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Tid

 
Torsdag 1 oktober 2015, kl. 13.15 – 17.00, ajournering 14.50–15.15 

  

Plats Svansjörummet 

  
Beslutande MBP Ylva Höglund  

 FP Niklas Herneryd 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Thord Harrysson  

 S Birgitta Andersson  

   

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 M Jannicke Wichne  

 C Eva Åberg Andersson 

 V Karin Jageby kl. 13.30–17.00, §§ 69-82 

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Kajsa Lager Brink, fritid- och föreningsutvecklare,  

§§ 70-72 

 

   

   

   

   

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-10- 05 , klockan 14.00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 69 -82 

  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Thord Harrysson (S)  
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uppsättande
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 69 
 
Bidragsregler 2016  § 70 
 
Förändring i taxor inför 2017 – taxor för gräs- och  § 71 
konstgräsplaner    
 
Marks Tennisklubb - Tygrikeshallen § 72 
 
Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden  § 73 
 
Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2016  § 74 
 
Yttrande över motion (FP) – införande av bidrag till   § 75 
idrottsföreningars arbete med ensamkommande flyktingbarn  
och flickor med utlandsfödda föräldrar   
        
Reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet  § 76
        
Budget 2016, information    § 77 
 
Processkarta för kultur- och fritidsförvaltningen, information § 78 

 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 79 
 
Redovisning av meddelanden    § 80 
 
Information     § 81 
 
Övriga frågor     § 82 
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§ 69/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärende 11, Tillgänglighetspolicy för Marks kommun, utgår från ärendelistan. 
 
 

Dagens sammanträde 

Ärende 11, Tillgänglighetspolicy för Marks kommun utgår. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker. 
 _____ 
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§ 70/2015 Dnr KFN 2015-71 805 

Bidragsregler 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Följande ändringar föreslås: 
 
– 1. Allmänt - bidrag betalas inte ut till - skall förtydligas vad som menas med 
politiska organisationer. Förtydligande i text enligt följande: 
Politiska partiföreningar (dessa får partistöd). 
 
-4. Bidragsformer– skall vara bidragsgrundande för medlemmar i åldern 6-20 
år. 
 
-4.3. Lokalbidrag och utökat lokalbidrag - ingen förändring från tre månader 
till två månader. 
 
– 9. Projektbidrag - skall kunna sökas av föreningar, grupper och enskilda 
från 18 år. 
 
– 9. Projektbidrag – begränsningar - ett tillägg i text enligt följande:  
Projektet ska ha slutförts inom 12 månader (om särskilda omständigheter  
föreligger kan slutförandetiden förlängas). 
 
– 11.1 Kulturarrangemangsbidrag - ändring enligt följande: 
Bidraget beviljas med max 75 % av, i ansökan, godkända faktiska kostnader. 
Beslutet verkställs efter inlämnad redovisning. 
 
– 11.2 Offentligt kulturuppdrag - regler för beviljande av bidrag-tillägg i text: 
Bidraget går inte att kombinera med ansökan om kulturarrangemangs- 
bidrag. 
 
– 11.3 Fria lån av Kinnaborgsalen till konsutställare ersätts med Regler för 
kostnadsfria lån av Kinnaborgsalen till konstutställare. 
 
I övrigt godkänns Bidragsregler 2016. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om Bidragsregler 2016. 
Personal på kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av löpande 
text av bidragsregler och föreslår vissa justeringar i syfte att förtydliga och 
förenkla. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 septem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Ärendet återremitteras för att ge förvaltningen mer tid att arbeta fram ett un-
derlag där även bidrag för pensionärs- och handikappföreningar ingår. De nya 
bidragsreglerna skall gälla från 1 januari 2017. 
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De delar som förvaltningen uppfattar som viktiga att förändra till 2016 i nuva-
rande bidragsregler redovisas på oktobernämnd 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Bidragsregler 2016 enligt förslag. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) föreslår att det under 1. Allmänt - bidrag betalas inte ut 
till - skall förtydligas vad som menas med politiska organisationer. Förtydli-
gande i text enligt följande: 
– Politiska partiföreningar (dessa får partistöd). 
 
Niklas Herneryd (FP) föreslår under 4. – Bidragsformer -  skall vara bidrags-
grundande för medlemmar i åldern 6-20 år. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår under 4.3. -  ansökan skall lämnas in  
senast tre månader efter föreningens årsmötet. 
 
Niklas Herneryd (FP) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår att  
projektstöd skall kunna sökas av föreningar, grupper och enskilda från 18 år. 
 
Birgitta Andersson (S) föreslår att det under 9. Projektbidrag – begränsningar 
- ett tillägg i text enligt följande: Projektet ska ha slutförts inom 12 månader 
(om särskilda omständigheter föreligger kan slutförandetiden förlängas). 
 
Niklas Herneryd (FP) föreslår en ändring och tillägg i text 11.1 Kulturar-
rangemangsbidrag enligt följande: 
Bidraget beviljas med max 75 % av, i ansökan, godkända faktiska kostnader. 
Beslutet verkställs efter inlämnad redovisning. 
 
Ylva Höglund (MBP) föreslår ett tillägg i text 11.2 Offentligt kulturuppdrag un-
der regler för beviljande av bidrag:  
- Bidraget går inte att kombinera med ansökan om kulturarrangemangs 
bidrag. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att 11.3 Fria lån av Kinnaborgsalen till 
konsutställare ersätts med Regler för kostnadsfria lån av Kinnaborgsalen till 
konstutställare. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Thord Harryssons (S) förslag 
om förtydligande kring politiska organisationer och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (FP) förslag 
att projektbidrag skall kunna sökas från 18 år och finner att så sker. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(20) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2015-10-01 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (FP) förslag 
om 4. bidragsformer, skall vara bidragsgrundande för medlemmar i åldern  
6-20 år och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 4 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lo Göthberg Larssons (MP) 
förslag om att ansökan om lokalbidrag och utökat lokalbidrag skall lämnas in 
senast tre månader efter föreningens årsmöte. 
 
Beslutsgång 5 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) för-
slag om tillägg under begränsningar för projektbidrag enligt följande: Pro-
jektet ska ha slutförts inom 12 månader (om särskilda omständigheter före-
ligger kan slutförandetiden förlängas). 
 
Förslaget antas. 
 
Beslutsgång 6 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (FP) förslag 
om ändring och tillägg i texten gällande att kulturarrangemangsbidrag beviljas 
med  max 75% av, i ansökan, godkända faktiska kostnader. Beslutet verk-
ställs efter inlämnad redovisning. 
 
Förslaget antas. 
 
Beslutsgång 7 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Ylva Höglunds (MBP) förslag 
om att ansökan om offentligt kulturuppdrag inte går att kombinera med kul-
turarrangemangsbidrag och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 8 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lo Göthberg Larssons (MP) 
ändringsförslag gällande 11.3 Regler för kostnadsfria lån av Kinnaborgsalen 
till konstutställare och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 9 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet i övrigt kan anta bidragsregler 2016 i 
sin helhet och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 71/2015 Dnr KFN 2015-77 206 

Förändringar i taxor inför 2017 – taxor för gräs- och konstgräsplaner 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på ändrade 
taxor för gräs- och konstgräsplaner inför 2017 års taxor och avgifter. 
 
Förvaltningen skall även undersöka möjligheten att införa instruktörsbidrag 
(vid ett visst antal medlemmar). 
 

Ärendet 

Marks kommun har höga fotbollstaxor i jämförelse med flera närliggande 
kommuner. 
Vid genomgång och översyn inför ändring av 2016 års taxor och avgifter, 
gjordes en jämförelse av fyra andra kommuners taxor av fotbollsplaner. 
Marks kommun ligger högt i jämförelse med dessa kommuner och en juste-
ring av taxorna för fotbollsplaner i Marks kommun skulle vara gynnsam för 
kommunens föreningar. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 17 september 2015. 
 
En jämförelse har gjorts med kommuner med likvärdigt eller större invåna-
rantal; Borås ca 107 000 st., Varberg ca 60 000st, Falkenberg ca 42 000 st. 
och Falköping med ca 32 000 st. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att ta 
fram ett förslag på ändrade taxor för gräs- och konstgräsplaner inför 2017 års 
taxor och avgifter. 

Dagens sammanträde 

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

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) föreslår att förvaltningen i samband med översynen 
också undersöker möjligheten att införa instruktörsbidrag (vid ett visst antal 
medlemmar). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Thord Harryssons (S) förslag 
om att förvaltningen undersöker möjlighet att införa ett instruktörsbidrag och 
finner att så sker. 
 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta att kultur- och fritidsförvalt-
ningen tar fram ett förslag på ändrade taxor för gräs- och konstgräsplaner in-
för 2017 års taxor och avgifter. 
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Förslaget antas. 
 
_______ 
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§ 72/2015 Dnr KFN 2015-31 206 

Marks Tennisklubb - Tygrikeshallen 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen och ger förvaltningen i 
uppdrag att fortsätta arbetet med Marks Tennisklubb. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren tillsammans med enhetschefer och förvaltnings-
chef har haft fortsatt dialog med Marks Tennisklubb kring den ekonomiska  
situationen efter nämndens senaste beslut, KFN § 43/2015, om hyresreduce-
ring för 2015. Nytt avtal skrevs för innevarande år som ska förnyas ytterligare 
ett år efter det att en kortare utredning kring Tygrikeshallens och föreningens 
möjligheter har utförts.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande den 12 mars 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 
2015, § 29. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 9 april 2015, § 43. 
 
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande den 15 september 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner informationen och ger Kultur- och  
fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med Marks Tennisklubb. 

Dagens sammanträde 

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

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (FP) föreslår bifall till förvaltningens förslag till  
beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (FP) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 73/2015 Dnr KFN 2015-79 004 

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till revideringar och uppdate-
ringar i dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden. 
 

Ärendet 

Av arkivlag, arkivförordning och arkivreglemente framgår bland annat att 
varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 
Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om revideringar och uppdateringar i 
dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendets behandling 

Dokumenthanteringsplanen har varit ute på remiss hos enheterna och kultur- 
och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till dokumenthanterings-
plan för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till revideringar och 
uppdateringar i dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lo Göthberg Larssons (MP) 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 74/2015 Dnr KFN 2015-78 800 

Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Sammanträdesdatum torsdag 5 maj (Kristi himmelfärds dag) flyttas till  
onsdag 4 maj klockan 08.30. 
 
I övrigt godkänns sammanträdesplan 2016. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om sammanträdesplan för 2016. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på sammanträdes-
plan för 2016. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) föreslår att flytta sammanträdesdatum torsdag 5 maj 
(Kristi himmelfärds dag) till onsdag 4 maj. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) änd-
ringsförslag och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet i övrigt kan anta sammanträdesplan 
för kultur- och fritidsnämnden 2016 och finner att så sker. 
 
_______
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§ 75/2015 Dnr KFN 2015-65 805 

Yttrande över motion (FP) – införande av bidrag till idrottsföreningars 
arbete med ensamkommande flyktingbarn och flickor med utlands-
födda föräldrar 

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

Ärendet 

Det har till kommunfullmäktige inkommit en motion om införande av bidrag 
till föreningars arbete med ensamkommande flyktingbarn och flickor med ut-
landsfödda föräldrar. I motionen föreslås att kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att ta fram ett enkelt regelverk för föreningar att söka bidrag till 
verksamhet som gynnar ensamkommande flyktingbarn och flickor med ut-
landsfödda föräldrar. Förslaget är att 100 000 kr görs tillgängliga från Kom-
munstyrelsens reserver under 2015 och nästkommande år behandlas i bud-
getberedningen. Inkommen motion har gått till Kommunstyrelsen med hö-
rande av kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 24 september 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Under förutsättning att 100 tkr från kommunstyrelsens reserver avsätts be-
slutar kultur och fritidsnämnden att till frivilligorganisationer utlysa ett en-
gångsbidrag för 2015 om maximalt 7 000 kr per förening som vill göra insat-
ser riktat till målgruppen ensamkommande flyktingbarn och flickor med ut-
landsfödda föräldrar. De förslag och ansökningar som inkommer kommer att 
bedömas och metodutvecklas på folkhälsoenheten i samråd men respektive 
frivilligorganisation. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att yttrandet över motionen överlämnas 
till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (FP) föreslår att lämna ärendet utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (FP) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 76/2015 Dnr KFN 2015-61 003 

Reglemente för kommunala funktionshinderrådet 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar reglemente för Kommunala funktionshinder-
rådet. 
 
Reglementet skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 

Ärendet 

Kommunala funktionshinderrådet (KFR) har tagit fram förslag på ett regle-
mente som ska styra rådets arbete. Reglementet är tänkt att ersätta den  
befintliga arbetsordningen. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av skrivelsen och beslutar att anta 
reglementet som sedan skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (FP) med stöd från Birgitta Andersson (S), Ylva Höglund 
(MBP), Lo Göthberg Larsson (MP) och Thord Harrysson (S) föreslår bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet antar Niklas Herneryds (FP) för-
slag till beslut. 
_______ 
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§ 77/2015   

Budget 2016 

Ärendet 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om Budget 2016. 
 
_______ 
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§ 78/2015   

Processkarta – Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ärendet 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om förvaltningens arbete med att 
införa processkartor. 
 
_______ 
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§ 79/2015 Dnr KFN 2015-9 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns. 
 

 
a) 
Synpunkt om bastubad på Kaskad 
 
 
_______ 
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§ 80/2015   

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Redovisning av meddelanden godkänns. 
 

 
a) 
Inbjudan från Svenska ridsportförbundet – Stallfrukost på Göteborgs Fältritt-
klubb, 13 oktober 8.30–10.00. 
 
_______ 
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§ 81/2015   

Information 

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist informerar om kommande arbetsdagar 
med nämndplan 2016.  
Arbetsutskottet ges förslag på fyra dagar och enas om följande halvdagar: 
19 oktober klockan 13.00–17.00 samt den 26 oktober 8.00–12.00. 
 
Gunilla Sandqvist påminner också om anmälan till utbildningsdagen i folkhälsa 
den 4 december 08.00-12.00 på Rydals konferenscenter. 
Anmälan görs till lina.sjostrand@mark.se 
 
_______ 

mailto:lina.sjostrand@mark.se
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§ 82/2015   

Övriga frågor 

Eva Åberg Andersson (C) ställer fråga om implementeringen av barnkon- 
ventionen. Vad har hänt sedan grundutbildningen i mars 2015? 
 
Nämndsekretarare Gunilla Sandqvist informerar om att det är folkhälsosam-
ordnare Lina Sjöstrand som ansvarar för implementeringen. 
 
Den 30 september deltog nio representanter från kultur- och fritidsförvalt-
ningen i utbildning till barnkonventionspiloter. 
Dessa representanter skall tillsammans med Lina Sjöstrand arbeta för att im-
plementera barnkonventionen i förvaltning och nämnd. 
 
_______ 
 


