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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kultur- och Fritidsnämnden 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, tisdagen 
den 13 september 2022 kl 14:00-17:10 

Beslutande Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 
Karin Blomstrand (L) ersätter Anna Höglind (L) 
Terje Skaarnes (SD) 
Mathias Johansson (SD) §35, §37–42 
Håkan Skenhede (SD) ersätter Mathias 
Johansson (SD) §32–36 
Erik Färg (S), 2:e vice ordförande 
Mikael Carlson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) §32–36, §40–42 
Carina Thorstensson (C) ersätter Lars-Göran 
Sunesson (C) §37–39 

Ej tjänstgörande ersättare Lars Östman (M) 

Pia Hässlebräcke (S) 

Carina Thorstensson (C) 

Malin Svedjenäs (V) 

Justerare Erik Färg (S)  

Justering sker Digital justering, 2022-09-15 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 32–42 
Sabina Trohne 

Ordförande Digital justering 
Martin Svenberg Rödin 

Justerare Digital justering 
Erik Färg 
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§ 32 Dnr 253 

Fastställande av föredragningslista 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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§ 33 Dnr 404 

Val av justerare 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Erik Färg (S) som justerare. 
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§ 34 Dnr 2021–000016 

Ordförande från Munkedals BK informerar om 
installation av solceller på ishallen  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande från Munkedals BK informerar om installationen av solceller på 
ishallen och investeringar som gjorts på ishallen för att energieffektivisera och 
minska kostnader. 

Beslutsunderlag 
Presentation av ordförande på Munkedals BK Tommy Strömberg. 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 35 Dnr 2022–000052 

Information inför beslut angående 
Kulturmiljöprogrammet  

Sammanfattning av ärendet 
Representanter från Bohusläns museum presenterar Munkedals 
kulturmiljöprogram vilket innefattar delar så som kulturmiljöprofil, historik, 
miljöurval, planeringsunderlag (ÖP) och handläggarstöd. 

Arbetet kring Kulturmiljöer och skolan presenteras vilket innefattar 
Hembygdens historia i Munkedal, en tidsresa i historien i Munkedals kommun, 
tanken är att det ska kunna användas i skolan som ett läroverktyg och att det 
kan komma bli ett tryckmaterial.   

Klimatförändringars påverkan på kulturarvet har också undersökts, det 
beräknas finnas en måttlig påverkan av klimatförändringar på kulturarvet 
inom Munkedals kommun generellt. 

Beslutsunderlag 
Presentation av representanter för Bohusläns museum. 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 36 Dnr 2022–000006  

Information till nämnd 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Turism 
Ny turismutvecklare är anställd på 50%, hon kommer att ta över som 
ansvarig för uppdateringarna av Munkedals digitala turistinfo efter Ulrika 
Larsson. 
Munkedals kommuns besöksmagasin och kartor får positiv uppmärksamhet 
och inspirerar även andra kommuner. 
Denna vecka planeras möte för att boka in besök på anläggningarna i 
kommunen.  

Kultur och friluftsliv   
Kulturrally har genomförts med föreningarna. Två evenemang tog plats den 4 
och 8 september.  
Alla kulturmiljöer är röjda. 
Centrumskolans utsmyckning har blivit förstört av fåglar men detta har nu 
återgäldats. 
Stenbänken tillverkad i olika stensorter är nu på plats vid Utvecklingscentrum. 
Bohusleden har i sommar fungerat bra i kommunen. 
Olika evenemang är planerat inför hösten och vintern så som i folketspark, 
barnteater, och Jul i Munkedal som planeras att genomföras den 26 
november.  

Bibliotek  
Hedekas bibliotek är nu öppet och intresset är stort.  
Boktransporter går varje vecka. 
Sommarboken har varit av stort intresse och mycket uppskattat av barnen. 
Ny litteraturpedagog är nu anställt och började sin tjänst i slutet av augusti. 
Gallring av gamla och inaktuella böcker fortsätter. 
Bokstart är i gång utifrån planering.   

Kulturskola: 
Vikarierande kulturpedagog är anställd under 2022–2023 och en ny 
musiklärare börjar den 1 november. Det saknas fortfarande en musiklärare 
men vikarie finns för hösten och till våren går en ny annons ut. 
Det är just nu kö till dans- och bild klasser, där kommer kösystemet justeras 
för att möjliggöra för större tillgång för fler elever. 
Musikalprojekt del 2 har startat.  

Ung Fritid:  
Örekilsgården går bra och garaget används.  
Elevcaféet Kungsmarksskolan är ett projekt tillsammans med måltid.  
Det har varit lyckade sommaraktiviteter så som utflykter, läger och 
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filmkvällar.  
FeriePraktik har haft 28 ungdomar ute på praktikplatser.  

Övrigt: 
Dialogkvällar med idrotts- och ungdomsföreningar planeras 4 oktober med 
tema: anläggningsbidrag och den 11 november med övriga föreningar och 
tema: nya regelverk och webbansökningar. 
Föreningsbesök gjordes den 9 juni hos Munkboularna.  
Har deltagit i möte gällande Biotoprestaurering i Örekilsälven för planering 
och nya ansökningar, fältmöte kommer även äga rum i september med 
Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen. 

Beslutsunderlag 
Presentation av fritidschef Margaretha Svensson-Hjort. 

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

Beslutet skickas till 

Akten 

9



 Kultur- och Fritidsnämnden  13 september 2022 

 Sida 8 av 14 

§ 37 Dnr 2019-0000748.1.1  

Information om byggnation av bollhall 

Sammanfattning av ärendet 
Bollhallen är klar och information presenteras angående invigning av 
bollhallen den 23 september, inbjudan kommer att sändas ut till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Presentation av fritidschef Margaretha Svensson-Hjort  

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 38 Dnr 2022-000005 

Anmälan om delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redogör för beslut tagna 
under perioden 2022-05-01 till 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-30. 

Delegationsförteckning KFN 2022-05-01 till 2022-08-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 39 Dnr 2022-000048  

Justering av regler för uthyrning av lokaler 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att allt fler föreningar i Munkedals kommun söker sig till 
träningstider inomhus erfordras en justering av nuvarande regelverk.  

Under 2019 genomfördes en dialogkväll med representanter från inbjudna 
idrotts- och ungdomsföreningar. Närvarande var föreningarna Svarteborgs FK, 
Svarteborgs Gym och Dingle AIK. Förhinder hade meddelats av föreningarna 
Munkedals BK och Munkedals IF.  

Då det inom ”idrotts-Sverige” uppmärksammas att vi tappar många 
ungdomar inom de fysiska sporterna prioriteras i denna justering gruppen 12 
– 18 år. Ett tillägg görs för att förtydliga vikten av att prioritera 
inomhusidrotterna i anläggningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-25 

Regler för uthyrning av lokaler inom kultur- och fritids ansvarsområde 

Regler vid uthyrning av lokaler - tidigare upplaga  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, tills vidare, justera gällande regler för 
bokning av tider i kommunens gymnastik- och sporthallar enligt bilaga 1.  

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 

Fritidschef för hantering 

Förvaltningschef 

Akten 
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§ 40 Dnr 2022–000049  

Investeringsmedel bollhall 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med byggnation av Munkedals kommuns bollhall har en miljon 
kronor avsatts till inventarier. Beloppet för beställda inventarier uppgår till 
100 tkr. Då behovet av en uppgradering i den publika Sporthallen är mycket 
stor överförs 500 tkr för uppgradering av matchklocka och sekretariat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-26 

Bilaga med sammanställning önskemål från DAIK gällande investeringar i 
Bollhall/ Sporthall 

Yrkande 
Terje Skaarnes (SD): yrkar på återremiss. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras och finner att 
nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att revidera 
texten. 

 

Beslutet skickas till 

Fritidschef för hantering av återremiss  

Akten 
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§ 41 Dnr 2022–000037 

Svar på återremiss - Friluftsplan Munkedals 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritidsförvaltningen har redigerat och gjort tillägg enligt beslut 
2022–05–11 §11 om återremiss av ärendet angående den kommunala 
friluftsplanen som redovisar värdefulla frilufts - och naturområden i Munkedals 
kommun. Friluftsplanen är ett viktigt underlag för den fysiska planeringen och 
som stöd i arbetet med friluftsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-01 

Svar på återremiss - Friluftsplan Munkedals kommun 

Bilaga 1 Karta Vandringsleder med mer 

Bilaga 2 Karta naturreservat 

Yrkande 
Terje Skaarnes (SD): yrkar på återremiss. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras och finner att 
nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka ärendet på återremiss för att 
korrigera dokumentet och se till att nämnden får rätt dokument. 

Beslutet skickas till 

Kultur- och friluftsutvecklare för hantering av återremiss 

Akten 
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§ 42 Dnr 2022–000001 

Delårsrapport augusti för Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritid har för perioden januari till augusti 2022 en positiv avvikelse 
med 714 tkr mot budget. Överskottet ses till stora delar på mer statliga 
bidrag än budgeterat och mindre personalkostnader. Anledningen är bland 
annat till följd av vårens ej tillsatta tjänster. Bedömningen per augusti månad 
är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en positiv avvikelse om 580 
tkr. 

Prognosen är att Kultur- och fritid kommer att förbruka 1 320 tkr av den 
tilldelade investeringsramen om 1 820 tkr. Det finns en tanke om vad Projekt 
2260 Inventarier bollhall ska användas till. 

Kultur- och fritid har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 
inriktningsmål. Bedömningen är att två av totalt fem verksamhetsmål är fullt 
uppfyllda. Två är delvis uppfyllda och ett har den lägre nivån av uppfyllelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-06 

Delårsrapport per aug 2022 

Yrkande 
Lars-Göran Sunesson(C): yrkar för att återremittera ärendet. 

Terje Skaarnes(SD): yrkar för att återremittera ärendet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras på grund av 
felaktiga siffror i tabellen och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera delårsrapporten för att 
korrigera felaktiga siffror i tabellen. 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonom för hantering av återremiss 

Akten  
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