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Tid

 
Torsdag 2 juni 2016, kl.13.15 – 17.15, ajournering 14.25–15.00 

  

Plats Örestensrummet 

  
Beslutande MBP Ylva Höglund §§ 43-46, kl. 13.15–15.40 

 L Niklas Herneryd  

 M Jannicke Wichne, tjänstgör för Ylva Höglund §§ 47-52, kl. 

15.40–17.15 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Thord Harrysson  

 S Birgitta Andersson  

 

   

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 M Jannicke Wichne §§ 43-46, kl. 13.15–15.40 

 C Eva Åberg Andersson 

 S Anders Manskog, §§ 43-47, kl. 13.25 – 16.30 

   

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef §§ 43-44  

 Jesper Truelsen, ungdomshandledare §§ 43-44  

 Andreas Lybacken, utredare/samordnare §§ 43-45  

 Carola Melo, utvecklingsledare §§ 43-48  

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016 – 06- 07 

 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 43 -52 

  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 fritidsnämndens arbetsutskott 

 
  

Sammanträdesdatum 2016-06-02 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2016-06-08 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2016-06-29 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 43 
 
Information - Öppna Ungdomsverksamhetens   § 44 
lokaler i Knalleskolan samt Distrikt 511 – hyra av lokal  
 
Information - pågående bidragsutredning   § 45 
 
Ansökan om kulturarrangemang 2016 – Bosansko Kulturno (KRIN) § 46 
 
Ansökan om projektbidrag, hösten 2016   § 47 
 
Ansökan om publikation/produktionsbidrag hösten 2016  § 48 
 
Information - utvärdering av tillgänglighetssamordnartjänst § 49 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 50 
 
Redovisning av meddelanden    § 51 
 
Information    § 52 
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§ 43/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationspunkt gällande behovsanalys av badverksamheten tillförs  
ärendelistan. 
 
Extra informationsärende gällande Öppna ungdomsverksamhetens lokaler i 
Knalleskolan samt Distrikt 511 – hyra av lokal tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl anmäler information gällande behovsanalys av 
badverksamheten. 
 
Enhetschef Torbjörn Stockenborn anmäler extra ärende gällande Öppna Ung-
domsverksamhetens lokaler i Knalleskolan samt Distrikt 511 – hyra av lokal. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan anta ärendelista med dessa 
tillägg och finner att så sker. 
 
 _____ 
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§ 44/2016  

Information - Öppna Ungdomsverksamhetens    
lokaler i Knalleskolan samt Distrikt 511 – hyra av lokal  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Torbjörn Stockenborn och ungdomshandledare Jesper Truel-
sen informerar arbetsutskottet om att Knalleskolans lokaler är i så dåligt skick 
att enhetschef beslutat att stänga för all verksamhet. Öppna ungdomsverk-
samheten kommer under hösten 2016 att arbeta mobilt, i hela kommunen, 
mer aktivt i Sätila. Diskussioner förs med Kunskapen hus om att förlägga 
verksamhet där en kväll/vecka. 
 
Distrikt 511 har svårigheter att betala hyran för juni, juli och augusti. Möjliga 
lösningar diskuteras. 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen och får chans att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 45/2016  

Information - pågående bidragsutredning 

Dagens sammanträde 

Utredare Andreas Lybacken informerar arbetsutskottet om förvaltningens  
arbete med bidragsutredningen. 

 
Arbetsutskottet får ta del av handlingar med förvaltningens tankar kring ut-
redningen och hur arbetet skall läggas upp. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Förslag på att tillsätta en arbetsgrupp diskuterades. Formen för denna arbets-
grupp formuleras på nämndens möte den 14 juni. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_____ 
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§ 46/2016 Dnr KFN 2015-86 805 

Ansökan om kulturarrangemangsbidrag 2016 – Bosansko Kulturno, 
KRIN 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan på grund av bristfällig redovisning 
av tidigare beviljade kulturarrangemang och att bidrag inte betalas ut till fes-
ter. 
 

Ärendet 

Föreningen BKUU ”KRIN” söker kulturarrangemangsbidrag för 
att genomföra den årligt återkommande fotbollsturneringen där 
en fest ordnas på kvällen för deltagande den 26 november 2016. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 19 april 2016. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Thord Harrysson (S), Lo Göthberg Lars-
son (MP) Niklas Herneryd (L) och Ylva Höglund (MBP) föreslår avslag på ansö-
kan.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna följande förslag till 
beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar avslag på ansökan på grund av bristfällig 
redovisning av tidigare beviljade kulturarrangemang och att bidrag inte beta-
las ut till fester. 
 
Förslaget antas. 
_____ 
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§ 47/2016 Dnr KFN 2016-21 805 

Ansökan om projektbidrag, hösten 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Följande föreningar beviljas projektbidrag för hösten 2016: 
 
BKUU KRIN   10 000 kronor 
Sömmarna   20 000 kronor 
Fritsla VIK     8 800 kronor 
Kinna IBK   10 000 kronor 
Finabo Islandshästförening  10 000 kronor 
 
Summa:   58 800 kronor 
 
Följande föreningar/privatpersoner får avslag på ansökta projektbidrag för 
hösten 2016: 
Theodore Ågren 
Carl-Erik Johnsson 
Marks Fornminnesförening URAKS 
Friluftskultur 
Orion 
Peder Lijeroth 
Kinna Aktivitetsförening 
Marks Golfklubb 
Svansjö Ridklubb 
 

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. Nya verksamhets- och arbetsformer uppmuntras. Projektets rele-
vans ska motiveras med mål och syfte, målgrupp, tidsplan, plan för genomfö-
rande samt metod för utvärdering. En central aspekt är att ange hur Mark 
kommuns invånare tar del av projektet. Max två ansökningar per år kan läm-
nas 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 
betalas ut i förskott och 50 % av beviljat belopp efter redovisning. Högsta 
möjliga bidragsbelopp är 20 000 kronor och bedöms utifrån projektets karak-
tär. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 13 maj 2016. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) föreslår att avslå ansökan från Marks Fornminnesför-
ening URAKS eftersom ansvararet för Mariebergsparken ligger på kommun-
styrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna följande förslag till 
beslut: 
 
BKUU KRIN – beviljas ett reducerat bidrag på 10 000 kronor och endast för 
den del som avser sportaktivitet (eftersom man endast kan få för ett projekt). 
 
Sömmarna - beviljas ett bidrag på 20 000 kronor. 
 
Theodore Ågren - avslag på ansökan med uppmaning att framledes söka  
publikationsbidrag. 
 
Carl – Erik Johnsson -avslag på ansökan med uppmaning att framledes söka 
publikationsbidrag. 
 
Marks Fornminnesförening URAKS – avslag på ansökan på grund av att an-
svaret för Mariebergsparken ligger hos kommunstyrelsen. 
 
Friluftskultur – avslag på ansökan med hänvisning till bidragsreglerna (inte 
registrerad förening i Mark). 
 
Orion – Avslag på ansökan med hänvisning till bidragsreglerna (inte registre-
rad förening i Mark). 
 
Peder Liljeroth – avslag på ansökan med hänvisning till bidragsreglerna (inte 
registrerad i Mark). Nämnden ser ansökan som ett komplement till ansök-
ningarna gällande lajvspel. 
 
Kinna Aktivitetsförening – Avslag på ansökan med hänvisning till bidragsreg-
lerna (inte registrerad förening i Mark). 
 
Fritsla VIK – beviljas ett bidrag på 8 800 kronor. 
 
Marks Golfklubb – avslag på ansökan med hänvisning till bidragsreglerna 
(projektbidrag ges endast för engångstillfällen och föreningen sökte bidrag för 
samma projekt förra året). 
 
Kinna IBK – beviljas ett bidrag på 10 000 kronor. 
 
Svansjö Ridklubb – avslag på ansökan på grund av att ansökan rör fel period. 
 
Finabo Islandshästförening – beviljas ett bidrag på 10 000 kronor. 
 
Förslaget antas. 
 
_____ 
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§ 48/2016 Dnr KFN 2016-20 805 

Ansökan om publikation/produktionsbidrag hösten 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 8 500 kronor, 
dock med villkoret att komplettera med informerande textstycken. 
 
50 % betalas ut direkt och 50 % betalas ut efter inlämnad redovisning. 
 

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 
betalas ut direkt efter att publikation/produktionsbidraget beviljats. Reste-
rande 50 % betalas ut efter inlämnad redovisning. Högsta möjliga bidragsbe-
lopp är 10 000 kronor och bedöms utifrån publikationen/produktionens upp-
givna kostnader. 
 
För publikation/produktionsbidrag för hösten 2016 gäller att budgeterade me-
del för 2016 används till utbetalning för projektbidrag, jämte publikat-
ion/produktionsbidrag. För året 2015 var denna summa 100 000 kronor.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 13 maj 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen förordar att ansökan från Marks Idrottshistoriska sällskap bifal--
les med 8 500 kronor. 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Carola Melo redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Birgitta Andersson (S) och Thord Harrysson 
(S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 8 500 kronor, 
dock med villkoret att komplettera med informerande textstycken 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (L) 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 49/2016   

Information – utvärdering av tillgänglighetssamordnartjänst 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om tillgänglighetssamordnartjäns-
ten som från 1 juni är 50 %. 
En utvärdering av projektet kommer att redovisas på nämndens möte den 14 
juni. 
 
_______ 
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§ 50/2016  

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a)  
Synpunkt gällande stängning av Kaskad över sommaren. 
 
b) 
Beröm gällande Skene bibliotek. 
 
c) 
Beröm gällande Sätila bibliotek. 
 
d) 
Beröm gällande Kinna bibliotek. 
 
e) 
Synpunkt gällande stolar vid datorerna på Kinna bibliotek. 
 
f) 
Synpunkt och svar gällande Kungabergsbadet i Fritsla. 
 
_____ 
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§ 51/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av meddelande godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a)  
”Vägen in i Samhället – samverkan för integration och hälsa”.  
Program för konferens med workshop på Pulsen i Borås den 22 september. 
 
b) 
Inbjudan till dialogmöte om fristäder, VG regionen. 
 
c) 
Skrivelse från Skene IF ”Projekt konstgräsyta på Vävarevallen”. 
 
d) 
Skrivelse från Horreds IF angående begäran om extra stöd för skötsel av 
Eksätersvallen. 
 
e) 
Skrivelse från Horreds IF ”Förfrågan om geografisk placering av nästa konst-
gräsplan i Mark kommun”. 
 
f) 
Skrivelse från Distrikt 511- för Aktiv ungdom, ansökan om fortsatt stöd. 
 
g) 
KF § 66/2016 Anmälan av nya medborgarförslag.  
Medborgarförslag om att området i slutet av Söderkullavägen i Kinna görs om 
till en fotbollsplan, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handlägg-
ning och beslut med hörande av kultur- och fritidsnämnden. 
_____ 
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§ 52/2016   

Information 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om att verksamheten bad och re-
kreation kommer att göra en behovsanalys kring badverksamheten i kommu-
nen. Vad krävs för att driftsäkra anläggningarna och hur fungerar de idag. 
Behovsanalysen kommer att vara underlag för utredningen av tempererade 
bad. 
 
Vidare informerar Christian Dahl om branden i  Skene IFs klubbstuga. 
 
Samtliga utredningar som pågår i förvaltningen kommer att presenteras på 
nämndens möte den 14 juni. 
_______ 
 

 


