
Kultur- och fritidsnämnden 

2020-09-16 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 

Ordförande Martin Svenberg Rödin (M) 

1:e vice ordförande Anna Höglind (L) 

Terje Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD) 

2:e vice ordförande Rolf Bjelm (S) 

Lene Matysiak (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 

Robin Karlsson Dahlgren (M) 

Johan Magnusson (L) 

Helen Greus (SD) 

Maria Pasanen (SD) 

Erik Färg (S) 

Carina Thorstensson (C) 

Freja Gunell (V) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  

nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 

C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 

KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 

MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 

V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 

M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 

L L, M 

SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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 Kultur- och Fritidsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-09 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 253

2. Val av justerare

Dnr 404

3. Information till nämnd - 2020

Dnr 2020-000001

 

4. Information om beställning av bollhall

Dnr 2019-000074

Information från Elisabeth 

Linderoth, kl. 15:00 

 

5. Anmälan av delegationsbeslut - 2020

Dnr 2020-000012

5 

6. Delårsrapport 2020 för Kultur- och

fritidsnämnden.

Dnr 2020-000006

7 

7. Begäran om att ej ianspråkta medel ur eget

kapital

Dnr 2020-000042

17 

8. Initiativärende Kultur och fritidsplan

Dnr 2019-000052

18 

9. Nya avgifter för bibliotekstjänster

Dnr 2020-000043

19 

Tid: Onsdagen den 16 september kl. 14:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: Senast måndagen den 21 september  

Justeringsperson: 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-09 Dnr: KFN 2020-000012 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - juni till augusti 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut   

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning 2019-12-12 § 49 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-06-01 till 2020-08-31.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-01 

Delegationsförteckning 2020-06-01 – 2020-08-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2020-07-24 734 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.1 Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2020-000024 

2020-07-24 731 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.1 Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2020-000032 

2020-07-24 727 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.1 - Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2020-000019 

2020-07-20 725 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.1 Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2020-000019 

2020-06-08 709 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt3.2.8 - Teckna hyresavtal 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000035 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-09 Dnr: KFN 2020-000006 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomienheten 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti.

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 

Kultur- och fritids resultat för perioden uppgår till 613 tkr i avvikelse mot budget. 

Överskottet för perioden beror bland annat på att Kulturskolan inte haft full 

bemanning under perioden. Överskottet kan även härledas till att förvaltningen har 

övertagit hanteringen av lokaluthyrning från Samhällsbyggnad och därmed högre 

intäkter än förväntat. Resultatet för året prognostiseras till +-0 tkr. 

Utfallet för investeringar jan-aug uppgår till 261 tkr fördelat på projekten Konst i 

offentlig miljö 18 tkr, Allmänt Kultur 209 tkr och Ombyggnation av bibliotek 34 tkr. 

Planen är att den totala investeringsramen på 764 tkr kommer förbrukas. 

Kultur- och fritid har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 

inriktningsmål. Bedömningen är att tre av totalt 5 verksamhetsmål delvis är 

uppfyllda och 2 har den lägre nivån av uppfyllelse. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef Kultur- och fritid 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Delårsbokslut augusti 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndsordförande 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen Ringi 

 

Saltkällans båtplats. Fotograf Jenny Martinsson 

Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, kulturskola, Ung fritid, Turism och 

Bibliotek. 
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Viktiga händelser 
Covid-19 har präglad verksamheterna under perioden. Enheten har bland annat fungerat som 

måltidsstöd på skolorna. Biblioteket i Hällevadsholm har stängt under höstterminen på grund av 

renoveringsarbeten. Biblioteket i Hällevadsholm uppdateras till ett ”Mer-öppet” bibliotek, vilket 

innebär att låntagare kommer in i lokalen utanför kontorstid. Planeringen för ombyggnation i 

Hedekas har även påbörjats. 

Munkedal har märkt ökad turism under sommaren och har inga företag i besöksnäringen som är i 

kris. Ung Fritid har bedrivit verksamhet utomhus och på digitala medier. Fritidsgården är inne i 

nyrenoverade lokaler och kommer att öppna i september. Kulturskolan kommer under höstterminen 

att ha undervisning både digitalt och traditionellt. 

Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - 

Aug 2019  
Utfall Jan - 

Aug 2020  
Bud Jan - Aug 

2020  
Avvikelse Jan - 

Aug 2020  

Intäkter/inkomster 1 399 1 105 418 688 

Summa Intäkter 1 399 1 105 418 688 

Personalkostnader -6 591 -6 463 -6 506 43 

Övriga kostnader -4 689 -4 770 -4 653 -117 

Summa Kostnader -11 279 -11 234 -11 159 -75 

Summa Resultaträkning -9 880 -10 129 -10 742 613 

 

Kultur- och fritid har för perioden januari till augusti ett positivt resultat på 613 tkr. Överskottet kan 

bland annat härledas till Kulturskolan, Föreningsbidrag och övertagandet av lokaluthyrning från 

Samhällsbyggnad. 

Nettokostnadsavvikelsen mellan 2019 och 2020 per augusti månad är 2,5 % Nettokostnaden har ökat 

med 249 kr i jämförelse med föregående år, varav 97 tkr avser lönerevisionen. 

 

Intäktsanalys 
Intäkterna har en positiv avvikelse för perioden med 688 tkr mot budget. Intäktsavvikelsen är bland 

annat kopplade till kulturprojekt som är svårt att ta höjd för innan bidragets storlek är bestämd. Men 

även uthyrning av lokaler som tagits över från Samhällsbyggnad bidrar till överskottet samt 

slutredovisade bidrag avseende 2019. 

I jämförelse med augusti föregående år har intäkterna minskat med 294 tkr. Intäktsminskningen 

härrör till projektet LandArt som har avslutats samt de bidragsfinansierade projekten Skapande skola 

och Skapande förskola som inte kunnat genomföras som planerat under våren på grund av Covid-19. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna har en negativ avvikelse för perioden med 71 tkr mot budget. Kostnadsavvikelsen beror 

till största delen på ökade anläggningsbidrag i ett övergångsår mellan gamla och nya riktlinjer som 

inte var budgeterat för. Dock räddas det upp av en positiv avvikelse för perioden för personal samt 

verksamhetskostnader på Kulturskolan. 
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I jämförelse med augusti föregående år har kostnaderna minskat med 45 tkr. Personalkostnaderna 

har minskat med 128 tkr jämfört med samma period föregående år. Övriga kostnader har ökat med 

83 tkr på grund av att det i år betalats ut mer i föreningsbidrag i övergången mellan de gamla och de 

nya riktlinjerna. Den totala kostnadsminskningen kan också härledas till de projekt som inte kunnat 

genomföras som planerat under våren på grund av Covid-19. 

 Eget kapital 

Nämnd Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Kultur- och fritidsnämnden 468    

 

 

Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2019 Utfall 

Helår  
2020 Prognos 

helår  
2020 Budget 

Helår  
2020 

Avvikelse 
Prognos  

Nämnd- och styrelse -213 -221 -221 0 

Turism -609 -581 -581 0 

Allmän fritidsverksamhet -4 569 -6 137 -5 937 -200 

Kultur -922 -761 -761 0 

Bibliotek inkl. skolbibl ytterskolor -3 013 -3 062 -2 262 -800 

Musikskola/Kulturskola -3 755 -3 658 -3 858 200 

Fritidsgårdar -1 874 -1 909 -2 709 800 

Summa Verksamhetsstruktur -14 955 -16 329 -16 329 0 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden en positiv avvikelse på 613 tkr mot budget och har en 

prognos för året på +-0 tkr mot budget fördelat på följande verksamheter: 

Nämnd- och styrelse samt Turism verksamheten har för perioden augusti 1 tkr respektive 2 tkr 

avvikelse mot budget. Båda verksamheterna löper på enligt plan och har en årsprognos om +-0 tkr. 

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag visar för perioden ett positivt 

resultat om 178 tkr där intäkter för uthyrning av lokaler utöver budget står för merparten av 

överskottet. En verksamhet som tagits över från Samhällsbyggnad under pågående år. Planen för 

året att sjösätta övergången mellan de gamla och de nya riktlinjerna för anläggningsbidrag har 

genomförts inom ram då utbetalning av aktivitetsbidrag och lönebidrag har varit lägre än förväntat. 

Årsprognosen visar på ett underskott om 200 tkr. 

Verksamheten Kultur visar för perioden ett överskott på 6 tkr. Många kulturevenemang har blivit 

inställda på grund av rådande omständigheter vilket innebär både lägre kostnader och lägre intäkter 

för perioden. Prognosen visar på ett +-0 resultat för året. 

Biblioteket inklusive skolbiblioteken i ytterområden har ett underskott för perioden om 635 tkr. Inför 

årets budget har biblioteket fått i uppdrag att omorganisera sin personal mot Ung Fritid. 
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Anpassningen och planeringen har påbörjats men personalkostnaderna har inte flyttats till rätt 

verksamhet än. Två anställda har slutat under perioden varav en kommer att återbesättas. 

Årsprognosen visar på ett underskott om 800 tkr. 

Kulturskolan har en positiv avvikelse på 291 tkr per augusti månad. Verksamheten har varit 

återhållsam med personal och övriga verksamhetskostnader under våren vilket bidrar till periodens 

överskott. Från och med juli ökade bemanningen och årsprognosen hamnar på ett överskott om 200 

tkr. 

Ung fritid visar för perioden en positiv avvikelse på 770 tkr mot budget. Inför budgetåret 2020 har 

Ung fritid fått 1 000 tkr i utökad budget för att kunna utveckla sin verksamhet i ytterområdena. 

Anpassningen och planeringen har påbörjats men personalkostnaderna har inte flyttat till rätt 

verksamhet än. En utökning av personal kommer att ske under hösten. Även intäkter från ett 

slutredovisat projekt avseende 2019 bidrar till den positiva avvikelsen. Det prognostiserade 

överskottet är 800 tkr mot budget. 

Åtgärder 
Verksamheten löper på enligt plan och inga åtgärder för budget i balans presenteras. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Aug 2020  
Budget tot 

2020  
Prognos 

Augusti 2020  

1304 Konst i offentlig miljö -18 -290 -290 

2215 Kulturenheten 5 år  -264 -264 

2225 KULTURENHETEN 10 ÅR -209   

2230 Ombyggnation bibliotek -34 -100 -100 

2258 Musikskolan 5 år 0 -110 -110 

Summa Alla projekt -261 -764 -764 

 

 

 

 

För investeringsmedlen i Konst i offentlig miljö har under perioden det stenhantverk som pryder 

trappan i Forum införskattas. Arbetet med att byta ut möblerna i Forums foajé som påbörjade förra 

hösten är nu klart. Ombyggnationen av biblioteken i Hedekas och i Forum har påbörjats där 

investering av armaturer gjorts. 

Ung Fritid kommer under hösten, efter flytt in Pipfabrikens lokaler, införskaffa möbler eftersom stora 

delar av de möblemang som stod i Örskilsgården blev vattenskadat innan rivning. Musikskolans 

anslag kommer fortsätta utvecklingen av Kulturskolan. En utsmyckning av offentlig miljö i Dingle är 

på gång under hösten. Prognosen är att den tilldelade investeringsramen på 764 tkr kommer 

förbrukas innan årets slut. 

Personal 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack 
Augusti 2019  

Sjukfrv %, ack 
Augusti 2020  
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Åldersintervall 1.83% 2.17% 

<=29 0.44% 0.00% 

30-39 1.65% 4.32% 

40-49  0.00% 

50-55 3.91% 0.62% 

>=56 0.78% 1.19% 

65-67  1.20% 

Den lilla ökning som syns är kopplad till Covid-19. Utan covid-19 hade sjuktalen troligtvis legat lika 

som tidigare eller lägre. 

Rutinen gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommer gås igenom på APT framöver. 

Omtankessamtal/rehabiliteringssamtal genomförs vid behov och sätter handlingsplan med 

medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. (3 tillfällen på 6 mån eller 6 tillfällen på 12 mån). Fram till 

bokslutet har det genomförts 0 samtal. då medarbetarna inte kommit upp i tre tillfällen på sex 

månader eller sex tillfällen på tolv månader. 

Antal anställda  

 Utfall 2019  Utfall 2020  

Alla anställningsformer 19 20 

Tillsvidare 18 17 

Tidsbegränsad 1 3 

 

Två tillsvidareanställda har sagt upp sig. En annons ligger ute.  
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Sysselsättning  

 Antal 
anställningar 

2019  

Antal 
anställningar 

2020  

0-74% 21 4 

75-99% 1 1 

100% 17 15 

 

De flesta som är tillsvidareanställda arbetar 100%. 

Systematisk arbetsmiljöarbete 
Vårt arbetsmiljöarbete sker i samverkan mellan chef, skyddsombud och övriga medarbetare genom 

APT, möten med teamledarna, LOKSAM. Alla medarbetare uppmuntras att vara delaktiga i 

arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden på enheten är kända av medarbetarna. 

De föreskrifter (Afsar) som berör medarbetare kommer att presenteras på kommande APT under 

höst och vår. Verksamheten har arbetat med att under våren anpassa så att arbetsplatserna ska bil 

säkra utifrån Covid-19. 

Det sker återkommande undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön. Detta gäller både den 

fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön via OSA och fysisk rond. 

Osa-resultatet är presenterat och kommer att fortsätta arbetas med under hösten. 

Fysiska: Lokalerna på kulturskolan är ej bra. Kulturpedagogerna kommer nu vara i samma lokaler som 

fritidsledarna. 

En risk och konsekvensanalyser genomförs utifrån arbetsmiljön för medarbetarna när det planeras 

för förändringar. Verksamhetsförändringar som har skett hittills i år ombyggnad i Hällevadsholm. 

Inrapporterade tillbud och olycksfall utreds systematiskt. En återkoppling och diskussion sker på APT 

utifrån tillbud som inkommer. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Inriktningsmål Bedömning Trend 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara   

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen  

  

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs 
utifrån behov 

  

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan   
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Nämndens verksamhetsmål och mått 
 

1.1 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad folkbildning 

Bedömning Trend 

  
 

Kommentar: För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att under året 2020 

kartlägga de aktiviteter som bedöms främja folkbildningen. Kartläggningen blir underlag för 

kommande handlingsplan som ska beskriva hur förvaltningen ska arbeta för att öka folkbildningen. P 

g a Covid-19 har endast delar av verksamheten hunnit genomföra kartläggningen. 

Det prioriterade fokusområdet för samtliga inom förvaltningen under året är läsfrämjande åtgärder. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Kartlägga de aktiviteter inom förvaltningen som 
främjar folkbildningen 

0 1  

 

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla 

Bedömning Trend 

  
 

Kommentar: Kompetensutbildning för sidansvariga på hemsidan är inbokad och genomförs i 

september. Kommunens administrativa enhet ansvarar för uppdateringar och utveckling av språk och 

information. 

Föreningar fick avbryta aktiviteter i våras p g a Covid-19. Föreningarna har erhållit ett framtaget 

schablonbelopp för att inte drabbas ekonomiskt av minskade aktivitetsbidrag. Kategorin övriga 

föreningar inkom med en skrivelse där man önskade samma belopp som 2019 som enheten kunde 

tillmötesgå. Enheten har genomfört uppdateringar av det digitala systemet för föreningsbidrag. 

Utveckling pågår inför kommande årsredovisningar. Utbildning för föreningslivet kommer att 

erbjudas under hösten. 

Samarbetet med SISU har utvecklats under perioden. 

Kommunens vandringsleder har kartlagts och uppdaterats. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med 
funktionsnedsättning 

0 1  

Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än 
svenska 

0 1  

Antalet sammankomster inom föreningslivet som 
sökts aktivitetsstöd för, ska öka från  2 532 till 2 700 

 2 700  

Kartlägga kommunens vandringsleder 1 1  
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3.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap 

Bedömning Trend 

  
 

Kommentar: Medvetenheten kring informationskanaler blir allt större. Den digitala kunskaps-

spridningen har fått ett uppvaknande. Kultur och fritid har ett flertal digitala kanaler. Både bibliotek, 

turism och Ung Fritid sprider information om forum för gemenskap. 

Det är omöjligt att bedöma antalet besökare på fritidsgården på grund av Covid-19. 

Personal ingår i EST-gruppen (ökad trygghet) och i SSPF (skola, sociala, polis, fritid) där en del av 

trygghetsbegreppet inkluderas. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Öka antal besökare på fritidsgården från 5824 till 
6000 

 6 000  

 

3.2 Verksamhetsmål: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid 

Bedömning Trend 

  
 

Kommentar: För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att under hösten 2020 

genomföra en LUPP-undersökning. LUPP är ett verktyg för att ta reda på ungdomars livssituation 

lokalt. Resultatet ska ge ett underlag i framtida beslutsprocesser som rör unga samt underlätta 

samarbetet mellan olika verksamheter. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Genomföra LUPP-undersökning 2020 0 1  
 

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil 

Bedömning Trend 

  
 

Kommentar: Covid-19 har omöjliggjort event under våren. Eventgruppen har nu haft sitt första möte 

och planerar för event under hösten. 

Lånecyklarna har ökat i popularitet. Endast elcyklarna lånas ut då det inte finns intresse av de vanliga 

trampcyklarna. 

Kartläggningen för återanvända fritidsartiklar kommer att påbörjas under hösten. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Enheten genomför två event/år med fokus på hållbar 
livsstil 

0 2  

Under året ska lånecyklarna lånas ut minst 250 ggr 68 250  

Kartlägga möjligheten för invånarna att återanvända 
fritidsartiklar 

0 1  
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9 

Framtid 
För Kultur- och fritid har mycket av verksamheten ställts på paus under 2020. Förhoppningen är att 

det utvecklingsarbetet som tidigare påbörjats kan fortsätta med full kraft. Kultur- och fritid kommer 

att ha fokus på nätverket kring friluftsanläggningar, leder och tillgänglighetsanpassning. Kulturskolan 

har fokus på att utveckla musikalprojekt i skolorna. Förhoppning finns att kunna genomföra ett 

Kultur- och fritidsläger med både drama, dans, musik och friluftsaktiviteter. Biblioteksverksamheten 

utvecklar sitt meröppetkoncept. Ung Fritid kommer att få en nystart i nya lokaler och utvärdera de 

arbetssätt som använts under perioden utan lokaler. 

 

16



Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-09 Dnr: KFN 2020-000042 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomienheten 

Begäran om att inte nyttja medel ur eget kapital 

2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsförvaltningen inte kommer 

nyttja medel ur det egna kapitalet med 468 tkr år 2020 för att disponeras till 

övergången mellan gamla och nya riktlinjer för föreningsbidrag, enligt tidigare 

beslut på KFN 20-05-13, Dnr 2020-29 §29. Nämndens beslut delges 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt kommunen ekonomistyrningsregler kan en nämnds bokslutsresultat föras 

över till ett eget kapital för att tas i anspråk kommande år. Ett resultat som förs 

över skall vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte 

föranledd av till exempel mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte 

hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar om 

eventuella tolkningar och undantag.  

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den 

aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel på användning är 

strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning och 

tillfällig personalförstärkning. Den ordinarie verksamheten skall dock inrymmas 

inom den budget som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret.  

Övergången mellan gamla och nya riktlinjer för föreningsbidrag kommer 

genomföras inom ram. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef Kultur- och fritid 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-07 Dnr: KFN 2019-000052 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Anna Höglinds initiativärende är verkställt. 

Sammanfattning 

Anna Höglind (L) ville i sitt initiativärende från 19-02-20, att förvaltningen skulle ta 

fram en kultur- och fritidsplan, baserad på kommunens vision och kommande 

inriktningsmål. Förvaltningen har tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden 

genomfört en work-shop för att ta fram verksamhetsmål och mått.  

Därefter har nämnden godkänt förvaltningens verksamhetsplan. Förvaltningen 

föreslår att verksamhetsplanen utgör kultur- och fritidsplan.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Anna Höglind 

Margareta Svensson-Hjorth 

Slutarkiv 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-09 Dnr: KFN 2020-000043 

Handläggare: 

Anders Zettergren 

1:e bibliotekarie 

Munkedals bibliotek 

Nya avgifter för bibliotekstjänster 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 

bibliotekstjänster enligt följande:  

Tjänst Avgifter 

Kopiering 

A4 5 kr/ark oavsett färg 
A3 10 kr/ark oavsett färg 
Scanning 5 kr upp till tjugo sidor 

Sammanfattning 

Avgifterna för tillhandahållna tjänster från biblioteket har inte justerats under lång 

tid. Antalet utskrifter och scanning har ökat ofantligt.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Avgifter relaterar till den faktiska kostnaden. 

Miljö 

Begränsar antalet kopior och motverkar slöseri. 

Barnkonventionen 

Tjänsten är tillgänglig för alla kommuninvånare, inkluderar barnen. 

Beslutet expedieras till: 

Anders Zettergren, förste bibliotekarie 

Margareta Svensson-Hjorth, kultur- och fritidschef 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildning 
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