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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, onsdagen den 11 september 2019 
kl 14:00-16:40 

Beslutande Ledamöter 

Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 
Anna Höglind (L), 1:e vice ordförande 
Rolf Bjelm (S), 2:e vice ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Lene Matysiak (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Johan Magnusson (L) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Utsedd att Justerare Johan Magnusson (L) 

Justeringens plats 
och tid Kommunhuset Forum, 2019-09-13, kl. 15:00 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer §§ 26-31 

Karin Atienza Cortes 

Ordförande 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Justerare 
Johan Magnusson (L) 
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§ 26 Dnr 253 

Fastställande av dagordning 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 27 Dnr 2019-000051 

Information till nämnd - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturutvecklare, informerar om sitt arbete. Fokus ligger på konst för 
barn och unga. Kulturutvecklaren informerar också om offentlig miljö 
som konstform - ett konstprojekt som genomfördes 2007-2012.  

Enhetschef för kultur och fritid informerar aktuellt inom förvaltningen, 
bland annat om olika projekt, feriepraktik, sommarlovsverksamhet, 
kulturskolan och Ung Fritid.  
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§ 28 Dnr 2019-000042 

Verksamhetsmål 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
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. 



 Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(8) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-11 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Forts § 28 

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.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-04 

Verksamhetsmål KFN 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna

verksamhetsmål med mått för 2020.

Yrkande 

Lars-Göran Sunesson (C), Lene Matysiak (S) Rolf Bjelm (S): Godkänn 
verksamhetsmålen med ändring att lägga till ett mål att kartlägga 
kommunens vandringsleder under inriktningsmålet "Skapa 
förutsättningar för en god hälsa på olika villkor för hela befolkningen", 
ändra måttet "antalet sammankomster inom föreningslivet ska öka från 
2532 till 2700" till "antalet sammankomster inom föreningslivet som 
sökts aktivitetsstöd för, ska öka från 2532 till 2700" samt förtydliga vad 
LUP-enkät är. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunesson (C) med fleras 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna

verksamhetsmål med mått för 2020 med ändring att lägga till ett 
mål att kartlägga kommunens vandringsleder under 
inriktningsmålet "Skapa förutsättningar för en god hälsa på olika 
villkor för hela befolkningen, ändra måttet "antalet 
sammankomster inom föreningslivet ska öka från 2532 till 2700" 
till "antalet sammankomster inom föreningslivet som sökts 
aktivitetsstöd för", ska öka från 2532 till 2700" samt förtydliga 
vad LUP-enkät är.
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§ 29 Dnr 2019-000023  

Månadsuppföljning budget 2019 Kultur och 
fritidsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritids resultat för perioden uppgår till 386 tkr. Detta beror 
delvis på att Musik/Kulturskolan inte haft full bemanning under våren. 
Antalet Feriepraktikanter var färre än beräknat, utbetalning för 
anläggningsbidrag har varit lägre på grund av energibesparande åtgärder 
och antal lönebidragsanställda har minskat. Resultatet för året 
prognostiseras till 380 tkr. 

 

Utfallet för investeringar jan-augusti uppgår till 46 tkr. Årsprognosen är 
att 439 tkr av den totala investeringsramen på 439 tkr kommer 
förbrukas. 

 

Kultur- och fritid har tagits sig ann fyra av kommunfullmäktiges åtta 
inriktningsmål. Ett Verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllt och 
tre är delvis uppfyllda.     

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-10 

Delårsrapport augusti KFN 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 

augusti. 

* Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 

augusti. 

* Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 30 Dnr 2019-000044  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner 2019 som ej beretts färdigt 
Sammanfattning av ärendet 
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.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-08-26 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts 
färdigt.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts 
färdigt.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 31 Dnr 2019-000018  

Medborgarförslag - Promenad- Motionsstigar i 
anslutning till Håby samhälle 
Sammanfattning av ärendet 
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  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-08-27 

Beslut KF 2019-02-25 § 2 

Medborgarförslag - Promenad-Motionsstigar i anslutning till Håby 
samhälle 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms 

medborgarförslag på promenad- och motionsstigar i Håby.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms 

medborgarförslag på promenad- och motionsstigar i Håby.    

 

Beslutet skickas till 

Hans-Erik Ringström 
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