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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 16

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att välja justerare. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Terje Skaarnes (SD) som 
justerare. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 17

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa föredragningslistan. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 18 Dnr 2023–000006 

Information till nämnd mars 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningen 
Turism:  
Den 28 februari hölls det sommarjobbsmässa i Forum, besöksnäringen var på 
plats. Den 16 mars var det sommarjobbsmässa på Agneberg, då var 
turismutvecklare från Munkedals kommun på plats.   
Årsmöte med 'Ett enat Bohuslän' den 8 mars i Munkedal på Ulkeröds gård.  

Kultur:  
Det har varit konsert den 4 mars i Munkedals kapell som var mycket lyckat. 
Det har även varit familjelördag den 18 mars med musikteaterprogram 
'Stråf'.  
Arbetet med boken ’Hembygdens historia’ är i gång. 

Friluftsliv: 
Det har varit fältbesök med Västkuststiftelsen.  
Tre befintliga lokala leder ska få enhetlig märkning och skyltning. 

Bibliotek: 
Det händer mycket på biblioteken just nu. Läs främjandet är i stort fokus och 
IT-café fortgår.  
Aktiviteten 'Pyssla med bibblan' är mycket populärt och har många besökare. 

Kulturskola: 
Hela skolan sjunger pågår, man stödjer även Kungsmarksskolan med 
förberedelser för 'Muckshow'.  
Man arbetar vidare med arbetsmiljön.  
Musikalen i Hedekas har föreställning i april.  

Ung Fritid: 
Ny annonsering ute för en timvikarie.  
Man har haft föreningsbesök av Lottakåren, Soundcheck och Munkedals 
jernväg. Ungdomsmottagningen har även varit på besök.  
Den 8 mars på internationella kvinnodagen var det öppet för endast tjejer på 
Ung fritid.  
MFfu har varit i Sunne på skidresa.   

Övrigt:  
Man har haft föreningskväll med tema evenemang den 21 mars.  
Man har varit på föreningsbesök hos Munkedals Ridklubb i februari samt haft 
möte med Svarteborgs gym.  
Nomineringar till kulturpris och fritidspris har inkommit. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

Budgetramar för 2024 redovisas av förvaltningschef, stora besparingar för 
kommunen väntas 2024.  
KFN kommer den 21 april ha ett extra sammanträde.  

Förstudien:  
Processen med Förstudien presenteras för nämnden. Man letar just nu efter 
potentiella platser för ny skola, särskilt boende, kulturskola och samlingssal.  
Placeringsalternativ presenteras för nämnden och avstånd kring de olika 
placeringsalternativen redovisas. Ett nytt alternativ utifrån ett initiativärende 
har tillkommit.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 
Muntlig presentation av kultur- och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth. 
Muntlig presentation via Teams av projektledare Åke Lindström.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen. 

Protokollsanteckning 
Ajournering 14.30-14.35. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 19 Dnr 2023–000005 

Anmälan om delegationsbeslut - februari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckning redogör för delegationsbeslut 
tagna under perioden 2023-02-01 till 2023-02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-13. 
Delegationsförteckning – februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut för 
februari 2023. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut för 
februari 2023. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 20 Dnr 2023–000001 

Månadsrapport per februari månad 2023 för 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för februari visar en årsprognos på +/- 0. 

Prognosen är att 305 tkr av den beslutade investeringsramen om 305 tkr 
kommer att förbrukas innan årets slut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-14 
Månadsrapport februari 2023 Kultur- och fritidsnämnden. 
Muntlig presentation av förvaltningsekonom Moa Gustafsson. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport per 
februari 2023 för Kultur- och fritidsnämnden. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport per 
februari 2023 för Kultur- och fritidsnämnden. 

Protokollsanteckning 
Ajournering 15:00-15:10. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom. 
Förvaltningsekonom, för kännedom. 
Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 21 Dnr 2023–000004 

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2023 - 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 30–31 ska kommunstyrelsen 
och nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.   

Kultur- och fritidsnämnden har två medborgarförslag som ännu ej beretts 
färdigt. 

- Kultur- och fritidsnämnden har ett medborgarförslag gällande lekplats på
Torreby att bereda. Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28 §151 att
sända medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

-Kultur- och fritidsnämnden har ett medborgarförslag gällande skatepark i
Munkedal att bereda. Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-27 §5 att sända
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning.

Kultur- och fritidsnämnden har inga motioner som ännu ej beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-01. 
Förteckning – Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som 
ännu ej beretts färdigt 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 22 Dnr 2023–000022 

Redovisning av ej verkställda motioner och 
medborgarförslag 2023 - Kultur- och 
fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 30–31 ska kommunstyrelsen 
och nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag och motioner som bifallits men ej verkställts.  

Kultur- och fritidsnämnden har inga ej verkställda motioner eller 
medborgarförslag att redovisa.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-02. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 
redovisning av ej verkställda motioner och medborgarförslag.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 
redovisning av ej verkställda motioner och medborgarförslag.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 23 Dnr 2023–000016 

Jury till kulturpris och fritidspris 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år nomineras i Munkedals kommun, föreningar och personer som utfört 
ett arbete inom föreningslivet eller kulturengagemang som är värt att 
uppmärksammas. Juryns sammansättning består av en politisk representant 
från majoriteten och en från oppositionen, två föreningsaktiva i olika 
kommundelar samt Kultur & Fritids kultur- och friluftsutvecklare. 

Priserna utdelas i samband med Munkedals kommuns nationaldagsfirande den 
6 juni. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-14. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Terje Skaarnes (SD) och Lars-
Göran Sunesson (C) till jurymedlemmar att tillsammans med 
föreningsrepresentanter utse årets mottagare av Kultur- och fritidspris tillika 
stipendier. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Terje Skaarnes (SD) och Lars-
Göran Sunesson (C) till jurymedlemmar att tillsammans med 
föreningsrepresentanter utse årets mottagare av Kultur- och fritidspris tillika 
stipendier. 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsutvecklare, för kännedom. 
Kultur- och fritidschef, för kännedom.  

12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 24 Dnr 2023–000023 

Remiss - Kulturstrategi Västra Götaland och 
regional kulturplan 2024–2027 

Sammanfattning av ärendet 
Den regionala kulturstrategin är ett av Västra Götalandsregionens fyra 
måldokument. Förslaget på strategi som går ut på remiss ska från och med 
2024 ersätta den befintliga kulturstrategin.  
Kulturstrategin utgår från utmaningar och behov inom kulturområdet i Västra 
Götaland sammanställda genom dialog med en stor mängd kulturaktörer samt 
kommuner i länet. Strategin pekar ut fem strategiska utvecklingsområden 
med prioriteringar för hur kulturpolitiken ska genomföras. Strategin är 
styrande för Västra Götalandsregionen. Den är menad att vägleda och 
inspirera kommuner, kommunalförbund i Västra Götaland, liksom de 
organisationer som utvecklar och möjliggör kulturen i Västra Götaland. De 
gemensamma utmaningarna och behoven kräver att alla bidrar med sin del av 
lösningen.  
Kulturstrategin beslutas av regionfullmäktige. Kulturnämnden är ansvarig för 
att den regionala kulturstrategin tas fram och att det sker enligt förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

Remissen skickas till regionala nämnder och styrelser samt 
kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-03-14 
Missiv remiss kulturstrategi 2024-2027 
Kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024-2027 
Bil 1 Kulturnämndens stöd 
Bil 2 Unga kulturutvecklare  
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden noterar informationen inför beslut om 
remissyttrande gällande Kulturstrategi Västra Götaland och regional 
kulturplan 2024–2027.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att notera informationen inför beslut om 
remissyttrande gällande Kulturstrategi Västra Götaland och regional 
kulturplan 2024–2027 och finner att nämnden beslutar så.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden noterar informationen inför beslut om 
remissyttrande gällande Kulturstrategi Västra Götaland och regional 
kulturplan 2024-2027.  

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare, för hantering. 
Akten.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
22 mars 2023 

§ 25 Dnr 2023–000024 

Workshop gällande verksamhetsmålen 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsmål och mått ska tas fram utefter de nya inriktningsmålen. I 
form av en workshop arbetar nämnden med stöd av förvaltningen för att ta 
fram förslag till verksamhetsmål och mått. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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