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Tid

 
Torsdag 21 januari 2016, kl. 13.15 – 17.30, ajournering 14.35–15.15 

  

Plats Hyltenäsrummet 

  
Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 

 L Niklas Herneryd  

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Thord Harrysson  

 S Birgitta Andersson  

   

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 C Eva Åberg Andersson 

 S Anders Manskog 

 V Karin Jageby §§ 1-11, kl. 13.15-17.20 

   

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

   

   

   

   

   

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016- 01 - 25, klockan 15.30 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 1-12 

  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Thord Harrysson (S)  
  

  
  
  
  
  
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(15) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2016-01-21 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

  
  
  
  
  
  

  
  

  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 
Sammanträdesdatum 2016-01-21 

 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2016-01-26 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2016-02-17 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(15) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2016-01-21 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 1 
 
Årsrapport 2015 § 2 

Budget 2016     § 3 

 
Åtgärder Viskavallen    § 4       
       
Nämndplan 2016     § 5 

 
Revidering av sammanträdesplan 2016   § 6 
 
Ansökan om kulturarrangemangsbidrag 2016 – Sätila   § 7 
Bygdegårdsförening      
 
Konsumentvägledning och personalförsörjning  § 8 
 
Redovisning av inkomna synpunkter    § 9 
 
Redovisning av meddelanden    § 10 
 
Information    § 11 
 
Övriga frågor    § 12



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(15) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2016-01-21 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 1/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
Extraärende om konsumentvägledning tillförs ärendelistan efter ärende 9. 
Övriga frågor om Hälsans stig och Öppen ungdomsverksamhet tillförs  
ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl anmäler extraärende om konsument- 
vägledning. 
Anders Manskog (S) anmäler övrig fråga om Hälsans stig. 
Thord Harrysson (S) anmäler övrig fråga om Öppen ungdomsverksamhet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om förändringen av ärendelistan kan antas och 
finner att så sker. 
_____ 
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§ 2/2016 Dnr KFN 2015-106 042 

Årsrapport 2015 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen skickar ut årsrapporten i god tid före nämn-
dens möte den 4 februari 2016. 
 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förlag till beslut. 
 

Ärendet 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige 
om koncernens ekonomi och verksamhet för det gångna året.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) föreslår att förvaltningen skickar ut årsrapporten i god tid 
före nämndens möte den 4 februari 2016 och att arbetsutskottet lämnar 
ärendet utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (L) 
förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 3/2016 Dnr KFN 2015-114 040 

Budget 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner investeringsbudgeten för 2016 om  
2 mnkr och att en prioriteringslista beträffande investeringar och investe-
ringsobjekt upprättas under året. 
 
Internbudget lämnas utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har en beviljad investeringsram om 2 mnkr  
årligen.  
I samband med ärendet om budget 2015-2018, den 15 maj 2014 § 53, beslu-
tade kultur- och fritidsnämnden att endast 1 mnkr av investeringsramen 
skulle nyttjas under 2015. I takt med att fler utredningsuppdrag och behovet 
av ny upprustning och teknik vuxit fram har investeringsbehovet inom kultur- 
och fritidsförvaltningen ökat inför verksamhetsår 2016.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 januari 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att god-
känna investeringsbudgeten för 2016 om 2 mnkr och att en prioriteringslista 
beträffande investeringar och investeringsobjekt upprättas under året.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) med stöd från Thord Harrysson (S), Lo Göthberg Larsson 
(MP), Jannicke Wichne (M) och Birgitta Andersson (S) föreslår bifall till för-
valtningens förslag om investeringsbudget och att internbudget lämnas utan 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Niklas Herneryds (L) 
förslag och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 4/2016 Dnr KFN 2014-69 826 

Åtgärder Viskavallen 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att upprätta en konstgräsplan på 
Viskavallens A-plan och med det åtgärda belysning och staket enligt förstu-
dien från TSF till en kostnad av 6,95 mnkr.    
 
Kultur- och fritidnämnden planerar in en utvecklingsdag med framtidsvisioner 
där fokus ligger på anläggningar i Marks kommun. 
 

Ärendet 

Viskavallen är i behov av upprustning och en konstgräsplan med medföljande 
åtgärder föreslås som ett första steg. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 29 december 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta 
att upprätta en konstgräsplan på Viskavallens A-plan och med det åtgärda be-
lysning och staket enligt förstudien från TSF till en kostnad av 6,95 mnkr.    

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Birgitta Andersson (S) föreslår att avslag på förvaltningens förslag till beslut. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att nämnden planerar in en utvecklingsdag 
med framtidsvisioner där fokus ligger på anläggningar i Marks kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons 
(S) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Lo Göthberg Larssons 
(MP) förslag och finner att så sker. 
_____ 
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§ 5/2016 Dnr KFN 2016-7 800 

Nämndplan 2016   

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden skall besluta om nämndplan 2016. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden har träffats vid fyra tillfällen och arbetat med revi-
deringar i nämndplan inför 2016. 
Ändringar har gjorts utefter de anteckningar som förts vid nämndens fyra  
möten. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden går igenom det utkast som ligger till grund för nämndplan 2016. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (M) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan för-
slag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan lämna ärendet utan förslag 
till beslut och finner att så sker. 
_____ 
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§ 6/2016 Dnr KFN 2015-78 800 

Revidering av sammanträdesplan 2016 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Följande ändringar görs i sammanträdesplan 2016: 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 18 februari till 19 februari klockan 09.00. 
Ändring av sammanträdestid KFN au den 24 mars från 13.15 till 09.00. 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 19 maj till 2 juni. 
Flytt av sammanträdesdag och tid KFN 2 juni till 14 juni 08.30 
 

Ärendet 

Följande sammanträdesdatum och tider behöver ändras. 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 18 februari. 
Ändring av sammanträdestid KFN au den 24 mars. 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 19 maj. 
Flytt av sammanträdesdag KFN 2 juni. 

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  

Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan anta ändring av  
sammanträdes datum och tider enligt följande: 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 18 februari till 19 februari klockan 09.00. 
Ändring av sammanträdestid KFN au den 24 mars från 13.15 till 09.00. 
Flytt av sammanträdesdag KFN au 19 maj till 2 juni. 
Flytt av sammanträdesdag KFN 2 juni till 14 juni 08.30. 
 
Förslaget antas. 
 
 _____ 
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§ 7/2016 Dnr KFN 2015-86 805 

Ansökan om kulturarrangemangsbidrag 2016 – Sätila Bygdegårds-
förening 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Sätila Bygdegårdsförening beviljas kulturarrangemangsbidrag med 75 % av 
redovisade nettokostnaden, max 14 000 kronor.  
Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 
 

Ärendet 

Föreningen söker kulturarrangemangsbidrag för att genomföra en föreställ-
ning med titeln ”Myggjagare och näbbstövlar, en musikalisk berättarresa från 
50- till 70-tal” den 21 februari 2016. Programmet är öppet för allmänheten 
och genomförs i bygdegårdens lokaler i Sätila. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 januari 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar ärendet utan beslut men förordar att föreningen Sätila 
Bygdegårdsförening beviljas kulturarrangemangsbidrag med 75 % av redovi-
sade nettokostnaden, max 14 000 kronor. Bidraget betalas ut när ekonomisk 
redovisning lämnats in till kultur- och fritidsförvaltningen 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Chistian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) med stöd från Jannicke Wichne (M), Lo Göthberg Larsson 
(MP) och Niklas Herneryd (L) föreslår att Sätila Bygdegårdsförening beviljas 
kulturarrangemangsbidrag med 75 % av redovisade nettokostnaden, max 
14 000 kronor. Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Thord Harryssons (S) 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 8/2016 Dnr KFN 2015-103 800 

Konsumentvägledning och personalförsörjning  

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottet noterar informationen och ärendet kommer att beslutas på 
kultur- och fritidsnämndens möte den 4 februari. 
 

Ärendet 

Kultur och fritidsnämndens vidare hantering avseende uppdraget konsument-
vägledning i Mark kommun 2016. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 10 december 2015. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 november 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 novem-
ber 2015 och lämnade följande förslag till beslut: 
 
Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla en strategi tillsammans med en 
eller flera kommuner om att dela på en konsumentvägledartjänst. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet noterar informationen och ärendet kommer att beslutas på 
kultur- och fritidsnämndens möte den 4 februari. 
 
_____ 
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§ 9/2016 KFN 2015-2 809  
 KFN 2016-3 809  

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns. 
 

 
a) 
Inkommen synpunkt gällande uthyrning av idrottshallar på nyårsafton. 
 
b) 
Inkommen synpunkt gällande Tygrikeshallen och Marks Tennisklubb. 
 
c) 
Inkommen synpunkt gällande Marks Tennisklubb. 
 
d) 
Svar gällande Marks Tennisklubb. 
 
e) 
Beröm över Sätila bibliotek. 
 
f) 
Synpunkt om trådlöst nätverk på biblioteket. 
 
g) 
Svar gällande trådlöst nätverk på biblioteket. 
 
_____
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§ 10/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av meddelanden godkänns. 
 

a) 
KF § 151/2016 – Budget 2016-2019 samt Taxor och avgifter 2016. 
 
b) 
KF § 156/2016 – Oktoberrapport 2015 för Marks kommun. 
 
c) 
Rapport från Eva Adolfsson – slutseminarium Horisont. 
 
d) 
Protokoll från Kommunala funktionshinderrådet. 
 
e) 
För kännedom (från Länsstyrelsen) – tillstånd till ingrepp inom fornlämning 
RAÄ Tostared 36:1 på fastigheten Torrås 2:2 i Marks kommun.  
 
f) 
Sammanställning över konstinköp under 2015. 
 
g) 
Sammanställning över beviljade kulturbidrag 2015. 
 
h) 
För kännedom – Marks Golfklubb har beviljats stöd ur Allmänna Arvsfonden. 
 
i) 
Arvoden till förtroendevalda – Uppräkning av arvoden för 2016. 
 
_____ 
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§ 11/2016   

Information 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om att Niklas Gusténius har  
anställts som ny enhetschef inom Förening och folkhälsa. 
 
Vidare informerar Christian Dahl om personalsituationen i förvaltningen. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) informerar om att presidiet, folkhälsosamordnare 
och fritid- och föreningsutvecklare kommer att ha ett dialogmöte med in-
bjudna pensionärsföreningar på tisdag 26 januari 2016. 

 
_______ 
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§ 12/2016   

Övriga frågor 

Anders Manskog (S) har noterat att Hälsans stig behöver ses över när det  
gäller skyltningen som är bristfällig. 
 
Thord Harrysson (S) tog upp en övrig fråga kring Öppen ungdomsverksam-
hets utlandsresa. 

 
_______ 
 
 


