
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2017-06-01 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

  
Tid

 
Torsdag 1 juni 2017, klockan 13.15 – 15.00 

  

Plats Svansjörummet, kommunhuset 

  
 MBP Ylva Höglund  

 C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Niklas Herneryd (L) 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 V Karin Jageby tjänstgör för Thord Harrysson (S) 

 S Birgitta Andersson  

   

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare  

 Niklas Gustenius, enhetschef  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef  

 Gunvor Alexandersson, enhetschef  

 Andreas Lybacken, utvecklingsledare  

   

Utses att justera Birgitta Andersson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 7 juni 2017, klockan 09.00. 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 43–53 

  Gunilla Sandkvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Birgitta Andersson (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 
  

Sammanträdesdatum 2017-06-01 

 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2017-06-07 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2017-06-28 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 43 

        
Medborgarförslag om att förbättra grusplanen vid Fritslaskolan § 44 
       
Horredshallen, information    § 45  

   
Medborgarförslag om att kommunen anlitar graffitikonstnärer  § 46 
för att pryda vattentornet i Örby  
 
Ansökan om projektbidrag, hösten 2017   § 47 
 
Ansökan om produktions/publikationsbidrag, hösten 2017 § 48 
        
Ansökan om bidrag – Kamratföreningen Länken i Mark  § 49 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 50 

   
Redovisning av meddelanden    § 51 
 
Övriga frågor    § 52 
      
Information    § 53
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§ 43/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns med tillägg av övrig fråga från Karin Jageby (V). 
 

Dagens sammanträde 

Karin Jageby (V) anmäler övrig fråga. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagens ärendelista kan antas enligt föreslagen ordning 
och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 44/2017 Dnr KFN 2016–104 826 

Medborgarförslag om att förbättra grusplanen vid Fritslaskolan 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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 tjänsteutlåtande 17 maj 2017. 
 
Förvaltningens 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.  

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Andreas Lybacken redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
____ 
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§ 45/2017   

Horredshallen, information 

Ärendet 

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

Ärendets behandling 

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 

Förvaltningschef Christian Dahl och utvecklingsledare Andreas Lybacken redo-
gör för ärendet. 
Kommunledningen, Marks kommun, har ansökt om bidrag från Varbergs 
Sparbanksstiftelse som beviljat 5 miljoner för nybyggnation av idrottshall i 
Horred, vilket gör att frågan på nytt blivit aktuell. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
 
_______ 
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§ 46/2017 Dnr KFN 2017–6 866 

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

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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 fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 10 april 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår avslag på medborgarförslaget att kommunen anlitar 
graffitikonstnärer för att smycka vattentornet i Örby med motiveringen att det 
är ett svårgenomförbart projekt att måla från tornet hängande och att radio-
mast kraftigt begränsar målningsbar yta, varför hela projektet tappar sitt 
syfte. Kostnaden för att genomföra ett begränsat projekt är dessutom orimligt 
hög. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Torbjörn Stockenborn redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Ylva Höglund (MBP), Birgitta  
Andersson (S) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Karin Jageby (V) föreslår ett tillägg där det framgår att kultur- och fritids-
nämnden anser att det behövs konstnärlig gestaltning i Örby. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar Eva Åberg Anderssons (C) förslag 
tillsammans med Karin Jagebys (V) förslag och finner att så sker. 
 
 
_____ 
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§ 47/2017  Dnr KFN 2017–36 805 

Ansökan om projektbidrag, hösten 2017 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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. 
 

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 fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 maj 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ideella kulturföreningen Bikupan 
Bifall med 15 000 kronor, med hänvisning till att projektet genomförs i Marks 
kommun i samverkan med andra Sjuhäradskommuner och gemensam  
projektledare.  
Orion i Mark 
Bifall med 20 000 kronor, med hänvisning till att föreningen är i vardande att 
bilda lokalförening i Marks kommun, samt att arrangemanget genomförs i 
Marks kommun. Dock föreslås att föreningen under året ges möjlighet att 
synliggöra lajvformen genom förslagsvis utställning av bilder och /eller före-
drag med bildspel där lajvspelet beskrivs för att bidra till allmänkunskap om 
kulturformen. Arenor för föredrag kan vara bibliotek Mark eller i Kinnaborgs-
salen.  

Dagens sammanträde 

Enhetschef Torbjörn Stockenborn och enhetschef Gunvor Alexandersson redo-
gör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Ylva Höglund (MBP), Lo Göthberg 
Larsson (MP), Karin Jageby (V) och Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till 
ansökan från Orion i Mark. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att beslut om ansökan från Ideella kultur-
föreningen Bikupan hänskjuts till nämndens möte 13 juni 2017. 
Förvaltningen ombeds komma in med kompletterande information för att 
klargöra vem som är initiativtagare till projektet. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet antar Eva Åberg Anderssons (C) förslag 
om att godkänna ansökan från Orion i Mark om 20 000 kronor och finner att 
så sker. 

 
Ordförande frågar om ansökan från Ideella kulturföreningen Bikupan kan hän-
skjutas till nämndens möte 13 juni 2017 och finner att så sker. 
 
 
_______ 
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§ 48/2017 Dnr KFN 2017–19 805 

Ansökan om publikation/produktionsbidrag, hösten 2017 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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 fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 maj 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen förordar följande: 
Aira Bengtson, bifall 10 000 kronor 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Torbjörn Stockenborn och enhetschef Gunvor Alexandersson redo-
gör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S), Karin Jageby 
(V) och Ylva Höglund föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet antar Eva Åberg Anderssons (C) förslag 
och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 49/2017 Dnr KFN 2017–17 805 

Ansökan om bidrag – Kamratföreningen Länken i Mark 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
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 fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 16 maj 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Länken driftsbidrag i likhet 
med tidigare år om 24 000 kronor samt att betala hyra och el för Länkens 
föreningslokal under 2017. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Ylva Höglund (MBP) föreslår en höjning 
av bidraget till 30 000 kronor. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 50/2017 Dnr KFN 2017–5 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
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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§ 51/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
SISU – information om värdegrundskampanj. 
 
b) 
Protokoll från kommunala funktionshinderrådets (KFR) möte 23 maj 2017. 
 

 
_____ 
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§ 52/2017  

Information 

Christian Dahl informerar om ledningsgruppens och arbetsutskottets resa till 
Aarhus i augusti. 
 
Utvecklingsledare Andreas Lybacken meddelar att nämndmötet 13 juni kom-
mer att hållas i Skene SOIS klubbstuga vid Hedgärderssjön. 
 
_____ 
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§ 53/2017 

Övriga frågor 

Karin Jageby (V) tar upp frågan om svaret på motionen gällande MU-avtal.  
Frågan lyfts för att undersöka om svaret på motionen är korrekt. 
Nämndsekreterare Gunilla Sandkvist lyfter frågan med kommunledningskon-
toret. 
 
_____ 
 

 


