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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 
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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 Erik Färg (S) 

Lene Matysiak (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 

Lars Östman (M) 

Johan Magnusson (L) 

Helen Greus (SD) 

Maria Pasanen (SD) 

Mikael Carlson (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 

3



 Kultur- och 

Fritidsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-05 

Ärende Anteckningar Sida 

8

14

16

1. Information till nämnd - 2021

Dnr 2021-000005

2. Information om Kultur och fritidsplan

Dnr 2019-000052

3. Information om beställning av bollhall

Dnr 2019-000074

4. Information om kultur- och fritidspriser samt

stipendier 2021

Dnr 2021-000034

5. Anmälan av delegationsbeslut - 2021

Dnr 2021-000006

6. Rollfördelning i det framtida samarbetet kring den

nationella cykelleden Västkustleden

Dnr 2021-000035

7. Ansökan om bidrag till solcellssatsning MBK
Dnr 2021-000016

8. Delårsrapport 2021 per april för Kultur- och

fritidsnämnden.

Dnr 2021-000001

9. Budget 2022, plan 2023-2024 för Kultur- och

fritidsnämnden.

Dnr 2021-000002 25

Tid: Onsdagen den 12 maj, kl. 14:00 

Plats: Digitalt sammanträde/Gullmarssalen på kommunhuset 

Forum 

Justeringsdatum: Måndagen den 17 maj, senast kl. 13:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Mikael Calrson (S) 

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 

2021-05-05 Dnr: KFN 2021-000006 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - mars till april 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redovisar delegationsbeslut tagna 

2021-03-01 till 2021-04-30.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonventionen 

Inga barnrättsliga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef för kännedom 
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Kultur och fritidsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-08 

 

  

Delegationsförteckning mars 2021 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-03-23 998 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.3 Besluta i 

lönebidragsärenden om bidrag till 

föreningar och organisationer. 

Lönebidrag för första halvåret 

2021. Beslut har fattats att 

utbetala 110 220 kr. 

 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000013 

2021-03-11 979 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. Extra 

Covid-aktivitetsbidrag har 

utbetalats för första halvåret 2020. 

 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2020-000020 

2021-03-09 969 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. 

Aktivitetsbidrag har utbetalats för 

första halvåret 2020  

 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2020-000039 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-05 

Delegationsförteckning april 2021 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2021-04-08 1016 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. 

Anläggningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020. Beslut har 

fattats att utbetala 101 030 kr. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2020-000032 

2021-04-08 1015 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. 

Aktivitetsbidrag för andra halvåret 

2020. Beslut har fattats att utbetala 

180 671 kr.   

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000028 
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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(2) 

Datum 

2021-05-03 Dnr: KFN 2021-000035 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Rollfördelning i det framtida samarbetet kring 
Västkustsleden

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rollfördelning i det framtida samarbetet kring 

den nationella cykelleden, Västkustleden. 

Sammanfattning 

Arbetet med en nationell cykelled har pågått under många år. Munkedals kommun 

har haft samordningsansvaret för cykel inom nätverket ”Ett enat Bohuslän” och 

deltagit i arbetsgruppen. 

Ledens sträckning är från Göteborg och upp till norska gränsen och är en 

förlängning på Kattegattleden och en del av det europeiska nätverket Eurovelo. 

Idag är en ansökan om klassificering till nationell led, inlämnad till Trafikverket och 

samtliga berörda kommuner har inventerat sina delsträckor. 

Genom insatser från Turistrådet Västsverige och Västra Götalandsregionen ansvarar 

idag Västkuststiftelsen för koordineringen och kvalitetssäkring av leden. Tanken är 

att ha samma upplägg som kring Bohusledens skötsel och drift. 

Lokal organisation för hållbara leder 
För att realisera det som överenskommelsen pekar ut som kommunens ansvar samt 
att fortsätta arbeta för en god utveckling av cykelleder i hela kommunen föreslår 
Västkuststiftelsen att lokalt tillsätta en arbetsgrupp med berörda funktioner.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

De medel som krävs från varje kommun är 20 000 kr till Västkuststiftelsen för sina 

insatser samt kostnader för avtal och ersättningar till berörda markägare. Detta kan 

se olika ut i varje kommun men bör budgeteras och så långt möjligt finnas inom 

budgetram. Medel för årlig ersättning till markägare med 2:-/m, i Munkedal uppgår 

sträckan på privata/samfällda delar till 3 900 meter. 

För Munkedals kommun finns dessa medel inom ram för Kultur- och fritids budget. 

Miljö 

Ökade möjligheter för arbetspendling med cykel. Utvidgade erbjudanden för 

cykelturism. 

Barnkonventionen 

Ökad säkerhet möjliggör för barn att nyttja cykelbanor. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-05-03 KFN 2021-000035 
Sida 

2(2) 

Folkhälsa 

Ökade möjligheter till rörelse skapar friskare medborgare. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kultur- och fritidschefen 
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Västkuststiftelsen 2020-10-05 
Turistrådet Västsverige 

Till: KSO i berörda kommuner 

Utvecklingen av Västkustleden 

På årsmötet i Ett enat Bohuslän våren 2020 fattades det beslut om att fortsätta arbetet med 
en framtida cykelled mellan Göteborg och Svinesund. Sedan dess har arbetet med 
utvecklandet av leden fortskridit väl. Det finns nu en alternativ sträcka som har presenterats 
för samtliga kommuner. Det finns även en analys av de åtgärder som behövs för att sträckan 
ska hålla för Trafikverkets säkerhetskriterier.  

På den nya föreslagna sträckningen används fler småvägar än tidigare och de farligaste och 
mest osäkra sträckorna är då nästan helt borta. Det kvarstår enbart 0,7 km av denna 
klassning (lila), totalt 0,3 % av den totala sträckan. Utöver detta klassas 55,4 km, 23,1 % av 
den totala sträckan som nästa nivå utifrån säkerhet, (röd). 

För att leden ska få bli klassad som en nationell cykelled får inga lila sträckor finnas med och 
högst 10 % av den totala sträckan får klassas som röd. På de röda sträckorna ska det 
dessutom finnas en plan för åtgärder för att de inom 5 år ska uppnå gul standard.  

Det positiva är att det går att uppnå denna nivå med hjälp av en rad hastighetssänkningar, 
och utan större investeringar.  

Inledande möte har därför hållits med Trafikverket om förutsättningarna för dessa 
hastighetssänkningar. På detta möte var Trafikverkets tydliga med att en förutsättning för 
att dessa hastighetssänkningar ska kunna utredas är att vi skickar in en ansökan om att bli en 
nationell cykelled - även om leden idag inte uppfyller alla säkerhetskriterier.  

Det finns dessutom en rad övriga kriterier för att leden ska kunna bli en nationell cykelled. 
Exempel på dess är att:  

- Leden har en utpekad huvudman
- Ledens sträckning är förankrad med berörda kommuner, region (förbunden) och

Trafikverksregion och bekräftad i ett avtal mellan dem och ledens huvudman.
- Ledens huvudman har en plan och budget för förvaltning, kvalitetssäkring av service,

utveckling och marknadsföring, kvalitetssäkring av infrastrukturen och vägvisning

Det är vår tanke att Västkuststiftelsen blir huvudman för Västkustleden. Nästa steg i 
processen, innan vi skickar in en ansökan, är därför att Västkuststiftelsen och kommunerna 
enas om hur driften av leden ska se ut, och en framtidas rollfördelning.  

Föreslagen rollfördelning, bifogat till detta brev, harmonierar med hur driften av övriga 
nationella cykelleder i Sverige ser ut. Vi ber er att titta igenom föreslaget och meddela att 

10



detta är OK. Vi ber er även inleda dialogen internt för att dessa funktioner i kommunen ska 
kunna få de uppdrag som behövs för att driften av leden ska kunna fungera.  

Ytterligare krav är att det finns avtal med enskilda väghållare där rättigheter och skyldigheter 
är reglerade. Här finns det för andra nationella cykelleder en framtagen samverkansform 
som säger att kommunen betalar sådana väghållare 2 kr per meter och år, för cykelled som 
går på deras väg.1  

Trafikverket kräver vidare är att det finns avtal mellan huvudman och kommuner och en 
hållbar och långsiktig drift. Avtalet ska till stor del på den föreslagna rollfördelningen.  

En punkt som finns med under kommunernas ansvar gäller en gemensam finansiering av 
vissa större kostnader, såsom drift av hemsida och besöksräkning. Denna samfinansiering 
finns också med i samverkansformen mellan huvudman och kommun gällande övriga 
nationella cykelleder i Sverige. Det är viktigt för utvecklingen av nationella cykelleder att 
olika regioner/huvudmän arbetar på liknande sätt. För Västkustleden kommer en sådan 
samfinansiering inte bli dyrare än max 20.000 kr/år och kommun.  

Vi ber dig som KSO i berörd kommun att svara på om den föreslagna rollfördelningen och 
kommunernas ansvar kan efterlevas och om kommun är beredd att avtala med 
Västkuststiftelsen en långsiktig drift av den framtida leden.  

Svar skickas per e-post till olof.wangborg@vastkuststiftelsen.se så att Västkuststiftelsen 
sedan kan gå vidare i kontakterna med Trafikverket.  

Med vänliga hälsingar, 

1
 Antalet privata väghållare eller vägsamfälligheter per kommun: Göteborg 2 st; Uddevalla 5 st; Munkedal 3 st;  

Tanum 4 st; Strömstad 3 st. 

11

mailto:olof.wangborg@vastkuststiftelsen.se


 
Föreslagen rollfördelning i det framtida samarbetet kring den nationella cykelleden 
Västkustleden 
 
Huvudman ansvarar för: 

- Strategisk utveckling och framtagning av relevanta styrdokument 
- Att kalla till halvårsvisa planerings- och utvärderingsmöten 
- Samarbete och samordning med andra regionala leder 
- Att assistera kommunerna i konflikthantering och juridiska frågor  
- Samlad dialog och information till kommunerna gällande utveckling av lederna 
- Stötta kommunerna gällande drift och skötsel med syfte att ha en enhetlig 

förvaltning 
- Säkerställa att det finns en hemsida för leden. Ansvara för drift och utvecklingsarbete 

av hemsida och sociala media 
- Ombesörja att det finns ett system för synpunktshantering. Ta emot, fördela och följa 

upp inkomna synpunkter 
- Samla in och hantera led-data för att användas till hemsida och tryckt information 
- Säkerställa att kommunerna levererar geo-data och annat underlag för uppdatering 

av kartor och material 
- Att det finns ett systyem för att beräkna antalet besökare på leden 

 
Kommunerna ansvarar för att:    

- Känna ansvar för ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går 
genom kommunen och att de är en del av en längre sammanhängande led 

- Utse ansvarig kontaktperson gentemot huvudman och hålla en kontinuerlig dialog. 
- Bygga upp en organisation internt i den egna kommunen med flera olika funktioner 

som samarbetar kring ledutveckling och drift av led, och som backar upp kommunens 
kontaktperson 

- Ansvara för drift och underhåll för respektive sträckning av det kommunala vägnätet 
- Årligen budgetera för upprustning, drift och underhåll av lederna 
- Upprätta och förvalta avtal med enskilda väghållare/samfälligheter, samt att hålla en 

dialog med dessa om drift, underhåll och bibehållande av leden2 
- Minst en gång varje år, varav en gång på vårvintern, göra tillsyn av leden3 
- Inför cykelsäsongens start i april rapportera till huvudman avseende ledens skick 
- Utifrån inventering och statusrapporter göra en åtgärdsplan/verksamhetsplan för det 

kommande arbetet 
- Allvarliga brister som uppmärksammats under pågående säsong ska åtgärdas snarast 

möjligt. Rena trafikfaror måste omedelbart åtgärdas och en varningsskylt ska sättas 
upp på platsen tills det är åtgärdat  

                                                      
2
 Ersättning på 2 kr per meter, ges till enskilda och samfällda väghållare där Västkuststleden använder sådana 

vägar. 
3 Inventering ska alltid ske innan mitten av april, inom den egna kommunen, och ska säkerställa att leden är 

trafiksäker och går att använda på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen april – oktober samt att den är 
tillgänglig för cyklar med släp. I inventeringen ska skyltar och infrastruktur kontrolleras. Inventeringen av leden 
bör i möjligaste mån ske via cykel, för att kunna kvalitetssäkra ledens komfort och framkomlighet. (Cykelleder 
för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket Publikationsnummer: 
2014:174). 
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- Under säsong underhålla leden i enhetlighet med Trafikeverkets kvalitetsstandard. 4 
- Ersätta skadade eller försvunna skyltar på det enskilda eller kommunala vägnätet, 

samt se till att existerande skyltar är synliga. Ersättning av skyltar ska göras inom 2-4 
veckor efter leverans 5 

- Samla in och ajourhålla för leden relevant data, både sträcking och objekt, och 
årligen meddela huvudman att datan stämmer eller skicka till huvudman när det 
skett en förändring 

- Ta initiativ till justeringar av ledens sträckning om detta behövs för att förbättra eller 
bibehålla ledens kvalitet 

- Tydliggöra eventuella omdragningar av leden om en del av leden är avstängd 
- Årligen bidra till en samfinansiering av större gemensamma kostnader för ledens drift 

och utveckling.  
 
Turistrådet Västsverige kommer att i samverkan med berörda turistorganisationer och 
Region Halland ansvara för att:  

- Marknadsföra leden nationellt och internationellt 
- Arbeta med företags- och produktutveckling längs leden tillsammans med berörda 

turistorganisationer 
- Årlig uppföljning med boendeanläggningar 
- Initiera och vara en kontaktpunkt gentemot regionala turistorganisationer i det 

gemensamma arbetet med destinationsutveckling och nationell och internationell 
marknadsföring 

 
 
 

                                                      
4
 Den asfalterade delen av leden ska hållas ren från grus inför och under cykelsäsongen (15 april – 15 oktober) i 

den mån snötäcke inte hindrar åtgärder. Löv, nedfallna grenar i vägbanan och ojämnheter åtgärdas. Växtlighet 
som skymmer sikten för cyklisterna ska också åtgärdas. (Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, 
kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174 ). 

 
5
 Trafikverket ansvarar på motsvarande sätt för skyltningen på det statliga vägnätet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-26 Dnr: KFN 2021-000016 

Handläggare: 
Margareta Svensson-Hjorth 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Ansökan om bidrag till solcellssatsning MBK 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Munkedals BK ett särskilt 
anläggningsbidrag med 200 000 kr för en hållbarhetssatsning av ishallen. 

Sammanfattning 
Munkedals BK tog över driftsansvaret av ishallen för fyra år sedan och har sedan 
dess arbetat hårt för att renovera och säkra upp hallen enligt krav från Svenska 
Ishockeyförbundet. Energisparande åtgärder har fått ner driftskostnaderna och 
miljöpåverkan.  

Föreningen har utvidgat verksamheten till att omfatta fler idrottsgrenar än ishockey 
såsom curling och konståkning men även friåkning för allmänheten. Genom ett 
utökat nätverk tränar konståkare från Göteborg och Stenungsund numera i hallen.  
Munkedals grundskolor har också möjlighet till skridskoåkning på skoltid utan 
kostnad. 

Det aktiva arbetet med sponsring och fondmedel har lett till att ishallen fått ny 
värmekälla och kylaggregat vilket bidrar till kommunens mål och arbete med 
minskad klimatpåverkan.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Bidraget om 200 000 kr ryms inom budget för anläggningsbidrag 2021. 

Miljö 
Stora miljömässiga vinster kommer att göras då solceller kan stödja uppvärmning 
av vatten och kylning av is. 

Barnkonventionen 
Barnens rätt till en aktiv fritid möjliggörs genom att säkra den framtida driften av 
ishallen. 

Folkhälsa  
Ishallen är mer än en träningsarena och bidrar som en mötesplats till den sociala 
sammanhållningen i Munkedal. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 
Barn och utbildning 
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Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadschefen 
Kultur- och fritidschefen 
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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 

2021-05-05 Dnr: KFN 2021-000001 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomienheten 

Delårsrapport april 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april.

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 

Kultur- och fritid har för perioden januari till april 2021 en positiv avvikelse med 

486 tkr mot budget. Överskottet ses till stora delar på personalkostnader. 

Anledningen är neddragning av tjänst inom turism, en ännu ej tillsatt tjänst inom 

Ung fritid och en föräldraledighet som inte bemannats upp inom Kulturskolan. 

Bedömningen per april månad är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en 

positiv avvikelse om 375 tkr. 

Prognosen är att Kultur- och fritid kommer att förbruka 411 tkr av den tilldelade 

investeringsramen om 1 411 tkr. Projekt 2260 Inventarier bollhall förväntas tas i 

anspråk först när byggnationen är klar våren 2022. 

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

inriktningsmål. Bedömningen är att fyra av totalt fem verksamhetsmål delvis är 

uppfyllda och ett har den lägre nivån av uppfyllelse.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Ekonomi 

Se ovan 

Barnkonventionen 

Enligt artikel 6 i Barnkonventionen har alla barn rätt till liv och utveckling. 

Dessutom har barn rätt till en bra fritid för att kunna utvecklas på ett bra sätt. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi  

Förvaltningschef Kultur- och fritid 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndsordförande 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen Ringi 

Vår, vitsippa 
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Ansvarsområde 
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, Kulturskolan, Ung fritid, turism och 

bibliotek. I uppdraget ingår även hantering av föreningsbidrag och uthyrning av lokaler. 

Viktiga händelser 
Enheten Kultur och fritid har verksamheter som bär ett uppdrag kring folkbildning och innebär ett 

relationsbyggande med kommuninvånare och besökare. Detta är en stor utmaning i pandemitider. 

Personalen har kämpat och har stöttat andra enheter inom BOU men har under 2021 börjat med allt 

fler alternativa arbetsmetoder vilket gör att arbetet koncentreras till den egna enheten. 

Kulturskolan arbetar med små grupper och distansundervisning. Musikundervisning genomförs med 

hjälp av inköpta skärmar för att hindra smittspridning och nya datorer med högre kapacitet för 

distansspel. Rekrytering till ny ledare för Kulturskolan pågår under våren. 

Ung Fritid har arbetat med att iordningställa ”Garaget” och där kunna ha verksamhet ute men under 

tak. Här ska byggas upp en mindre fixar-verkstad för mopeder och EPA-traktorer. En stor oro i 

centrala Munkedal har skapats i samband med förstörelse kring Munkedals- och Kungsmarksskolan. 

Ung Fritid har erhållit folkhälsomedel för att organisera en verksamhet som lockar vuxna till att på en 

volontär bas, vara synliga i centrala tätorten. Rekrytering pågår för att kunna utvidga verksamheten i 

fler delar av kommunen. Lokal i Hedekas kommer att finnas för öppen verksamhet en gång i veckan. 

Samma lokal kommer att inredas för biblioteksverksamhet. Rekrytering av ny bibliotekarie har 

avslutats. Stor oro i gruppen över att ha drabbats av nedskärningar och ökat uppdrag. Bra dialog med 

politiken. 

Turism- och friluftsverksamheten har stöttat biblioteket med bokleverenser, arbetat med nätverk 

inom besöksnäringen och ny dragning av Bohusleden i kommunens norra delar. Enheten har 

utvidgats med en administratör för att utveckla det digitala föreningsstödet och säkra administrativa 

uppgifter. 
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Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - Apr 

2020  
Utfall Jan - Apr 

2021  
Bud Jan - Apr 

2021  
Avvikelse Jan - 

Apr 2021  

Intäkter/inkomster 632 600 283 317 

Summa Intäkter 632 600 283 317 

Personalkostnader -3 215 -3 221 -3 574 354 

Övriga kostnader -2 494 -2 828 -2 644 -184 

Summa Kostnader -5 708 -6 049 -6 218 169 

Summa Resultaträkning -5 076 -5 449 -5 935 486 

 

Kultur- och fritid har för perioden januari till april ett positivt resultat om 486 tkr. Intäkterna för 

perioden visar på en positiv avvikelse på 317 tkr. Intäktsavvikelsen är kopplade till bland annat 

kulturprojekt som är svårt att ta höjd för innan bidragets storlek är bestämd och därför inte är 

budgeterade för. Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget om 354 tkr. Anledningen 

är neddragning av tjänst inom turism, en ännu ej tillsatt tjänst inom Ung fritid och en föräldraledighet 

som inte bemannats upp inom Kulturskolan. Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot budget 

med 184 tkr. Anledningen är delvis bidragskopplad verksamhet som är obudgeterad. 

Nettokostnadsökningen är 373 tkr i jämförelse med samma period föregående år, det vill säga 3,7 %. 

324 tkr av dessa är hänförliga till högre interna kostnader för lokaler. 

 

Eget kapital 

Nämnd Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Kultur- och fritidsnämnden 494    

 

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds 

egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall 

avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna 

kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i 

kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 

Planen ska delges kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritid har per april månad ett eget kapital motsvarande 2,7 % av nämndens budgetram. 
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Driftredovisning verksamhet 
Årsprognos april  

Verksamhet 2020 Utfall 
Helår 

2021 Prognos 
helår 

2021 Budget 
Helår 

2021 Avvikelse 
Prognos 

Nämnd- och styrelse vht -212 -222 -222 0 

Turism -614 -374 -599 225 

Allmän fritidsverksamhet -6 080 -6 422 -6 422 0 

Kultur -943 -774 -774 0 

Bibliotek inkl. skolbibliotek år F-6 -3 277 -3 426 -3 126 -300

Kulturskola -3 533 -3 736 -3 886 150 

Fritidsgårdar -1 895 -2 694 -2 994 300 

Summa -16 555 -17 647 -18 022 375 

Bedömningen per april månad är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en positiv 

avvikelse om 375 tkr fördelat på följande verksamheter. 

Nämnd- och styrelse verksamheten visar för april månad en negativ avvikelse på 18 tkr. 

Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året bedöms bli +-0 då antalet möten är färre 

under sommarmånaderna. 

Verksamheten för turism visar för perioden ett överskott om 74 tkr. Tjänsten som Turismutvecklare 

har minskat med 40 % då innehavaren av tjänsten delvis stärker upp som Näringslivsutvecklare från 

och med januari. Prognosen för året uppskattas till + 225 tkr. 

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag har per april månad en positiv 

avvikelse med 5 tkr. Verksamheten löper på som planerat och har en positiv årsprognos om +-0. 

Verksamheten Kultur visar för perioden ett överskott om 35 tkr. Många kulturevenemang har blivit 

inställda på grund av rådande omständigheter. Prognosen visar dock på ett +-0 resultat för året. 

Biblioteket inklusive skolbiblioteken för år F-6 har en positiv avvikelse om 81 tkr per april månad. 

Biblioteket i Hedekas kommer att flytta in i nya lokaler till hösten med kostnader för ombyggnation 

och hyra utöver ram. Personalkostnaden förväntas ha en negativ avvikelse om ca 100 tkr på helår. 

Årsprognosen beräknas för biblioteket bli -300 tkr. 

Kulturskolan har en positiv avvikelse om 42 tkr för perioden. En halvtidstjänst som vid 

föräldraledighet fram till juli inte ersatts innebär att prognosen för året visar på ett överskott om 150 

tkr. 

Ung fritid har för perioden en positiv avvikelse om 268 tkr. Anledningen härleds till att verksamheten 

inte haft full bemanning under våren. En rekrytering är dock påbörjad men med förväntad start först 

efter sommaren. Verksamheten har heller inte använt sitt anslag för förbrukningsmaterial under 

perioden eftersom en stor del av verksamheten bedrivs digitalt. Årsprognosen visar på ett överskott 

om 300 tkr. 
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Åtgärder 
Den neddragning av personal inom bibliotek som gjordes under hösten föregående år ses redan 

effekt av och kommer i år ge en helårseffekt på ca 470 tkr. Detta har varit ett led i att få budget i 

balans för verksamheten. Dock minskar de externa intäkterna 2021 samtidigt som verksamheten 

måste ställa om med ett utökat uppdrag inom skolbibliotek. Åtgärder som bland annat innefattar 

begränsade öppettider och en reducering av bokbeståndet kommer genomföras för att få en budget i 

balans. 

Ombyggnation och hyra för bibliotek i Hedekas kommer inte vara möjligt att åtgärda inom tilldelad 

ram under året. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - Apr 

2021 
Budget tot 

2021 
Prognos April 

2021 

1304 Konst i offentlig miljö -100 -100

2215 Kultur- och fritid -10 -130 -130

2230 Ombyggnation bibliotek -62 -62

2258 Kulturskolan -36 -119 -119

2260 Inventarier bollhall -1 000 0 

Summa alla projekt -47 -1 411 -411

Prognosen är att Kultur- och fritid kommer att förbruka 411 tkr av den tilldelade investeringsramen 

om 1 411 tkr. Projekt 2260 Inventarier bollhall förväntas tas i anspråk först när byggnationen är klar 

våren 2022. 

Personal 
Sjukfrånvaro % 

Sjukfrv %, ack 
April 2020 

Sjukfrv %, ack 
April 2021 

Åldersintervall 2.64% 0.59% 

<=29 

30-39 5.63% 0.91% 

40-49 1.26% 

50-55 0.00% 

>=56 1.65% 0.31% 

65-67 2.41% 0.00% 

Inga åtgärder krävs då enheten har mycket låga sjuktal. 

Antal anställda  

Utfall 2020 Utfall 2021 

Alla anställningsformer 23 24 

Tillsvidare 19 18 

Tidsbegränsad 4 6 

Antalet tidsbegränsad personal är kopplade till Ung Fritids timledare och uppdraget kring "Vuxna i 

rörelse".  
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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

Nämndens verksamhetsmål och mått 
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

1.1 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad folkbildning 

Bedömning Trend 

En arbetsgrupp är på upparbetning med uppdrag att mejsla ut samarbetsytan, ta fram metoder och 

mätbara mål och mätmetoder. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Integrera bibliotek och kulturskola i skolverksamheten 0 1 

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla 

Bedömning Trend 

De digitala kanalerna utnyttjas allt mer och kommer allt fler tillgodo allt eftersom kunskapsnivåerna 

ökar. Dialog och relationsbyggande upprätthålls i väntan på lättande av restriktionerna. Under 

hösten kommer utvärdering att genomföras av arbetet med digitaliseringens fördelar och nackdelar. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Vår information ska finnas tillgänglig för alla 80.00% 100.00% 

Utvärdera de aktiviteter som har kunnat genomföras 
med hjälp av digitala arbetsverktyg 

0 1 

3.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap 

Bedömning Trend 

Det finns förväntan kring lättnader av restriktioner kopplade till Covid-19. Alla besökare och 

användare av vår verksamhet påtalar en längtan av att åter ta del av verksamheterna live. 

I digitala kanaler lyfts mötesplatser fram och i pandemitider mest i form av platser utomhus. "Grejen 

med Munkedal" tar ansvar för att lyfta fram alla kommunens mötesplatser både inomhus och 

utomhus. 
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En fysisk lokal har säkrats för motorintresserande ungdomar och portarna har öppnats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bistått med att få fram lokal kring den tänkta samlingsplatsen 

"Garaget". Det som nu återstår är att säkra relationerna som gör att platsen blir attraktiv för den 

avsedda gruppen. Detta kommer att kräva ett hårt relationsbyggande arbete av personalen. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Genom ”Grejen med Munkedal” och 
Kommuntidningen lyfta fram mötesplatser 

0 1 

Skapa en mötesplats för motorintresserade ungdomar 
att träffas med sina fordon i anslutning till 
fritidsgården 

1 1 

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

Bedömning Trend 

Arbete pågår där personalen genomgår utbildning för att genomföra LUPP-undersökningen till 

hösten. 

En inventering pågår kring vilka hällristningar som ska ingå och prioriteras. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Genomföra LUPP-undersökning 2021 0 1 

Kommunens tio mest kända hällristningar ska röjas, 
markeras och marknadsföras 

20.00% 100.00% 

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil 

Bedömning Trend 

På grund av säsong och nedstängning av Kommunhuset Forum har möjligheten för att låna cyklar 

varit stängd. Personalen har inte givits utrymme att planera för digitalt event med fokus på 

hållbarhet då andra event har prioriterats. 

Kontakt är initierad och personal har varit på studiebesök på Uddevallas Fritidsbank. Förvaltningen 

har kontakt med hyresvärdar i centrala Munkedal och har tittat på lokal. Den tilltänkta fastigheten 

har dock ny ägare sedan en kort tid och därför kommer ny kontakt att etableras. Nästa steg blir att ta 

kontakt med Arbetsmarknadsenheten och planera för en ev. verksamhet. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Under året ska lånecyklarna lånas ut minst 250 ggr 127 250 

Enheten genomför digitalt event med fokus på hållbar 
livsstil, antal 

0 1 

Initiera kontakt med Fritidsbanken 0 1 
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Framtid 
En personal som ständigt antar utmaningarna kopplade till pandemin Covid-19 börjar uppvisa en viss 

trötthet. Genom att stödja och uppmuntra varandra fokuserar man på de uppgifter som kan 

genomföras och som bidrar till att vara bra rustad när restriktionerna, förhoppningsvis, en gång 

kommer att släppa. 

Biblioteket genomför en otrolig utveckling genom att, tillsammans med övriga kommuner i norra 

Bohuslän, genomföra en stor digital omställning som på sikt kommer att stärka samarbetet över 

kommungränserna. Detta kommer att innebära en förstärkning och kvalitetshöjning för låntagaren. 

Ung Fritid är rustade att starta upp verksamheten kring Örekilsgården. Samarbetet med skolorna i 

kommunen kommer att utvidgas från Kungsmarkskolan till mellanstadieskolorna. Arbetat med att 

bygga upp en "fixar-verkstad" i ”Garaget” kommer att intensifieras. Här krävs goda relationer med 

motorburna ungdomar och deras föräldrar. ”Vuxna i rörelse” söker samarbete med föreningslivet. 

Till hösten kan förhoppningsvis någon typ av event att kunna genomföras för att sätta fokus på 

betydelsen av att vuxna är synliga på kvällstid och att detta gynnar både de vuxna, resursstarka 

individerna och samhället i stort. 

Biblioteken i Munkedal kommer under året att få ett lyft och förhoppningsvis kan vi börja öppna upp 

verksamheten för låntagare i begränsad skala. Biblioteket i Hällevadsholm är snart redo för 

nyöppning och lokalen i Hedekas kommer att genomgå samma utveckling. Planen är att kunna inviga 

Hällevadsholm i samband med sommaren och Hedekas någon gång under hösten. 

Enhetens turismutvecklare arbetar från 1 januari 2021 med att stödja kommunens 

näringslivsutvecklare, 40 %. Inom besöksnäringen har nätverksarbetet resulterat i bra samarbete och 

goda affärer kring paketerade besök i Munkedal. Här finns en utvecklingspotential som kommer att 

uppmuntras och om restriktionerna släpper kommer det att möjliggöra någon form av julevent. 

Enhetens kulturutvecklare som givits ett utökat uppdrag och en kombinationstjänst som kultur- och 

friluftsutvecklare och arbetar med att ta fram en friluftsplan. Tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ett övergripande arbete att genomföras för att strukturera 

upp ansvar för vandringsleder och kulturminnen. 

Nytt regelverk för idrotts- och ungdomsföreningar har underlättat bidragsansökningar men 

aktivitetsstödet har ännu inte kunnat verkställas digitalt p g a Covid-19. Övriga föreningar ska 

erbjudas utbildning i digitala miljöer för att kunna utnyttja de digitala plattformarnas fördelar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-05 Dnr: KFN 2021-000002 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomienheten 

Kultur- och fritidsnämndens budget 2022 plan 2023-

2024 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2022 

plan 2023–2024 och upprättad investeringsplan. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med 

mått för 2022 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om 

detaljbudget i december 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige 500 tkr för att utöka 

skolbiblioteket med en tjänst. 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige 415 tkr för drift av ny 

bollhall.    

Sammanfattning 

Nämnden har erhållit en preliminär ram. Nämnden kommer utöver preliminär ram 

bli kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och för genomförda 

investeringar inom godkänd ram.  

I handlingen för finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- 

och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens preliminära ram för 2021 

är 18 021 tkr och innebär en oförändrad ram.  

Nämnden begär anslag av kommunfullmäktige för kommande driftkostnader för 

bollhall under 8 månader 2022, samt utökning av en tjänst till 

skolbiblioteksuppdrag. Beskrivning av verksamhetsförändring finns i 

budgethandling. 

Den upprättade investeringsplanen på 555 tkr avser 100 tkr för Konst i offentlig 

miljö, 130 tkr för inventarier, 75 tkr till Kulturskolan, 200 tkr till Skolbibliotek samt 

50 tkr för inventarier Ung fritid. 

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020-2023 

föreslår nämnden 5 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2022. 

Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till mål. Målen utgår från 

nämndens ansvar och uppdrag. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-05-05 KFN 2021-000002 
Sida 

2(2) 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information enligt MBL §19 2020-05-03 samt MBL §11 2021-05-10 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi  

Förvaltningschef Kultur- och fritid 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef  

Ekonomiavdelningen 
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Nämndsbeslut 

Antagen i nämnd 2021-05-12 § 
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Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 

Förslag till beslut av nämnd 12/5 -2021 § Dnr 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 2023-2024
med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2022.
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Nämndsordförande: Martin Rödin (M)  

Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 

Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

Allmänt 

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2022, 

plan 2022-2023 i juni månad. Nämnderna har tid på sig 
från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin 
egen budget. 

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 2021 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 

utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska 
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan 
på verksamheten. 

Ansvarsområde 

En kortfattat beskrivning av nämndens ansvarsområde. 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, kulturskola, Ung fritid, Föreningsbidrag, Turism 
och Bibliotek. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. 
Förvaltningen leds av en förvaltningschef. 
. 

Ekonomi 

Ramförändring 

Tkr 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Nämnd, total driftsram 18 021 18 021 18 021 18 021 

Ramförändring mellan åren 1 553 0 0 0 

Varav löner, prisuppräkning, kapitalkostnad 250 

Effektiviseringskrav 

Utökning av ram 

Resursfördelning 

Varav flytt av verksamhet 330 

Varav ökad internfördelning 972 

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har 
tilldelats 18 021 mnkr i budgetram år 2022.  

Skolbiblioteket ska i samverkan med lärare se till att verksamheten möter alla elevers behov. Eleverna ska 
få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin förmåga. Verksamheten ska vara till för alla elever oavsett vilka behov de har eller vilka ämnen de läser 
för tillfället. Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien kan fungera som en 
samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. Skolbibliotekarien ansvarar för bibliotekets 
medieurval men kan också vara delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i 

informationssökning och källkritik. 

Den tilldelade preliminära ramen för skolbibliotek räcker inte för att på ett kvalitativt och likvärdigt sätt 
genomföra uppdraget enligt skollagen på samtliga fem grundskolor som resurserna är riktade.  

Följden blir att det av nämnden tagna måttet ”Integrera bibliotek och Kulturskola i skolverksamheten” som 
är kopplat till Verksamhetsmålet 1.1 ”Vi ska arbeta för ökad folkbildning” äventyras och måste omvärderas. 
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Resultaträkning 

 

Tkr 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

 2022 

Plan 

 2023 

Plan 

 2024 
Intäkter -1 709 - 850 -850 -850 -850 
Personalkostnader 9 615 10 943 10 943 10 943 10 943x 
Övriga kostnader 8 227 7 929 7 929 7 929 7 929x 

Nettokostnad/ram 16 133       18 021 18 021 18 021 18 021 

 

Verksamhetsförändringar 2022 
Här anges de verksamhetsförändringar som kommer att ske inom nämndens verksamhet under 2022. Om 
nämnden ökar jämfört med nuvarande verksamhet ska redovisning göras punktvis och varje del 
kostnadsberäknas var för sig. Konsekvensbeskrivningar ska göras av större verksamhetsförändringar som är 
av betydelse. 

 

Nr Tillkommande förändringar 2022 

1 Bibliotek 0,20 tjänst. Från 3,4 till 3,6 tjänst i budget 110 

2 Utöka antal tjänst skolbibliotek, 1 tjänst. Från 1 till 2 tjänst 550 

3 Utöka anslaget för böcker och media. Från 200 till 400 tkr 200 

4 Utöka anslaget för friluftsutveckling och turism 65 

5 Hyra bibliotek Hedekas, extern lokal 100 

6 Driftkostnad Bollhall, 8 månader 2022, (helår 690 tkr) 460 

7 Intäkter uthyrning bollhall, 8 månader 2022 (helår 70 tkr) -45 

 
Summa  1 440 

 

Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2022 

8 Minska budget Turism med 40 % tjänst -225 

9 
Omfördela medel från Allm fritidsverksamhet till Bibliotek (anslag böcker och 
media) 

-100 

10 Omfördela medel från Ung fritid till Bibliotek -200 

   

  Summa  -525 

    

       Nettosumma  915 

 

Beskrivning av verksamhetsförändring 
 
1. Bibliotek 0,2 tjänst (110 tkr) 

I budget 2020 minskades ramen för bibliotek med 546 tkr. Verksamheten har minskat antal tjänst med 
75 % men måste minska ytterligare 20 % för att få budget i balans. Förvaltningen menar att den 
tilldelade ramen om 3,4 tjänst är för liten för att tillgodose service till alla kommundelar enligt antagen 
Biblioteksplan. 

 
2. Utöka antal tjänst på skolbibliotek (550 tkr) 

Kultur- och fritid har idag 1 tjänst för uppdraget att tillhandahålla skolbibliotek på kommunens fem F-6 
skolor. Behovet av ett kvalitativt och likvärdigt skolbibliotek på alla enheter är stort och måste 
prioriteras. Det finns en korrelation mellan ett välfungerade skolbibliotek och elevernas måluppfyllelse.  

 

3. Utöka anslaget för böcker och media (200 tkr) 
Kommunen har idag ett samarbete med kommuner i norra bohuslän avseende böcker och media. Detta 
innebär att kommunerna samantaget kan hålla ett gott media och bokbestånd. Över tid har Munkedals 
kommun inte kunnat bidra till inköp av nytt bestånd i samma utsträckning som de andra kommunerna. 
Om inte anslaget höjs kommer Munkedals kommun falla ur överrenskommelsen vilket kommer innebära 
en avsevärd försämring för kommuninvånarna.  

 
4. Utöka anslaget för friluftsutveckling och turism (65 tkr) 

Uppdraget att utveckla frilutsftslivet är nytt för förvaltningen och behöver en budget för sin verksamhet 
till skyltar och material mm. Ett nära samarbete kommer att ske mellan friluftsutveckling och turism.  

 
5. Hyra bibliotek i Hedekas (100 tkr) 

I byggprojektet av Hedekas skola och förskola inryms inte lokalyta för folkbiblioteket. Därav har det 
tecknats ett kontrakt med en extern hyresvärd på 3 år med start hösten 2021. 
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6. Driftkostnad bollhall, 8 månader (460 tkr) 

Kostnaden för drift av den nya bollhallen som förväntas stå klar våren 2022 bedöms uppgå till 460 tkr 
för 8 månader. I kostnaden ingår fastighetsskötsel, va/el, fjärrvärme, sotning, försäkring underhåll larm 
etc. 690 tkr helår. 
 

7. Intäkter uthyrning bollhall, 8 månader (45 tkr) 
Bedömningen är att bollhallen kommer hyras ut till föreningar under 2022, 8 månader motsvarande 45 
tkr beräknat på 70 tkr helår.  

 
 

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 

 
8. Minska budget för Turism med 40 % (- 225 tkr) 
Tjänsten som Turismutvecklare har från januari 2021 minskat med 40 % då innehavaren av tjänsten delvis 
stärker upp som Näringslivsutvecklare. 
 
Riskbedömning för brukare  
Samarbetet mellan kommunen och besöksnäringen kan bli lidande.  
 
Riskbedömning för personalen 
Påverkar insatsen inom förvaltningen. Ökad belastning på annan personal. 
 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Prioritering av arbetsuppgifter kan krävas. Att arbeta för att informationsflödet förenklas genom digitala 
verktyg. Ökat anslag för skyltar och material samt samarbete med friluftsutveckling underlättar uppdraget. 
 
 
9. Omfördela medel från Allmän fritidsverksamhet (-100 tkr) 
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen risk för brukare 
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen bedömt risk för personal 

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inga förslag presenteras 
 
 
10. Omfördela medel från Ung fritid (-200 tkr) 
  
Riskbedömning för brukare 
Inga bedömda risker 
 
Riskbedömning för personalen 

Inte lika stort anslag för timvikarier 
 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Organisera med befintlig personal och schemalägga efter behov. 
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Investeringsbudget  

Nedan presenteras investeringsbudget 2021, samt plan 2022-203 för nämnden.  
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses 
investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan 
syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En 
nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och 
ombyggnad.  
 

När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnder när 
investeringen aktiveras. 

 

Tkr 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 
     

Kultur- och fritidsnämnden     

Projekt 1304 Konst i offentlig miljö 100 100 100 100 

Projekt 2205 Inventarier KoF 130 130 130 130 

Projekt 2258 Kulturskolan 75 75 75 75 

Projekt 1129 Nybyggnation bollhall 1 000    

Projekt Ny Skolbibliotek  200   

Projekt Ny Inventarier Ung Fritid  50   

Summa investering 1 305 555  305  305 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 
 Projekt 1304 - Konst i offentlig miljö (100 tkr): 

Investeringen avser utsmyckning av offtenliga miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 104 den sk 1 
% regeln. På grund av prioritering av budgetens maxnivå har den sänkts från 300 tkr till 100 tkr. 
 

 Projekt 2205 - Inventarier KoF (130 tkr):  
Investeringen avser möbler och inventarier för bibliotek och fritidsverksamhet. 

 
 Projekt 2258 - Kulturskolan (75 tkr):  

Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan.  

 
 Projekt 1129 - Nybyggnation bollhall (1000 tkr):  

Investering avser inventarier till nybyggnation av bollhall. 

 
 Projekt xxxx Skolbibliotek (200 tkr):  

Uppstart av en nedlagd verksamhet 
 

 Projekt xxxxx Inventarier Ung Fritid (50 tkr):  
Investering för ”Garaget”, verktygsvagnar, dörrar etc. 

 

Verksamhetsmål 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.  
 

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 
 
Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen 
för detta år förskjuts något. Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. 
 
Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade 
till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 

nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 
 
Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 
nämnden senast i december. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att 
uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
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Vision 2025 

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 
an framtidens utmaningar tillsammans! 

  

    

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  

    

1.1  Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning År 2022 

Mått Mål 

Integrera bibliotek och Kulturskola i skolverksamheten. x 

  
 

 
 
 

  

  

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

  

2.1  Verksamhetsmål KFN: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla År 2022 

Mått Mål 

Vår information ska finnas tillgänglig för alla x 

Utvärdera de aktiviteter som har kunnat genomföras med hjälp av digitala arbetsverktyg x 

    

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

    

3.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för 
gemenskap 

År 2022 

Mått Mål 

Genom ”Grejen med Munkedal” och Kommuntidningen lyfta fram mötesplatser x 

Skapa en mötesplats för motorintresserade ungdomar att träffas med sina fordon i 
anslutning till fritidsgården 

x 

  

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

År 2021 

Mått Mål 

Genomföra LUPP-undersökning 2021 x 

Kommunens tio mest kända hällristningar ska röjas, markeras och marknadsföras 100 % 

  

  
4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

    

4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil År 2022 

Mått Mål 

Enheten genomför digitalt event med fokus på hållbar livsstil, antal 1 

Initiera kontakt med Fritidsbanken x 

Låna ut lånecyklarna, minst antal ggr 250 
 

Framtid 
Biblioteket är beroende av en stabil personalorganisation över tid för att kunna ha ett bra samarbete med 

skolan. 
 
Den nya bollhallen kommer innebära att kommunen äntligen kommer kunna erbjuda lokaler till de 
föreningar som under lång tid efterfrågat lediga tider i våra sporthallar.   
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