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 2015-09-03 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

  
Tid

 
Torsdag 3 september 2015, kl. 13.15–18.30, ajournering 15.00–

15.20 

  

Plats Hyltenäsrummet 

  
Beslutande C Eva Åberg Andersson, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP)  

 FP Niklas Herneryd 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Thord Harrysson  

 S Birgitta Andersson §§ 50-60, klockan 13.15–17.50 

   

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 S Anders Manskog §§ 50- 57, klockan 13.15–17.00 

 

 

V Karin Jageby §§ 50-60, klockan 13.15–17.50 

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Mari Hagborg Lorentzon, Tf. förvaltningschef   

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Kajsa Lager Brink, fritid- och föreningsutvecklare §§ 

52-55 

 

 Sara Lindeberg, folkhälsosamordnare §§ 56-57  

 Margit de Boer, tillgänglighetssamordnare § 58-59  

 Maria Skarnehall Lövgren, vik. enhetschef   

   

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-09-07, klockan 15.30 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 50-68 

  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Thord Harrysson (S)  
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Datum för anslags  

uppsättande

 

2015-09-08 
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2015-09-30 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    

 
Presentation av ny förvaltningschef   § 50 
 
Förändring av ärendelistan  § 51 
 
Medborgarförslag om att kommunen bygger en utebasketplan § 52 
 
Låspanler (APTUS) till idrottshallar och gymnastiksalar § 53 
 
Prioriteringsregler, allmänna bestämmelser och ordningsregler § 54 
 
Bidragsregler 2016    § 55 
 
Bidragsregeler för pensionärs- och handikappföreningar  § 56 
 
Ansökan om föreningsbidrag – Kvinnojouren i Mark  § 57 
 
Reglemente för kommunala funktionshinderrådet  § 58 
 
Förslag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun § 59 
 
Ansökan om bidrag – Navåsens Friluftsklubb  § 60 
 
Ansökan om kulturarrangemangsbidrag – BKUU (KRIN)  § 61 
 
Ansökan om projektbidrag – MSF Car Lazar  § 62 
 
Remissvar – bildande av biotopskyddsområde   § 63 
Härsjön, Marks kommun 
 
Komplettering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning § 64 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 65 
 
Redovisning av inkomna meddelanden   § 66 
 
Information     § 67 
 
Övriga frågor     § 68 
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§ 50/2015 

Presentation av ny förvaltningschef  
 

Christian Dahl, ny förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen presen-
terar sig för arbetsutskottet. 
 
_____ 
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§ 51/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns med anmälan om övrig fråga och informations-
ärenden. 
 

Dagens sammanträde 

Anders Manskog (S) anmäler övrig fråga där han vill lyfta anmälan till semi-
narier och kurser. 
 
Nämndsekreterare Gunilla anmäler informationsärenden. 
 
Ordföranden ställer frågan om ärendelistan kan godkännas med dessa tillägg 
och finner att så sker. 
 
 _____ 
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§ 52/2015 Dnr KFN 2015-51 826 

Medborgarförslag om att kommunen bygger en utebasketplan 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till syftet med medborgarförsla-
get men inväntar teknik- och serviceförvaltningens fortsatta arbete med 
Campus Mark och omgivningarna i området. 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig också positiva till förstudien kring möj-
ligt användande av Saharas grusplan. 
 

Ärendet 

Ett medborgarförslag, Dnr KS 2015-241 826, har inkommit till kommunstyrel-
sen 22 april 2015. Förslagsställaren föreslår Marks kommun att göra en ute-
basketplan med höga korgar och gummiasfalt för de äldre ungdomarna.  
Antingen på Saharas grusplan eller vid campus vid Kunskapens hus.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden inväntar teknik- och serviceförvaltningens fort-
satta arbete med Campus Mark och omgivningarna i området i steg 2 samt 
förstudien kring möjligt användande av Sahara. 

Dagens sammanträde 

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

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (FP)med stöd från Thord Harrysson (S) och Birgitta Anders-
son (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till syftet 
med medborgarförslaget men inväntar teknik- och serviceförvaltningens fort-
satta arbete med Campus Mark och omgivningarna i området.  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig också positiva till förstudien kring  
möjligt användande av Saharas grusplan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
lämna följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till syftet med medborgarförsla-
get men inväntar teknik- och serviceförvaltningens fortsatta arbete med 
Campus Mark och omgivningarna i området. 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig också positiva till förstudien kring möj-
ligt användande av Saharas grusplan. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott antar förslag till beslut. 
_____ 
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§ 53/2015 Dnr KFN 2015-70 821 

Låspaneler (APTUS) till idrottshallar och gymnastiksalar 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner investering av nya låspaneler för samt-
liga prioriterade objekt: 
 
1. Lyckeskolan (komplettering) 
2. Vävarevallen 
3. Strömskolans gymnastiksal 
4. Stommenskolans gymnastiksal 
5. Sjöbyskolans gymnastiksal 
6. Parkskolans gymnastiksal 
7. Örbyskolans gymnastiksal 
8. Torestorps gymnastiksal 
9. Fotskäls gymnastiksal 
 
En offert på sju låspaneler har begärts in från teknik- och serviceförvaltning-
en. Summan som avsätts för material och arbete beräknas till 335 000  
kronor. 
 

Ärendet 

Behov av kompletterande låspaneler till de uthyrningsobjekt kultur- och fri-
tidsförvaltningen ansvarar för.  
Nästa år utgår nuvarande bokningssystem i ett nytt system som finns till-
gängligt och som är än mer anpassat till digital nyckelhantering.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner en investering av nya låspaneler för 
samtliga prioriterade objekt.  

Dagens sammanträde 

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

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner inve-
stering av nya låspaneler för samtliga prioriterade objekt: 
 

1. Lyckeskolan (komplettering) 
2. Vävarevallen 
3. Strömskolans gymnastiksal 
4. Stommenskolans gymnastiksal 
5. Sjöbyskolans gymnastiksal 
6. Parkskolans gymnastiksal 
7. Örbyskolans gymnastiksal 
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8. Torestorps gymnastiksal 
9. Fotskäls gymnastiksal 

 
En offert på sju låspaneler har begärts in från teknik- och serviceförvaltningen. 
Summan som avsätts för material och arbete beräknas till 335 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan lämna följande 
förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner investering av nya låspaneler för samt-
liga prioriterade objekt: 
 

1. Lyckeskolan (komplettering) 
2. Vävarevallen 
3. Strömskolans gymnastiksal 
4. Stommenskolans gymnastiksal 
5. Sjöbyskolans gymnastiksal 
6. Parkskolans gymnastiksal 
7. Örbyskolans gymnastiksal 
8. Torestorps gymnastiksal 
9. Fotskäls gymnastiksal 

 
En offert på sju låspaneler har begärts in från teknik- och serviceförvaltningen. 
Summan som avsätts för material och arbete beräknas till 335 000 kronor. 
 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott antar förslag till beslut. 
 
_______ 
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§ 54/2015 Dnr KFN 2015-41 805 

Prioriteringsregler, allmänna bestämmelser och ordningsregler 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nya prioriteringsregler, allmänna be-
stämmelser och ordningsregler enligt förslag. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklare samt kultur- och fritidsassistenter har gjort en 
översyn av löpande text gällande prioriteringsregler, allmänna bestämmelser 
och ordningsregler och föreslår vissa justeringar i syfte att förtydliga och för-
enkla. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner nya prioriteringsregler, allmänna be-
stämmelser och ordningsregler enligt förslag, se bilaga.  

Dagens sammanträde 

Fritid- och föreningsutvecklare Kajsa Lager Brink föredrar ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner nya priorite-
ringsregler, allmänna bestämmelser och ordningsregler enligt förslag. 
 
Förslaget antas. 

  
_______ 
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§ 55/2015 Dnr KFN 2015-71 805 

Bidragsregler 2016 

 
Arbetsutskottets 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. 
 
De delar som förvaltningen uppfattar som viktiga att förändra till 2016 i nuva-
rande bidragsregler redovisas på oktobernämnd 2015. 
 

Ärendet 

Bidragsregler för 2016 skall beslutas. 
Personal på kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn av löpande 
text i bidragsregler och föreslår vissa justeringar i syfte att förtydliga och för-
enkla. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner de nya bidragsreglerna för 2016 enligt 
förslag, se bilaga. 

Dagens sammanträde 

Förening- och fritidsutvecklare Kajsa Lager Brink redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Birgitta Andersson (S) föreslår att 
återremittera ärendet för att ge förvaltningen mer tid att arbeta fram ett  
underlag där även bidrag för pensionärs-  och handikappföreningar ingår. De 
nya bidragsreglerna skall gälla från 1 januari 2017. 
 
De delar som förvaltningen uppfattar som viktiga att förändra till 2016 i nuva-
rande bidragsregler redovisas på oktobernämnd 2015. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
besluta enligt följande: 
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. 
 
De delar som förvaltningen uppfattar som viktiga att förändra till 2016 i nuva-
rande bidragsregler redovisas på oktobernämnd 2015. 
_______ 
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§ 56/2015 Dnr KFN 2015-33 805 

Bidragsregler för pensionärs- och handikappföreningar 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras för att arbeta in bidragen i kultur- och fritidsnämndens 
nya bidragsregler som skall gälla från 1 januari 2017. Kultur- och fritidsför-
valtningen uppmanas att föra en dialog med de berörda föreningarna. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen tar upp bidragsrutredningen igen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden får en uppföljning i ärendet om tre månader. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kultur och fritidsnämnden 
 
Bidragen till Kvinnojouren, Röda korset och Kamratföreningen Länken återförs 
till socialnämnden, då dessa inte bedöms falla inom ramen för det förebyg-
gande och främjande arbete som kultur- och fritidsnämnden bedriver. 
 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har sedan årsskiftet tagit över de föreningsbidrag 
som tidigare hanterats under Socialnämnden. Tillkommande medel och bi-
dragsregler följde med i överflytten till kultur- och fritidsnämnden. Ett behov 
av att förnya bidragsreglerna har under året identifierats, dels för att öka gra-
den av likabehandling gentemot övriga föreningar och dels för att minska ris-
ken att bidragsreglerna tolkas olika. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta alternativ 2 för driftsbidrag och 
alternativ 2 för lokalbidrag (se bilaga) som bidragregler för pensionärs- och 
handikappföreningar under 2016. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltning-
en i uppdrag att under 2016 fortsätta utvecklingsarbetet mot ett mer jämt 
fördelat lokalbidrag och ett driftsbidrag som gagnar föreningar utifrån dess 
aktivitet.  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå att bidragen till Kvinnojouren, 
Röda korset och Kamratföreningen Länken återförs till Socialnämnden, då 
dessa inte bedöms falla inom ramen för det förebyggande och främjande ar-
bete som kultur- och fritidsnämnden bedriver. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsosamordnare Sara Lindeberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) med stöd från Eva Åberg Andersson (C) och Niklas 
Herneryd (FP) föreslår att återremittera ärendet för att arbeta in bidragen i  
 
kultur- och fritidsnämndens nya bidragsregler som skall gälla från 1 januari 
2017. Kultur- och fritidsförvaltningen uppmanas att föra en dialog med de  
berörda föreningarna. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen tar upp 
bidragsrutredningen igen. 
Niklas Herneryd (FP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden får en uppföljning 
i ärendet om tre månader. 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att bidragen till Kvinnojouren, Röda korset 
och Kamratföreningen Länken återförs till socialnämnden, då dessa inte be-
döms falla inom ramen för det förebyggande och främjande arbete som kul-
tur- och fritidsnämnden bedriver. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
besluta enligt följande: 
 
Ärendet återremitteras för att arbeta in bidragen i kultur- och fritidsnämndens 
nya bidragsregler som skall gälla från 1 januari 2017. Kultur- och fritidsför-
valtningen uppmanas att föra en dialog med berörda föreningarna. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen tar upp bidragsrutredningen igen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden får en uppföljning i ärendet om tre månader. 
 
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
lämna följande förslag till beslut: 
Bidragen till Kvinnojouren, Röda korset och Kamratföreningen Länken återförs 
till socialnämnden, då dessa inte bedöms falla inom ramen för det förebyg-
gande och främjande arbete som kultur- och fritidsnämnden bedriver. 
 
_______
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§ 57/2015 Dnr KFN 2015-33 805 

Bidrag till kvinnojouren i Mark 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från direkt-
ionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2015 betala ut ett bidrag 
motsvarande 12 kronor/invånare till Kvinnojouren i Mark. 
 

Ärendet 

Kvinnojouren i Mark har ansökt om föreningsbidrag. Direktionen för Sjuhärads 
kommunalförbund rekommenderar att respektive kommun betalar en ersätt-
ning motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojourerna i Borås och Mark. Bi-
dragsreglerna tillåter inte bidrag i enlighet med kommunalförbundets rekom-
mendation. Socialnämnden har tidigare fattat beslut att höja bidraget till 
Kvinnojouren från 10 kr/invånare till 12 kr/invånare.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att följa rekommendationen från direkt-
ionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 2015 betala ut ett bidrag 
motsvarande 12 kr/invånare till Kvinnojouren i Mark. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsosamordnare Sara Lindeberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa rekom-
mendationen från direktionen för Sjuhärads kommunalförbund och under 
2015 betala ut ett bidrag motsvarande 12 kronor/invånare till Kvinnojouren i 
Mark. 
 
Förslaget antas. 
 
_______ 
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§ 58/2015 Dnr KFN 2015-61 003 

Reglemente för kommunala funktionshinderrådet 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur-och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett reglemente för kommunala funktionshinderrådet. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ta fram ett nytt reglemente för 
Kommunala funktionshinderrådet (KFR). 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 beslutar att ge kultur-och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett reglemente för kommunala funktionshinderrådet. 

Dagens sammanträde 

Tillgänglighetssamordnare Margit de Boer redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
ge kultur-och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett reglemente för 
kommunala funktionshinderrådet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
lämna följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur-och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett reglemente för kommunala funktionshinderrådet. 
 
Förslaget antas. 
 
_______ 
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§ 59/2015 Dnr KFN 2015-67 003 

Förslag att ta fram tillgänglighetspolicy för Marks kommun 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun. 
 

Ärendet 

Tillgänglighetsfrågor berör många olika verksamheter i Marks kommun. I 
dagsläget saknas dock ett kommunövergripande styrdokument som fastställer 
vilka värden ska beaktas i arbetet med att öka tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning. Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår därför att ta 
fram en tillgänglighetspolicy som ska ange kommunens gemensamma förhåll-
ningssätt i tillgänglighetsfrågor. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur-och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Tillgänglighetssamordnare Margit de Boer redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge 
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tillgänglighetspolicy 
för Marks kommun. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
lämna följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en tillgänglighetspolicy för Marks kommun. 
 
Förslaget antas. 
 
_______ 
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§ 60/2015 Dnr KFN 2015-68 805 

Ansökan om bidrag - Navåsens Friluftsklubb 

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

Ärendet 

Navåsens friluftsklubb har till kultur- och fritidsnämnden kommit in med en 
ansökan, daterad den 2015-07-20 om hjälp med inköp av armaturer och till-
behör vid upprustningen av elljusbana runt Navsjön, Björketorp.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens begäran om att hjälp med in-
köp av armaturer och tillbehör.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen förordar att Navåsens friluftsklubb ges ett 
kompletterande bidrag för att kunna genomföra det planerade projektet med 
att byta lågenergiarmaturer och tillbehör. Bidraget ska motsvara halva den 
totala summan minus den summa som föreningen själva kan stå för. 

Dagens sammanträde 

Vikarierande enhetschef Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) föreslår att lämna ärendet utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
lämna ärendet utan förslag till beslut. 
 
Förslaget antas. 
 
_______ 
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§ 61/2015 Dnr KFN 2015-38 805 

Ansökan om kulturarrangemangsbidrag - BKUU ”KRIN” 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturarrangemangsbidrag med 75 % av 
redovisad nettokostad, maximalt 20 000 kronor, för genomförande av kultur-
kvällen, dock med önskemål om bredare marknadsföring för att nå en bredare 
publik, samt en entréavgift för att delfinansiera arrangemanget.   
 
Kultur- och fritidsnämnden följer upp redovisningen av arrangemanget. 
 

Ärendet 

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

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2015. . 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja kulturarrange-
mangsbidrag med 75 % av redovisad nettokostad, maximalt 20 000 kronor, 
för genomförande av kulturkvällen, dock med önskemål om bredare mark-
nadsföring för att nå en bredare publik, samt en smärre entréavgift för att 
delfinansiera arrangemanget.   

Dagens sammanträde 

Tillförordnad förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturar-
rangemangsbidrag med 75 % av redovisad nettokostad, maximalt 20 000 
kronor, för genomförande av kulturkvällen, dock med önskemål om bredare 
marknadsföring för att nå en bredare publik, samt en entréavgift för att delfi-
nansiera arrangemanget.   
 
Niklas Herneryd (FP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden följer upp redo-
visningen av arrangemanget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
lämna följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturarrangemangsbidrag med 75 % av 
redovisad nettokostad, maximalt 20 000 kronor, för genomförande av kultur-
kvällen, dock med önskemål om bredare marknadsföring för att nå en bredare 
publik, samt en entréavgift för att delfinansiera arrangemanget.   
 
Kultur- och fritidsnämnden följer upp redovisningen av arrangemanget. 
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§ 62/2015 Dnr KFN 2015-40 805 

Ansökan om projektbidrag – MSF Car Lazar 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektbidrag med 20 000 kronor för  
genomförande av projektidén med inslag av flera olika professionellt ledda  
aktiviteter.  
Kultur- och fritidsnämnden följer upp redovisningen av arrangemanget. 
 

Ärendet 

Föreningen MSF Car Lazar ansöker om projektbidrag för att starta en början 
till ett nätverk för nyanlända med behov av att integreras i det svenska sam-
hället.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar projektbidrag 
med 20 000 kronor för genomförande av projektidén med inslag av flera olika 
professionellt ledda aktiviteter. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar pro-
jektbidrag med 20 000 kronor för genomförande av projektidén med inslag av 
flera olika professionellt ledda aktiviteter. 
Kultur- och fritidsnämnden följer upp redovisningen av arrangemanget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
lämna följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar projektbidrag med 20 000 kronor för ge-
nomförande av projektidén med inslag av flera olika professionellt ledda  
aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden följer upp redovisningen av arrange-
manget. 
 
_______ 
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§ 63/2015 Dnr KFN 2015-620 820 

Remissvar - Härsjön 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar på bildande 
av biotopskyddsområde Härsjön, Marks kommun och sänder svaret till Miljö-
nämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden förespråkar att området tydliggörs mer ur  
ekoturism-synpunkt och att det kommer upp tydliga informationsskyltar utef-
ter länsväg 156. 
 

Ärendet 

Under september 2013 återinventerades strandängen vid Härsjön. 
Syftet med inventeringen var att göra en återinventering av den 
hotade klockgentianan som inventerades under 1990-talet och 2006. 
 
Återinventeringen visade att klockgentianan har minskat kraftigt, från 
cirka 1500 blomstänglar till endast 114 stycken. Minskningen bedöms 
bero på igenväxning av området. I samband med inventeringen, 
gjordes en skötselplan som beskriver hur området ska skötas för att 
klockgentianan åter ska trivas. 
 
Miljönämndens intention med att bilda ett biotopskyddsområde är för 
att säkerställa att skötselplanen följs, för att gynna klockgentianan och 
för att göra området till ett attraktivt besöksmål i Marks kommun. 
 
Miljönämnden vill gärna ha in synpunkter på skrivelsen före slutligt 
beslut tas i kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 augusti 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar på bildande 
av biotopskyddsområde Härsjön, Marks kommun och sänder svaret till Miljö-
nämnden. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad förvaltningschef Mari Hagborg Lorentzon redogör för  
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Eva Åberg Andersson (C) med stöd från Niklas Herneryd (FP) föreslår att kul-
tur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar på bildande av 
biotopskyddsområde Härsjön, Marks kommun och sänder svaret till Miljö-
nämnden. 
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Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden förespråkar 
att området tydliggörs med ur ekoturism-synpunkt och att det kommer upp 
tydliga informationsskyltar utefter länsväg 156. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden kan lämna följande 
förslag till beslut: 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar på bildande 
av biotopskyddsområde Härsjön, Marks kommun och sänder svaret till Miljö-
nämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden förespråkar att området tydliggörs mer ur ekotur-
ism-synpunkt och att det kommer upp tydliga informationsskyltar utefter 
länsväg 156. 
 
Förslaget antas. 
 
_______ 
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§ 64/2015 Dnr KFN 2015-66 002 

Komplettering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner komplettering av delegationsordningen 
med tillägg om att förvaltningschef är behörig företrädare för kommunen i 
samband med projektansökningar inom EU eller annan internationell organi-
sation. 
 

Ärendet 

I februari 2015, § 6, antog kommunfullmäktige en policy för internationellt 
arbete. I policyn anges att kommunstyrelsen ska besluta om riktlinjer för 
kommunens internationella arbete. 
 
Den 29 april 2015 § 70, fastställde kommunstyrelsen riktlinjer för Marks 
kommuns internationella arbete och samarbete inom EU. 
 
Delegationsordningen kompletteras med att förvaltningschef är behörig före-
trädare för kommunen i samband med projektansökningar inom EU eller an-
nan internationell organisation. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad .3 juli 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner komplettering av delegationsordningen 
enlig bilaga 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (FP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner kom-
plettering av delegationsordningen med tillägg om att förvaltningschef är be-
hörig företrädare för kommunen i samband med projektansökningar inom EU 
eller annan internationell organisation. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan 
lämna följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner komplettering av delegationsordningen 
med tillägg om att förvaltningschef är behörig företrädare för kommunen i 
samband med projektansökningar inom EU eller annan internationell organi-
sation. 
 
Förslaget antas: 
_______ 
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§ 65/2015 Dnr KFN 2015-2 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

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

 
a) Synpunkt gällande Mjöllösa naturbete i Navåsen. 
 
b) Synpunkt gällande ungdomsgård. 

 
c) Svar från Maria Skarnehall Lövgren gällande Mjöllösa. 

 
d) Synpunkt från Horreds Byalag gällande biblioteket i Horred. 

 
e) Synpunkt gällande Mingla i Mark. 

 
f) Synpunkt gällande Mingla i Mark. 

 
g) Svar från Maria Skarnehall Lövgren gällande Öjasjön i Öxabäck. 

 
h) Synpunkt från Synskadades Riksförbund i Mark gällande tillgänglighet på 

hemsidor. 

 
i) Svar från Maria Skarnehall Lövgren gällande paviljongen på Hyltenäs. 

 
j) Synpunkt om utsmyckning av rondellen vid Kunskapens Hus. 

 
k) Svar från Olof Lindqvist gällande rondellen vid Kunskapens hus. 

 
l) Svar från Torbjörn Stockenborn gällande ungdomsgård. 
 

 
 

_______ 
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§ 66/2015  

Redovisning av inkomna meddelanden 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Redovisning av inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 
 

 
a) Inbjudan ”Forum för barn och ungdomar” den 18 november. 
 
b) Inbjudan ”Kultur för äldre” den 9 oktober. 
 
c) Protokoll, kommunala Funktionshinderrådet tisdag 26 maj. 

 
d) Pressmeddelanden från Västra Götalandsregionen. 

 
e) Inbjudan ”Utbildningsdag i folkhälsa” den 4 december. 

 
 
_____ 
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§ 67/2015 

Information 

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist informerar att den 17 september, innan 
nämndsmötet, kommer Oscar Eriksson från IT och håller en introduktion i  
Netpublicator. Ta med Ipads. 
Vi börjar klockan 12.30 i Örestensrummet. 
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§ 68/2015 

Övriga frågor  

Arbetsutskottet diskuterar frågan; hur hanterar vi inbjudan till kurser, konfe-
renser m.m. som skickas ut med mejl. Gäller arvode för dessa inbjudningar? 
 
Innan inbjudan skickas ut så skall ordförande och vice ordförande ha gett sitt 
medgivande om ledamöter och ersättare får arvode för att vara med. 
Frågan tas upp som ett beslutsärende på kultur- och fritidsnämndens möte 
den 17 september. 
 
 
  


