstgör för Jannicke Wichne (M) 

 C Eva Åberg Andersson 

 MBP Henry Sandahl tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 

 L Niklas Herneryd §§ 46–48 (4.2), §§ 48 (4.4) - 60 

 KD Agneta Bergeld tjänstgör för Niklas Herneryd (L) § 48 (4.3) 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Kurt Andreasson tjänstgör för Thord Harrysson (S) 

 S Birgitta Andersson  

 S Anders Manskog §§ 46–48 (4.2), §§ 48 (4.5) – 48 (4.8) 

 S Mona Larsen Jones tjänstgör för Anders Manskog (S) §§ 48 

(4.3) - 48 (4.4), §48 (4.9) - 60 

 S Eva Adolfsson tjänstgör för Per Rosendahl (S) 

 V Karin Jageby 

 SD Caj Svedberg 

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 KD Agneta Bergeld §§ 46–48 (4.2), §§ 48 (4.4) -60 

 S Mona Larsen Jones §§ §§ 46–48 (4.2), §§ 48 (4.5) – 48 (4.8) 

 SD Annika Pehrsson 

   

 Tjänstemän 

 Niklas Gustenius, tjänsteförättande förvaltningschef  

 Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare  

 Hanna Grunditz Svensson, ekonom  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef  

 Gunvor Alexandersson, enhetschef  

 Andreas Lybacken, utvecklingsledare  

   

Utses att justera Birgitta Andersson (S) 

  

  

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 19 juni 2017, klockan 09.45 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 46–60 

  Gunilla Sandkvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 
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 Justerande  

 Birgitta Andersson (S) 
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 

 
  

Sammanträdesdatum 2017-06-13 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2017-06-20 
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protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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Förändring av ärendelistan    § 46 
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Bidragsregler 2018    § 48 
       
Medborgarförslag om att förbättra grusplanen vid Fritslaskolan § 49 
        
Horredshallen, information    § 50 
       
Medborgarförslag om att kommunen anlitar graffitikonstnärer  § 51 
för att pryda vattentornet i Örby    
       
Ansökan om projektbidrag, hösten 2017   § 52 
       
Ansökan om produktions/publikationsbidrag, hösten 2017 § 53 
        
Ansökan om bidrag – Kamratföreningen Länken i Mark  § 54 
       
Nulägesrapport stallbyggnation   § 55 
 
Uppföljning av medborgarförslag, motioner och uppdrag  § 56 
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§ 46/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagens ärendelista kan godkännas och finner att så 
sker. 
_____ 
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§ 47/2017 Dnr KFN 2017–22 042 

Ekonomisk redovisning, maj 2017 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar förfrågan till kommunfullmäktige om att få 
använda medel riktade till stödåtgärder mot föreningslivet, enligt KFN § 
40/2017. 
 
Ekonomirapporten, i övrigt, godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Beslut skickas till kommunfullmäktige. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av det ekonomiska utfallet fram till och 
med april månads utgång. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningsekonom Hanna Grunditz Svensson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ordförande redogör för presidiedialog där det framfördes att medel för 
stödåtgärder till föreningslivet bör behandlas i kommunfullmäktige. Av den 
anledningen bör en förfrågan om att få använda medel för stödåtgärder, en-
ligt  beslut KFN § 40/2017, lämnas till kommunfullmäktige 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S), Anders Mans-
kog (S) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden. 
lämnar förfrågan till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Eva Åberg Anderssons 
(C) förslag och finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om ekonomirapporten, i övrigt, kan godkännas och läggas 
till handlingarna och finner att så sker. 
 
___ 
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§ 48/2017 Dnr KFN 2017-34 048-3 

Bidragsregler 2018 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Bidragsregler 2018 med följande ändringar: 
 
Rubrik 1.Allmänt 
1.1       
- Föreningen skall ha sitt säte och huvudsakliga verksamhet i Marks kommun. 
- Föreningen skall ha minst 15 registrerade och betalande medlemmar. 
- Verksamheten ska präglas av en demokratisk och jämställd inriktning samt 
aktivt motverka kränkningar och diskriminering. 
1.2   
-Bidragsansökningar till förmån för barn, ungdomar och äldre (65+) priorite-
ras. 
 
Rubrik 4. Bidragsformer 
4.1 Startbidrag 
- stryka ”efter föreningens bildande” i sista meningen 
4.2 Grundbidrag 
- Till förening som har minst en ordinarie ledamot i huvudstyrelsen mellan 15-
25 år, beviljas ytterligare 1500 kronor per år i grundbidrag. 
4.8 Akutstöd 
- Förvaltningen skall bevilja bidragen i samråd med kultur- och fritidsnämn-
dens presidium. 
 
Rubrik 5 bidrag till godkända samlingslokalsföreningar 
- Förtydligande i texten att bidraget gäller föreningar som är fastighetsägare 
samt att förvaltningen undersöker vilka föreningar som äger sina fastigheter. 
 
Rubrik 6.Publikations- och produktionsbidrag 
- Ändring till: minst 2 exemplar skall skickas till kultur- och fritidsnämnden för  
påseende. 
 
Rubrik 7. Kulturarrangemangsbidrag. 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig mot att politiska partiföreningar inte är bi-
dragsberättigade. 
 
Rubrik 8. Evenemangsbidrag 
- Samma regler för redovisning och utbetalning som för kulturarrangemangs-
bidrag. 
 
Rubrik 9. Evenemangsbidrag unga 
- Ändra benämningen till ”Ungdomsbidrag för aktivitet”. 
 
Rubrik 12. Folkhälsobidrag 
-Folkhälsobidrag enligt 2016 års version. 
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Begränsning av användning av kommunens vapen och logga 
-En informationstext med länk läggs i bidragsreglerna att kommunvapnet och 
annan kommun-logotype inte får användas utan tillstånd  
 
I övrigt antar kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler 2018 i sin helhet. 
 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare gett förvaltningen i uppdrag att 
arbeta fram nya och uppdaterade bidragsregler inför 2018.  
 
Arbetet har bedrivits i form av en arbetsgrupp där både tjänstemän och politi-
ker varit delaktiga. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 31 maj 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden fastslår bidragsreglerna i 
enlighet med förslag.  

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Andreas Lybacken redogör för ärendet. Nämnden har haft 
möjlighet att inkomma med ändringsförslag fram till fredagen 9/6. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Rubrik 1.Allmänt 
1.1 
Eva Adolfsson (S) föreslår följande: Föreningen skall ha sitt säte och huvud-
sakliga verksamhet i Marks kommun. 
Eva Adolfsson (S) föreslår att föreningen skall ha minst 15 registrerade och 
betalande medlemmar. 
Caj Svedberg (SD) föreslår följande: all verksamhet skall vara fri från alkohol, 
rökning och andra droger. 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Karin Jageby (V) föreslår följande: 
verksamheten ska präglas av en demokratisk och jämställd inriktning samt 
aktivt motverka kränkningar och diskriminering. 
 
1.2 
Eva Adolfsson (S) föreslår följande: Bidragsansökningar till förmån för barn, 
ungdomar och äldre (65+) prioriteras. 
 
Rubrik 4. Bidragsformer 
4.1 Startbidrag 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Anders Manskog (S) och Birgitta An-
dersson (S) föreslår att stryka ”efter föreningens bildande” i sista meningen. 
 
4.2 Grundbidrag 
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Kurt Andreasson (S) föreslår följande: förening som har minst en ordinarie le-
damot i huvudstyrelsen mellan 15-25 år, beviljas ytterligare 1500 kronor per 
år i grundbidrag. 
 
4.4 Skötselbidrag 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Niklas Herneryd (L), Kurt Andreasson 
(S) och Birgitta Andersson (S) föreslår följande: En fotbollsplan, 25 000 kro-
nor, två eller fler max 35 000 kronor. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) med stöd från Karin Jageby (V), Henry Sandahl 
(MBP) och Caj Svedberg (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
4.7 Anläggnings- och underhållsbidrag 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att behålla benämningen Underhålls- och 
reparationsbidrag. 
Karin Jageby (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
4.8 Akutstöd 
Niklas Herneryd (L) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till för-
valtningens förslag med tilläggsyrkande enligt följande: förvaltningen skall 
bevilja bidragen i samråd med kultur- och fritidsnämndens presidium. 
 
Rubrik 5. Bidrag till godkända samlingslokalsföreningar 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår ett fördydligande i text där det framgår att 
bidraget gäller föreningar som är fastighetsägare samt att förvaltningen un-
dersöker vilka föreningar som äger sina fastigheter. 
 
Rubrik 6. Publikations- och produktionsbidrag 
Karin Jageby (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag med följande  
ändring: minst 2 exemplar  av produkten skall skickas till kultur- och fritids-
nämnden för påseende, vilka därefter lämnas över till bibliotekets låneverk-
samhet för allmän nytta. 
 
Rubrik 7. Kulturarrangemangsbidrag 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att. ta bort omfattningarna (beviljade be-
lopp). 
 
Vidare föreslår Eva Åberg Andersson (C) att bidraget utbetalas efter ekono-
misk redovisning med den faktiska nettokostnaden samt skriftlig utvärdering 
av arrangemanget. 
 
Karin Jageby (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag med tillägget att par-
tipolitiska föreningar skall vara bidragsberättigade. 
 
Henry Sandahl (MBP) med stöd från Caj Svedberg (KD), Lo Göthberg Larsson 
(MP) och Eva Adolfsson (S) föreslår avslag på Karin Jagebys (V) förslag. 
 
Rubrik 8. Evenemangsbidrag 
Eva Åberg Andersson (C) föreslår att stryka bidraget ur bidragsreglerna. 
 
Niklas Herneryd (L) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår att ha 
samma regler för redovisning och utbetalning som för kulturarrangemangsbi-
drag. 
 
Rubrik 9. Evenemangsbidrag unga 
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Caj Svedberg (SD) med stöd från Niklas Herneryd (L) föreslår att ändra be-
nämningen till ”Ungdomsbidrag för aktivitet”. 
 
Karin Jageby (V) med stöd från Birgitta Andersson (S) och Kurt Andreasson 
(S) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Rubrik 10. Offentligt kulturuppdrag 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Niklas Herneryd (L) och Eva Åberg An-
dersson (C) förslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Nytt förslag ”Kommunalt kulturstöd” 
Karin Jageby (V) föreslår, enligt inskickat förslag, att inrätta ett nytt bidrag 
”Kommunalt kulturstöd”. 
 
Rubrik 12. Folkhälsobidrag 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S), Niklas Herne-
ryd (L) och Lo Göthberg Larsson biföll befintlig bidragstext (2016 års version). 
 
Begränsning av användning av kommunens vapen och logotype. 
Lo Göthberg Larsson (MP) förslår att kommunvapnet och annan kommun- lo-
gotype inte får användas utan tillstånd. 

Beslutsgång 

Rubrik 1. Allmänt 
1.1 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Eva Adolfssons (S) förslag och 
finner att kultur- och fritidsnämnden antar Eva Adolfssons (S) förslag. 
 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Eva Adolfssons (S) förslag och 
finner att kultur- och fritidsnämnden antar Eva Adolfssons (S) förslag. 
 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Caj Svedbergs (SD) förslag till 
och finner att kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Eva Åberg Anderssons (C) för-
slag och finner att kultur- och fritidsnämnden antar Eva Åberg Anderssons (C) 
förslag. 
 
1.2 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Eva Adolfssons (S) förslag och 
finner att kultur- och fritidsnämnden antar Eva Adolfssons (S) förslag. 
 
Rubrik 4. Bidragsformer 
4.1 Startbidrag 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Eva Åberg Anderssons 
(C) förslag till förändring och finner att så sker. 
 
4.2. Grundbidrag 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Kurt Andreassons (S) 
förslag till förändring och finner att så sker. 
 
4.4. Skötselbidrag 
Ordförande ställer Eva Åberg Anderssons (C) förslag mot Lo Göthberg Lars-
sons (MP) förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden antar Lo Göthberg 
Larssons (MP) förslag. 
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Votering begärd och genomförs. 
JA röst bifaller Lo Göthberg Larssons (MP) förslag 
 
NEJ röst bifaller Eva Åberg Anderssons (C) förslag. 
JA röstar Henry Sandahl (MBP), Niklas Herneryd (L), Lo Göthberg Larsson 
(MP), Mona Larsen Jones (S), Karin Jageby (V) och Caj Svedberg (SD). 
NEJ röstar Linda Axelsson (C), Eva Åberg Andersson (C), Kurt Andreasson 
(S),  
Birgitta Andersson (S) och Eva Adolfsson (S). 
 
Med 6 JAröster mot 5 NEJröster finner ordförande att kultur- och fritidsnämn-
den antar Lo Göthberg Larssons (MP) förslag samt konstaterar att förvaltning-
en får lägga in en länk där det passar ” stödåtgärder till föreningslivet” kan 
sökas. 
 
4.7 Anläggnings- och underhållsbidrag 
Ordförande ställer Eva Åberg Anderssons (C) förslag mot Karin Jagebys (V) 
förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden antar Karin Jagebys (V)  
förslag. 
 
4.8 Akutstöd 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Niklas Herneryds (L) 
förslag och finner att så sker. 
 
Rubrik 5. Bidrag till godkända samlingslokalsföreningar 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Lo Göthberg Larssons 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
Rubrik 6. Publikations- och produktionsbidrag 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Karin Jagebys (V) för-
slag och finner att så sker. 
 
Rubrik 7. Kulturarrangemangsbidrag 
Ordförande ställer Karin Jagebys (V) förslag bifall mot avslag och finner att 
kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Eva Åberg Anderssons (C) för-
slag om att ta bort omfattningarna (beviljade belopp) och finner att kultur- 
och fritidsnämnden antar Eva Åberg Anderssons (C) förslag. 
 
Slutligen ställer ordförande förvaltningens förslag mot Eva Åberg Anderssons 
(C) förslag gällande redovisning och utbetalning och finner genom handupp-
räckning att kultur- och fritidsnämnden antar Eva Åberg Anderssons (C) för-
slag. 
 
Rubrik 8. Evenemangsbidrag 
Ordförande ställer först förvaltningens förslag mot Niklas Herneryds (L) för-
slag och finner att kultur- och fritidsnämnden antar Niklas Herneryds (L) för-
slag. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(25) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2017-06-13 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande ställer Eva Åberg Anderssons (C) förslag mot Niklas Herneryds (L) 
förslag om redovisning och utbetalning och finner att kultur- och fritidsnämn-
den antar Niklas Herneryds (L) förslag. 
 
 
Rubrik 9. Evenemangsbidrag unga 
Ordförande ställer Karin Jagebys (V) förslag mot Caj Svedbergs (KD) förslag 
och finner att kultur- och fritidsnämnden antar Caj Svedbergs (KD) förslag. 
 
Rubrik 10. Offentligt kulturuppdrag 
Ordförande ställer Birgitta Anderssons (S) förslag mot Karin Jagebys (V) för-
slag och finner att kultur- och fritidsnämnden antar Birgitta Anderssons för-
slag. 
 
Nytt förslag ”kommunalt kulturstöd”. 
Ordförande ställer Karin Jagebys (V) förslag bifall mot avslag och finner att 
kultur- och fritidsnämdnen avslår förslaget. 
 
Rubrik 12. Folkhälsobidrag 
Ordföranden ställer Eva Åberg Andersson (C) mot förvaltningens förslag och 
finner att kultur- och fritidsnämnden antar Eva Åberg Anderssons (C) förslag. 
 
Begränsning av användning av kommunens vapen och logga 
Ordföranden ställer frågan om Lo Göthberg Larssons (MP) förslag kan antas 
att en informationstext med länk läggs i bidragsreglerna att kommunvapnet 
och annan kommun-logotype inte får användas utan tillstånd och finner att så 
sker. 
 
Ordförande ställer till sist frågan om kultur- och fritidsnämnden i övrigt antar 
Bidragsregler 2018 i sin helhet och finner att så sker. 
 
____ 
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§ 49/2017 Dnr KFN 2016–104 826 

Medborgarförslag om att förbättra grusplanen vid Fritslaskolan 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att Marks kommun 
ska förbättra eller förändra grusplanen eftersom det vore att störa den  
process som Fritsla IF påbörjat. 
 

Ärendet 

Medborgarförslaget som inkommit föreslår förbättring eller förändring av 
grusplanen som ligger mellan skolan och Kungabergs idrottsplats i Fritsla.   
Fritsla IF har tagit kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen där de förkla-
rat sin ambition om att vilja arrendera ytan där grusplanen ligger och där, i 
egen regi, anlägga en konstgräsplan. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 juni 
2017, § 44 och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att Marks kommun 
ska förbättra eller förändra grusplanen eftersom det vore att störa den  
process som Fritsla IF påbörjat.  
 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 17 maj 2017. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Andreas Lybacken redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Karin Jagebys (V) för-
slag till beslut och finner att så sker. 
 
____ 
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§ 50/2017   

Horredshallen, information 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott får information om arbetet med 
Horredshallen. 

Ärendets behandling 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fick information i ärendet den 1 juni 
2017, § 45. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 13 oktober 2016, § 90 
och lämnade följande förslag till beslut: Mot bakgrund av de om- och till-
byggnadsalternativ som föreligger får förvaltningen i uppdrag att, tillsammans 
med föreningslivet, söka andra vägar för att tillgodose de behov och önskemål 
som finns gällande Horredshallen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 29 september 2016, § 71, 
och lämnade följande förslag till beslut: Kultur- och fritidsnämnden ser i dags-
läget inte någon möjlighet att göra så stora investeringar som en tillbyggnad 
av Horredahallen innebär. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 22 september 2016. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Andreas Lybacken redogör för ärendet. 
Kommunledningen, Marks kommun, har ansökt om bidrag från Varbergs 
Sparbanksstiftelse om 5 miljoner för nybyggnation av idrottshall i Horred, vil-
ket gör att frågan på nytt blivit aktuell. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_____ 
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§ 51/2017 Dnr KFN 2017–6 866 

Medborgarförslag om att kommunen anlitar graffitikonstnärer för att 
pryda vattentornet i Örby 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att det behövs konstnärlig gestaltning i Örby 
men det är ett svårgenomförbart projekt att måla från tornet hängande och 
att radiomast kraftigt begränsar målningsbar yta, varför hela projektet tappar 
sitt syfte. Kostnaden för att genomföra ett begränsat projekt är dessutom 
orimligt hög. 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår därmed medborgarförslaget. 
 

Ärendet 

Medborgarförslaget som inkommit rör vattentornet i Örby, där frågeställaren 
gärna ser att graffitikonstnärer får använda tornet för att göra färgstarka 
målningar som sedan syns långt ut över nejden tack vare tornets högt be-
lägna placering. Man menar att det då skulle bli ett landmärke i omgivningen 
som alla kan relatera till. 
I Sjuhärad har sedan några år tillbaka olika muralmålningar gjorts i Borås och 
senare också någon enstaka i Ulricehamn. Den största delen målningar tillhör 
biennalen No Limit i Borås där flera husfasader har fått konstnärliga gestalt-
ningar av olika nationella och internationella street art-konstnärer. Dessa fa-
sader har bidragit till att staden Borås också ökat sin attraktivitet som konst-
stad. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 juni 
2017, § 46, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden anser att det behövs konstnärlig gestaltning i Örby 
men det är ett svårgenomförbart projekt att måla från tornet häng-ande och 
att radiomast kraftigt begränsar målningsbar yta, varför hela projektet tappar 
sitt syfte. Kostnaden för att genomföra ett begränsat projekt är dessutom 
orimligt hög. 
Kultur- och fritidsnämnden avslår därmed medborgarförslaget. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 10 april 2017. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Torbjörn Stockenborn redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Niklas Herneryd (L) och Linda Axelsson 
(C) föreslår bifall till arbetsutskottets beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Birgitta Anderssons 
(S) förslag till beslut och finner att så sker. 
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§ 52/2017  Dnr KFN 2017–36 805 

Ansökan om projektbidrag, hösten 2017 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Orion i Mark beviljas ett projektbidrag på 20 000 kronor. 
 
Ideella kulturföreningen Bikupans projekt beviljas ett bidrag på max 20 000 
kronor som finansieras genom förvaltningens befintliga budget. 
 
Reservation 
Eva Adolfsson (S), Henry Sandahl (MBP) och Caj Svedberg (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
 

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. Bidraget kan sökas av föreningar, grupper och enskilda från 18 år i 
Marks kommun. Nya verksamhets- och arbetsformer uppmuntras. Projektets 
relevans ska motiveras med mål och syfte, målgrupp, tidsplan, plan för ge-
nomförande samt metod för utvärdering. En central aspekt är att ange hur 
Mark kommuns invånare tar del av projektet. Max två ansökningar per år kan 
lämnas in av samma sökande.  
Bidraget gäller för kostnader i samband med projektets tillkom-
mande/genomförande som anses relevanta för projektidéns förverkligande. 
Bidrag betalas ut med 100% av beviljad summa. 50% av beviljat belopp be-
talas ut i förskott och 50% av beviljat belopp efter redovisning. Högsta möj-
liga bidragsbelopp är 20 000 kronor och bedöms utifrån projektets karaktär. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 juni 
2017, §47, och lämnade följande förslag till beslut: 
Orion i Mark beviljas ett projektbidrag på 20 000 kronor. 
Beslut om ansökan från Ideella kulturföreningen Bikupan hänskjuts till  
nämnden 13 juni 2017. 
Förvaltningen ombeds komma in med kompletterande information för att 
klargöra vem som är initiativtagare till projektet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 maj 2017. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Adolfsson (S) med stöd från Caj Svedberg (KD) och Henry Sandahl (MBP) 
förslår avslag på båda ansökningarna. 
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Karin Jageby (V) föreslår att godkänna ansökningen från Orion i Mark och att 
finansiera ansökan från Ideella kulturföreningen Bikupan inom förvaltningens 
befintliga budget. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) med stöd från Eva Åberg Andersson (C) och Niklas 
Herneryd (L) föreslår att bevilja ansökan från Orion och att avslå ansökan 
från Ideella Kulturföreningen Bikupan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller av-
slår ansökan från Orion i Mark med projektbidragsmedel och finner att den bi-
falls. 
Reservation 
Eva Adolfsson (S), Henry Sandahl (MBP) och Caj Svedberg (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår 
ansökan från Ideella Kulturföreningen Bikupan och finner att den avslås. 
 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Karin Ja-
gebys (V) förslag om ansökan från Ideella Kulturföreningen Bikupans projekt 
finansieras med förvaltningens budget med max 20 000 kronro och finner det 
beviljas. 
 
Reservation 
Eva Adolfsson (S), Henry Sandahl (MBP) och Caj Svedberg (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
_______ 
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§ 53/2017 Dnr KFN 2017–19 805 

Ansökan om publikation/produktionsbidrag, hösten 2017 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Aira Bengtsson beviljas ett publikationsbidrag på 10 000 kronor för tryck av 
boken ”Sanna”. 
 

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.  
 
Redovisning krävs i form av skriftlig angivelse i trycksak om Mark kommuns 
delaktighet i tillblivelsen, inbjudan till release-event eller lansering, samt att 
två eller flera exemplar av produktionen skickas till Kultur- och fritidsnämn-
den för påseende, vilka därefter lämnas över till bibliotekets låneverksamhet 
för allmän nytta.  
 
Bidrag betalas ut med 100% av beviljad summa. 50 % av beviljad summa be-
talas ut direkt efter att publikation/produktionsbidraget beviljats. Resterande 
50% betalas ut efter inlämnad redovisning. Högsta möjliga bidragsbelopp är 
10 000 kronor och bedöms utifrån publikationen/produktionens uppgivna 
kostnader. 
 
Inkommen ansökning 15 april 2017 är i kategorin publikation:   
Aira Bengtson ansöker om publikationsbidrag för tryck av boken ”Sanna”. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 juni 
2017 § 48, och lämnade följande förslag till beslut: 
Aira Bengtsson beviljas ett publikationsbidrag på 10 000 kronor för tryck av 
boken ”Sanna”. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 maj 2017. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Torbjörn Stockenborn och enhetschef Gunvor Alexandersson redo-
gör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledaöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Eva Adolfsson (S), Birgitta Andersson 
(S), Linda Axelsson (C) och Niklas Herneryd (L) förslår bifall till arbetsutskot-
tets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Eva Åberg Anderssons 
(C) förslag till beslut och finner att så sker. 
_______ 
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§ 54/2017 Dnr KFN 2017–17 805 

Ansökan om bidrag – Kamratföreningen Länken i Mark 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kamratföreningen Länken i Mark beviljas ett driftsbidrag på 30 000 kronor 
samt att betala hyra och el för Länkens föreningslokal under 2017. 
 

Ärendet 

Kamratföreningen Länken i Mark har ansökt om driftsbidrag och lokalbidrag 
för 2017. Föreningen har tidigare år beviljats ett större bidrag än vad riktlin-
jerna för föreningsbidrag medger. Detta för att säkerställa föreningens verk-
samhet, som bedömts viktig för före detta missbrukare i Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 juni 
2017, § 49, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kamratföreningen Länken i Mark beviljas ett driftsbidrag på 30 000 kronor 
samt att betala hyra och el för Länkens föreningslokal under 2017. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 16 maj 2017. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S), Niklas Herne-
ryd (L), Eva Adolfsson (S), Linda Axelsson (C), Lo göthberg Larsson (MP) och 
Caj Svedberg (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Eva Åberg Anderssons 
(C) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(25) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2017-06-13 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 55/2017   

Nulägesrapport stallbyggnation 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 

Ärendet 

Stallet vid fastigheten Mark Örby 8:7 – Bosgården, som idag hyrs av Marks 
Ridklubb, är i akut behov av underhåll. Anläggningen ägs av Marks kommun 
och det är teknik- och servicenämnden som förvaltar och underhåller byggna-
derna som sedan hyrs av kultur- och fritidsnämnden via ett internhyresavtal. 
Det finns ett hyresavtal upprättat mellan kultur- och fritidsnämnden och före-
ningen Marks Ridklubb som bedriver sin ridskoleverksamhet på anläggningen. 
 
Stallbyggnaden uppfyller inte Jordbruksverkets gällande krav för hästhållning 
och ridskoleverksamhet, utan föreningen har återkommande ansökt och bevil-
jats dispens för att kunna bedriva sin verksamhet.   
För att säkerställa verksamheten och säkerheten för både människor och djur 
krävs omedelbara insatser. 

Dagens sammanträde 

Tjänsteförättande förvaltningschef Niklas Gustenius, redogör för ärendet. 
Ett kostnadsförslag har presenterats på enbart rivning och uppbyggnad av 
stallbyggnation. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 
_______ 
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§ 56/2017 Dnr KFN 2017-46 800 

Uppföljning av medborgarförslag, motioner och uppdrag från  
nämnden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Ärendet bordläggs till september 2017. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att  hänskjuta ärendet till september 2017. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet kan bordläggas till september 2017 och finner 
att så sker. 

 

_______ 
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§ 57/2017  

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) Dnr KFN 2016–116 805 
Kostnadsfria lån av Kinnaborgsalen – Marks Konstgrafiska Verkstad och Marks 
Konstgille Grafikseklet. 
 
Kostnadsfria lån av Kinnaborgsalen – Ebon Karlsson. 
 
b) Dnr KFN 2016–82 805 
Kulturarrangemangsbidrag 2017 – PRO Örby. 
 
 
c) Dnr KFN 2017-14 02 
Beslut om tjänsteförättande förvaltningschef 170612–170714. 
 
 
_______ 
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§ 58/2017 Dnr KFN 2017–5 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
Inkommen synpunkt gällande föreningslivet samt processen kring Lyckesko-
lan. 
 
b) 
Förtydligande gällande synpunkt om föreningslivet. 
 
c) 
Inkommen synpunkt om anläggande av ridled. 
 
d) 
Svar från kommunalråd Tomas Johansson angående processen kring Lycke-
skolan. 
 
e) 
Svar från utvecklingsledare Maria Skarnehall Lövgren gällande anläggande av 
ridled. 
 
 
_______ 
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§ 59/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
SISU – information om värdegrundskampanj. 
 
b) 
Protokoll från kommunala funktionshinderrådets (KFR) möte 23 maj 2017. 
 
c) 
KF § 74/2017 Begäran om ändring i arvodesreglementet med anledning av att 
äldreomsorgsnämnden inrättat arbetsutskott. 
 
d) 
Svar från Marks kommuns färdtjänsthandläggare med anledning inkommen e-
poet om färdtjänst. 
 
e) 
Medborgarförslag om utformning av lekplats i Stationsparken – hörande från 
teknik- och servicenämnden. 
 
f) 
Medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att upprusta Viskavallens 
löparbanor. 
 

 
_____ 
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§ 60/2017  

Information 

Utvecklingsledare Andreas Lybacken informerar om hur Mingla i Mark avlöpt, 
vilket fungerat väl utan några större incidenter. 

 


