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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 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

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

Ledamöter 
Ordförande Martin Svenberg Rödin (M) 
1:e vice ordförande Anna Höglind (L) 

Bo Ericson (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) 
Carolina Gedda (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Hisham Alamro (S) 
Caroline Ottermalm (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, S, C, MP, 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, S, C, MP, V, KD 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 



 Kultur- och Fritidsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-04 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

2. Information till nämnd - 2019

Dnr 2019-000051

3. Verksamhetsmål 2020 för kultur- och

fritidsnämnden

Dnr 2019-000042

5

4. Månadsuppföljning budget 2019 Kultur och

fritidsnämnden

Dnr 2019-000023

Handlingar till ärendet delas 

på bordet 

5. Redovisning av pågående medborgarförslag och

motioner 2019 som ej beretts färdigt

Dnr 2019-000044

9

6. Medborgarförslag - Promenad- Motionsstigar i

anslutning till Håby samhälle

Från KS 2019-1

Dnr 2019-000018

11

Tid: Onsdagen den 11 september 2019, kl. 14:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2019-09-13, kl. 15:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Mathias Johansson (SD) 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-04 Dnr: KFN 2019-000042 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjort 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Verksamhetsmål 2020, Kultur - och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsmål med mått för 

2020.    

Sammanfattning 

Nämndens budget ska innehålla en budget med plan för verksamheten och 

ekonomin, enligt kommunallagen. Den ska också innehålla mål som är av betydelse 

för en god ekonomisk hushållning. I maj-juni beslutade samtliga nämnder att 

godkänna förslag till budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar 

och förslag till investeringsplan. I enlighet med budgetprocessen ska 

budgethandlingen kompletteras med nämndens förslag till verksamhetsmål och 

mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

Kommunen har fyra inriktningsmål för 2020-2023. Utifrån dessa har förvaltningen i 

dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål för Kultur- och 

fritidsnämnden 2020, inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens ansvar och 

uppdrag. Förslag till verksamhetsmål: 

- Vi ska arbeta för ökad folkbildning.

- Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla.

- Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap.

- Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid.

- Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil.

Det finns mått kopplade till varje mål, för att det ska gå att mäta och utvärdera om 

målen har nåtts. 

Verksamhetsmål 2020 

Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål. 

Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som stadgas i reglementet. 

Förslaget innebär ett verksamhetsmål per inriktningsmål 1,2 och 4 samt två 

verksamhetsmål per inriktningsmål 3 inklusive mått. 

Inriktningsmål  

1 Alla ska vara anställningsbara. 

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

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

4 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Målens uppfyllelse ska kunna genomföras inom den ram som nämnden har 

tilldelats.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-09-04 KFN 2019-000042 
Sida 

2(2) 

Miljö 

Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsmål ska genomsyra förvaltningen och 

göra avtryck som minskar klimatpåverkan.  

Folkhälsa 

Kan förvaltningen stödja kommunens samhällsmedborgare i riktning mot framtagna 

verksamhetsmål kommer det att främja folkhälsan.  

Barnkonventionen 

Artikel 31  

Barnet har rätt till lek, vila och fritid. 

Artikel 3 

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomichef 

Ekonom för förvaltning 

Processutvecklare 

Controller 
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2019-09-02 Dnr: 2019-000042 

Kultur och fritidsnämnden BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson Hjorth 

Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Verksamhetsmål och mått 2020, Kultur – och 

fritidsnämnden 

Det är viktigt med en tydlig ledning och styrning för att kommunen ska kunna nå 

sina mål, resurserna användas effektivt, det ska vara en god kvalitet i verksamheten 

samt för att ständig utveckling och förbättring ska vara möjlig. 

Vision och inriktningsmål beslutas av kommunfullmäktige och verksamhetsmål av 

nämnderna. Verksamhetsplaner arbetas fram av förvaltningarna och beslutas av 

nämnderna. Kommunens målstyrning beskrivs i nedanstående bild. Bilden är hämtad 

ur dokumentet ”Styr- och ledningssystem Munkedals kommun” (Dnr KS 2018-462). 

Nuvarande vision gäller till och med 2025, och de fyra inriktningsmålen för perioden 

2020-2023. 
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Förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar 

och uppdrag, som stadgas i reglementet. Förslaget innebär 1 verksamhetsmål per 3 

inriktningsmål samt 2 verksamhetsmål per ett utav dem (inklusive mått) – se de två högra 

kolumnerna i tabellen nedan. 

Vision 2025 Inriktningsmål 2020-
2023 

Verksamhetsmål 2020 Mått 2020 

Munkedal – 
mer av livet. 
En hållbart 
växande 

kommun med 
engagerade 

invånare. Här 
tar vi oss an 
framtidens 
utmaningar 

tillsammans! 

Alla ska vara 
anställningsbara 

-Vi ska arbeta för ökad
folkbildning.

- kartlägga de
aktiviteter inom
förvaltningen som
främjar folkbildningen

Skapa 

förutsättningar för 
en god hälsa på lika 
villkor för hela 

befolkningen 

-Våra aktiviteter ska vara

tillgängliga för alla.

-vår information ska

finnas tillgänglig på fler
språk än svenska
- vår information ska

finnas tillgänglig för
invånare med
funktionsnedsättning
- antalet
sammankomster inom
föreningslivet ska öka
från 2532 till 2700

Alla ska känna sig 
trygga i att få det 
stöd som behövs 

utifrån behov 

-Vi ska sprida kunskap om
mötesplatser och forum för
gemenskap.

-Vi ska stödja och inspirera

invånarnas engagemang i
att skapa en aktiv fritid.

- öka antal besökare på
fritidsgården från 5824
till 6000.

- genomföra LUPP-
undersökning 2020

Munkedal ska bidra 
till minskad 
klimatpåverkan 

- Vi ska sprida kunskap om
en hållbar livsstil.

- enheten genomför två
event/år med fokus på
hållbar livsstil

- under året ska
lånecyklarna lånas ut
minst 250 ggr

- kartlägga möjligheten
för invånarna att

återanvända
fritidsartiklar
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-26 Dnr: KFN 2019-000044 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner som ej beretts färdigt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag och 

motioner som inte har beretts färdigt.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva ärendet från vidare handläggning.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
2019-000012 2019-02-14 Hans-Joachim Isenheim (MP) Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP (idéburet 

offentlig partnerskap)
Anmäld till KF 2018-03-28, § 
15, överlämnad från KS 2019-
02-11 § 19

2019-000013 2019-02-14 Liberalerna i Munkedal Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de ideella 
organisationernas ställning i välfärdsarbetet

Anmäld till KF 2017-11-23, § 
86, överlämnad från KS 2019-
02-11 § 19

2019-000038 2019-05-06 Liberalerna i Munkedal Motion från Karin Blomstrande (L) om handikappbadplatser i 
Munkedal

Anmäld till KF 2019-04-29, § 
33

Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
2019-000018 2019-03-11 Kommunfullmäktige Medborgarförslag - Promenad - Motionsstigar i anslutning till 

Håby samhälle
Anmäld till KF 2019-02-25, § 
2, besvaradas av nämnd 
2019-09-11

Pågående motioner

Pågående medborgarförslag
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-27 Dnr: KFN 2019-000018 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef 

Kultur & Fritid

Svar på medborgarförslag från Hans-Erik Ringström, 
gällande promenad- och motionsstigar i Håby

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms medborgarförslag på 

promenad- och motionsstigar i Håby.    

Sammanfattning 

Kommunen sköter idag, i samarbete med Friluftsfrämjandet Munkedal och 

Sörbygdens Friluftsfrämjande, delsträckor på Bohusleden. Dessutom sköter man i 

samarbete med Munkedals Skid- och Cykelklubb elljusspår på Önnebacka samt 

tillsammans med Hedekas IF elljusspår i Hedekas. 

Hans-Erik Ringström har tagit fram ett bra underlag i samband med sitt 

medborgarförslag. Om Håby IF har intresse av att anlägga föreslagna stigar kan 

eventuellt ett avtal träffas mellan dem och kommunen för drift och underhåll av 

dessa  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Idag har kommunen ingen organisation till att sköta eller utveckla nya sträckor för 

promenad- och motionsstigar. Om ansvar för nya leder än de ovan nämnda ska 

komma till stånd, ska det vara på samma villkor som dessa. 

Ekonomi 

Håby IF rekommenderas att ansöka om föreningsbidrag för stöd till sitt förslag. 

Miljö 

Vistelse i skog och mark ökar medvetenheten om miljöns positiva inverkan på oss 

människor. 

Folkhälsa 

Iordningställda stigar och leder underlättar för invånare att motionera. 

Barnkonventionen 

Barn och ungdomars möjligheter till deltagande i kulturella och idrottsliga 

aktiviteter bör tas i beaktande. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-08-27 KFN 2019-000018 
Sida 

2(2) 

Beslutet expedieras till: 

Hans-Erik Ringström Håby 
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