
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2017-09-26 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

  
Tid

 
Tisdag 26 september 2017, klockan 13.15 – 17.40, paus 14.35-15.07 

  

Plats Svansjörummet, kommunhuset 

  
 MBP Ylva Höglund §§ 69–76, kl. 13.15-16.45 

 C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Ylva Höglund (MBP)  

§§ 77–81 

 L Niklas Herneryd §§ 69–77, kl. 13.15-17.10 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Anders Manskog tjänstgör för Thord Harrysson (S) §§ 69–75, 

kl. 13.15-16.00 

 V Karin Jageby tjänstgör för Thord Harrysson (S) §§ 76–81 

 S Birgitta Andersson  

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 C Eva Åberg Andersson §§ 69–76 

 V Karin Jageby §§ 69–75 

   

 Tjänstemän 

 Niklas Gustenius, Tf. förvaltningschef  

 Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare   

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef  

 Gunvor Alexandersson, enhetschef   

   

Utses att justera Birgitta Andersson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen tisdag 3 oktober 2017, kl. 14.00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 69–81 

  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 2017-09-26 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2017-10-04 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2017–10–26 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2017-09-26 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 69 

        
Ekonomisk redovisning, september 2017, information  § 70 
       
Anställning av kulturtolk, familjecentrum   § 71
  
Kulturarrangemangsbidrag 2017 – Sätila Bygdegårdsförening § 72 
 
Ansökan om bidrag – Finabo Islandshästförening   § 73 
       
Stallutredning      § 74 
        
Kulturhusutredning    § 75 
       
LED belysning – bidragsregler och villkor   § 76 
 
Avgiftsfri kulturskola, förtydligande i taxor och avgifter  § 77 
 
Budget 2018, information    § 78 
 
Nämndplan 2018, information    § 79 

 
Redovisning av meddelanden    § 80 

      
Information    § 81
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§ 69/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Enhetschef Gunvor Alexandersson och Tf. förvaltningschef Niklas Gustenius 
anmäler informationsärenden. I övrigt godkänns dagens ärendelista. 

 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Gunvor Alexandersson och Tf. förvaltningschef Niklas Gustenius 
anmäler informationsärenden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagens ärendelista kan antas efter föreslagna tillägg 
och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 70/2017 Dnr KFN 2017–22 042 

Ekonomisk rapport, september 2017, information 

Dagens sammanträde 

Tf. förvaltningschef Niklas Gustenius har inget att rapportera på grund av att 
det saknas ekonomiska underlag, men det finns inte några  
indikationer på avvikelser i budgeten.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet ges tillfälle att ställa frågor. 
 
Protokollsanteckning: Eva Åberg Andersson (C), Lo Göthberg Larsson (MP), 
Birgitta Andersson (S), Niklas Herneryd (L) och Ylva Höglund (MBP) påpekar 
att det vid alldeles för många möten saknats ekonomiska underlag.  
Dessa måste färdigställas och skickas ut i samband med kallelse eller skrivas 
ut i pappersform och lämnas på sittande möte.  
 
____ 
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 2017-09-26 
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§ 71/2017  Dnr KFN 2017-35 02 

Anställning av kulturtolk, familjecentrum  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär ekonomiska medel från kommunstyrelsen 
för en 1,0 årsarbetare under en tvåårsperiod.  
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
rekrytera en kulturtolk till familjecentrum Prisman under en tvåårig projektpe-
riod. 
 
Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen fick enligt beslut § 42/2017 Dnr KFN 2017 – 
35 02 i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda kommunövergri-
pande integrationsmedel samt extern finansiering för kulturtolk. Vidare fick 
förvaltningen i uppdrag att rekrytera en kulturtolk 1,0 årsarbetare under en 
tvåårig projektperiod. Efter avslutad projektperiod ska en utvärdering av upp-
draget göras för att undersöka behovet av att tillsvidareanställa en kulturtolk i 
ordinarie verksamhet.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 7 september 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden begär ekonomiska medel från kommunstyrelsen 
för en 1,0 årsarbetare under en tvåårsperiod. Kultur- och fritidsnämnden ger 
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att rekrytera en kulturtolk till famil-
jecentrum Prisman under en tvåårig projektperiod. 

Dagens sammanträde 

Tf. förvaltningschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP)med stöd från Anders Manskog (S), Niklas Herneryd 
(L), Ylva Högberg (MBP) och Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till  
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet med acklamation antar förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
_______ 
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§ 72/2017 Dnr KFN 2016–82 805 

Kulturarrangemangsbidrag 2017 – Sätila Bygdegårdsförening 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Sätila bygdegårdsförening ett bidrag med 
max 75% av, i ansökan, godkända faktiska kostnader. 
 
Beslutet verkställs efter inlämnad redovisning. 

 

Ärendet 

Sätila bygdegårdsförening är en förening som aktivt anordnar och söker kul-
turarrangemangsbidrag flera gånger årligen. Nu söker föreningen kulturar-
rangemangsbidrag för att arrangera musikunderhållningen ”Tid för goda ny-
heter” med produktionsbolaget Humor, Musik & Allvar produktion den 22 ok-
tober 2017.  
Föreställningen vill byta ut nutida skrämselpropaganda mot goda nyheter där 
historiens krigsherrar får lämna plats för några sanna hjältar. Medverkande är 
Cecilia Kyllinge, Fia Viktorsson, Elisabeth Berglund, Jan-Olof Jonsson och  
Anders Larm.  
Programmet är öppet för allmänheten och genomförs i bygdegårdens lokaler i 
Sätila. Annonsering görs i Markbladet och Hallands Nyheter primärt, förutom 
på sociala medier.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 september 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Tf. förvaltningschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Ylva Höglund (MBP), Anders Manskog (S), 
Birgitta Andersson (S) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att bevilja före-
ningen ett bidrag med max 75% av, i ansökan, godkända faktiska kostnader. 
Beslutet verkställs efter inlämnad redovisning. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet med acklamation antar Niklas Herneryds 
(L) förslag till beslut. 
_____ 
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§ 73/2017  Dnr KFN 2017–39 805 

Ansökan om bidrag – Finabo Islandshästförening  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens ansökan om ett kommunalt  
engångsbidrag. 

 

Ärendet 

Det har till kultur- och fritidsnämnden 2017-02-23 inkommit en skrivelse från 
Finabo Islandshästförening som önskar ett kommunalt engångsbidrag för att 
skapa en anläggning med en så kallad ovalbana, d v s en 250 m lång grus-
väg, för sin förenings verksamhet i Fritsla. I skrivelsen önskar man dessutom 
en rektangulär ridbana för uppvärmning samt att det anläggs en större yta för 
parkering i direkt anslutning till ridbanorna. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 maj 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Tf. förvaltningschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Ylva Höglund (MBP), Anders Manskog 
(S), Niklas Herneryd (L) och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår avslag på  
föreningens ansökan.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att arbetsutskottet med acklamation antar Birgitta Anders-
sons (S) förslag till beslut. 
 
_______ 
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§ 74/2017 Dnr KFN 2015-107 82 

Stallutredning, information 

Ärendet 

Stallbyggnaden på Bosgården i Örby är i behov av upprustning och med an-
ledning av detta har kultur- och fritidsnämnden givit förvaltningen i uppdrag 
att se över vilka möjligheter och lösningsförslag som står till buds för att 
komma till rätta med problemen. En arkitekt har kopplats in och dialog sker 
fortlöpande med teknik- och serviceförvaltningen kring hur arbetet skall bed-
rivas.     
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott får delinformation i ärendet. 

Dagens sammanträde 

Tf. förvaltningschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet föreslår att nämndens möte i oktober skall förläggas till  
Bosgården i Örby. 
 
Niklas Gustenius undersöker med ridklubben om det är möjligt. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______ 
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§ 75/2017  Dnr KFN 2017-58 86 

Kulturhusutredning  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar vidare med frågan om eventuellt kulturhus 
i processform. 

 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden, 
KFN § 13/2014, att utreda var ett eventuellt kulturhus kunde förläggas i 
Marks kommun. 
Utredningen har legat vilande men åter blivit aktuell i samband med nybygg-
nation av högstadieskola. 
Kultur- och fritidsnämnden har under våren och sommaren 2017 färdigställt 
utredningen och kartläggningen av eventuellt kulturhus i Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Gunvor Alexandersson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Anders Manskog (S) föreslår att förvaltningen börjar titta på prioriteringsom-
råden för förtätning och förstärka det vi redan har. En idé är att bjuda in 
nyckelpersoner i frågan för att kommunicera kultur- och fritidsnämndens  
tankar kring ett eventuellt kulturhus. 
 
Ordförande tackar för presentationen och föreslår att kultur- och fritidsnämn-
den arbetar vidare med frågan om kulturhus i processform. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar förslaget om att arbeta vidare 
med kulturhusfrågan i processform och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 76/2017 Dnr KFN 2017–57 805 

LED belysning – bidragsregler och villkor 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur-och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner prioriteringsregler och tidplan som skall 
gälla för bidrag vid utbyte av LED- belysning på elljusspår. 

 

Ärendet 

För att minska elförbrukningen och elkostnaden på anläggningar med elljus-
spår anslås, enligt beslut KF § 87/2017, en miljon kronor av kommunreserven 
till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till investeringar i LED-belysning. 
Kultur- och fritidsnämnden upprättar regler för villkoren som skall gälla för att 
få bidrag. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 20 september 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner prioriteringsregler och tidplan för ut-
byte av LED – belysning på elljusspår. 

Dagens sammanträde 

Tf. förvaltningschef Niklas Gustenius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Karin Jageby (V), Birgitta Andersson (S) 
och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag till  
beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet antar Niklas Herneryds (L) förslag till 
beslut och finner att så sker. 
 
______ 
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§ 77/2017 Dnr KFN 2017–15 041 

Avgiftsfri kulturskola, förtydligande i taxor och avgifter 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kulturskolan skall vara avgiftsfri för alla elever i grundskolan samt alla barn  
0–6 år boende i Marks kommun med tillägg att även instrumenthyra omfattas 
av begreppet ”avgiftsfri kulturskola”, som gällande formulering. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upptäckt att det fattats ett beslut kring 
frågan om det skulle vara avgörande för att ta del av en kostnadsfri kultur- 
skola att man är boende i Marks kommun. 
 
De två alternativ som kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till är: 
1. Kostnadsfritt för alla elever i grundskolan samt alla barn 0–6 år, boende i 
Marks kommun 
2. Kostnadsfritt för alla elever i grundskolan samt alla barn 0–6 år. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 20 september 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar 
alternativ 1, med tillägg att även instrumenthyra omfattas av begreppet ”av-
giftsfri kulturskola”, som gällande formulering. 
 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Torbjörn Stockenborn redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Karin Jageby (V), Niklas Herneryd (L) 
och Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kulturskolan skall vara avgiftsfri för 
alla elever i grundskolan samt alla barn 0–6 år boende i Marks kommun med 
tillägg att även instrumenthyra omfattas av begreppet ”avgiftsfri kulturskola”, 
som gällande formulering. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) förslag 
till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 78/2017 Dnr KFN 2017–15 041 

Budget 2018, information 

Dagens sammanträde 

Ärendet utgår på grund av att det saknas underlag. 
 
_______ 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(16) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2017-09-26 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 79/2017 Dnr KFN 2017-55 21 

Nämndplan och internkontrollplan 2018, information 

Ärendet 

Nämndplanen är nämndens styrverktyg för sin verksamhet.  
I nämndplanen anger nämnden hur den ska uppfylla 
kommunfullmäktiges uppdrag. I nämndplanen anger nämnden 
övergripande mål och prioriteringar för verksamheten. 
Utifrån nämndplanen tar verksamheten fram en verksamhetsplan som 
visar vad förvaltningen ska göra för att klara nämndens uppdrag och mål. 
Nämnderna skall också besluta om en plan för den internkontroll som ska 
utföras under 2018. 
 
Nämndplanen ska beslutas innan årets start men efter att kommunfullmäktige 
har antagit budgeten för 2018–2021. 
 
I samband med att bokslutsberedningen behandlar årsredovisningen 
kommer en avstämning av samtliga nämndplaner att göras. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Gunilla Sandkvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 
 
Ordförande och vice ordförande ansvarar för att planera in dagar då kultur- 
och fritidsnämnden kommer att arbeta med nämndplan och internkontrollplan 
för 2018. 
 
_______ 
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§ 80/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Godkänns och läggs till handlingarna. 

 

 
a) 
Skrivelse från studieförbund i samverkan – angående det ekonomiska stödet 
till studieförbunden och SISU Idrottsutbildarna från kommuner,  
region/landsting och staten. 
 
b) 
Skrivelse från SISU – angående brev från studieförbunden gällande ekono-
miskt stöd till SISU Idrottsutbildarna. 
 
c) 
Entledigande av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (MP). 
 
d) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 170/2017 - Revidering av folkhälsopolicy. 
 
e) 
Anmälan till seminarie om MU – avtal, 18 oktober 2017. 
 
f) 
Neuroförbundet i Mark bjuder in till föreläsning om ”Hjärntrötthet” den 5  
oktober kl.14.00 i Örbygården, Örby. 
 
g) 
Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 17:44 – förlängning av avtal om 
notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna andra halvåret 2017. 
 
 
____ 
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§ 81/2017  

Information 

Enhetschef Gunvor Alexandersson informerar om museets basutställning  
”Maskinmakt” som förvaras på Viskadalens folkhögskola. Skolan vill att  
utställningen flyttas då de inte har plats för den längre. 
 
Tf. förvaltningschef Niklas Gustenius informerar om medborgarförslag, Dnr 
KFN 2016-104 826, om att förbättra grusplanen vid Fritslaskolan. Förslags-
ställaren har lämnat synpunkt på att beslutet fattats på fel grunder. 
 
Vidare informerar Niklas Gustenius att Tygriksehallen kommer att utrustas 
med en klättervägg.  
 
Invigning av Tygrikeshallen sker 31 oktober 2017 kl. 15.00. Inbjudan kom-
mer. 
 
_____ 

 

 

 
 


