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§ 20 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan 
Hans Bjermqvist informerar nämnden om kulturskolans arbete. Utöver 
musik har kulturskolan också kurser i dans, teater och musikal. 
Kulturskolan har 190 deltagare, 104 av dessa är i musik och resterande i 
de andra ämnena. De har en ovanligt stor kör i år på 66 personer.  
 
Kulturskolan gick snabbt över till digital undervisning under 2020. Det 
gick bättre än vad de hade förväntat sig. De har gått fram och tillbaks 
mellan distans och närundervisning utefter vilka restriktioner som 
funnits. Har inte kunnat ha orkesterensembleverksamhet. Kulturskolan 
har haft några problem med rekrytering av nya deltagare bland annat på 
grund av att man inte har kunnat komma till skolorna och presentera 
sig. 
 
Kulturskolan har börjat samarbeta med skolan för att få in kultur och 
musik i flera ämnen. Kulturskolan hoppas på att kunna utveckla dessa 
samarbeten och även samarbeta med både biblioteket och 
ungdomsverksamheten. Ny kulturskoleledare kommer till hösten. 
 
Turism och företag 
Inom turism och företagsverksamheten har man påbörjat Grejen med 
Munkedal. De arbetar också med ordinarie nyhetsbrev till 
besöksnäringen. Man har också detta år gjort en aktivitetskarta som ska 
delas ut innan Kristi Himmelsfärdhelgen.  
 
Kultur och friluftsliv 
Stenbänksskiss är klar för Kunskapens hus. Man har provvandrat den 
nya dragningen på etapp 17 Bohusleden med Västkuststiftelsen. Etapp 
18/19 håller på att flyttas och ändras.  
 
Ansökningarna/redovisningarna för föreningsbidragen trillar in och beslut 
är taget att utbetala enligt 2020 års bidrag. Handläggning av inkomna 
handlingar pågår. 
 
Ung fritid 
Ung fritid har öppet som utegård/garage 3 kvällar per vecka, utöver det 
gäller fortfarande fältning och nätfältning. Just nu finns ett maxantal av 
8 personer inklusive personal som får vistas i garaget samtidigt. 
Det har inkommit 65 ansökningar till Feriepraktik 2021. Vuxna i rörelse 
kommer att fortsätta med vandring i centrala Munkedal under kvällstid 
på utvalda datum för att öka närvaron av vuxna förebilder. 
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Forts § 20  
 
Bibliotek 
Biblioteket öppnar för fem besökare den 17 maj, med restriktioner och 
utan stolar. Biblioteket har sjösatt ett nytt utlåningssystem som ska 
underlätta samarbetet med andra bibliotek i Norra bohuslän. Det publika 
stödet heter Arena och det interna stödet heter Quira 
 
Övrigt 
Arbetet inför biotopsrestaureringen pågår, anbudsöppningen har visat på 
två aktörer som sökt uppdraget.  
 
Det pågår en diskussion kring flytten av hus från Utvandrarna.  
 
Pilotprojekt Svarteborg (ett projekt som ämnar till att använda kultur 
som ett hjälpmedel för att höja elevers kunskapsnivåer i olika ämnen) 
har påbörjats, första arbetsgruppsmötet ska hållas den 31 maj. 
 
Covid-19 läget 
Under maj månad kommer man inte lätta på restriktionerna då det 
fortfarande går att se att vi har hög smitta i Sverige samt högt tryck på 
sjukvården. Det kan komma lättnader på restriktionerna den 1 juni. 
Detta innefattar bland annat höjt publiktak och att restauranger får ha 
öppet till 22:30 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 21 Dnr 2019-000052  

Information om Kultur och fritidsplan  
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och kultur- och fritidschefen informerar om processen 
kring framtagandet av en kultur- och fritidsplan. Kultur- och 
fritidsnämnden ges möjlighet att yttra sig över arbetsmaterialet. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 22 Dnr 2019-000074  

Information om beställning av bollhall 
Sammanfattning av ärendet 
En aktör har blivit tilldelat bygget av bollhall och ett första arbetsmöte 
har genomförts. Mer information om tidsplan ges vid ett senare tillfälle.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 23 Dnr 2021-000034  

Information om kultur- och fritidspriser samt 
stipendier 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden får mer information när alla pristagare/stipendietagare har 
blivit meddelade.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 24 Dnr 2021-000006  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redovisar 
delegationsbeslut tagna 2021-03-01 till 2021-04-30.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Delegationsförteckning KFN mars 2021 
Delegationsförteckning KFN april 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
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§ 25 Dnr 2021-000035  

Rollfördelning i det framtida samarbetet kring den 
nationella cykelleden Västkustleden 
Sammanfattning av ärendet 
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.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Brev till KSO från Västkuststiftelsen Turistrådet Västsverige - 
Utvecklingen av västkustsleden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rollfördelning i det framtida 
samarbetet kring den nationella cykelleden, Västkustleden. 

      
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.    
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rollfördelning i det framtida 
samarbetet kring den nationella cykelleden, Västkustleden.  
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef för kännedom 
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§ 26 Dnr 2021-000016  

Ansökan om bidrag till solcellssatsning MBK 
Sammanfattning av ärendet 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-26 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Munkedals BK ett särskilt 
anläggningsbidrag med 200 000 kr för en hållbarhetssatsning av 
ishallen.      
 
Yrkanden 
Lars-Göran Sunesson (C) och Anna Höglind (L): Bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.  
 
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 bevilja Munkedals BK ett särskilt 
anläggningsbidrag med 200 000 kr för en hållbarhetssatsning av 
ishallen.    
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen för kännedom 
Kultur- och fritidschefen för kännedom 
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§ 27 Dnr 2021-000001  

Delårsrapport 2021 per april för Kultur- och 
fritidsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
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.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Delårsrapport KFN april 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
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§ 28 Dnr 2021-000002  

Budget 2022, plan 2023-2024 för Kultur- och 
fritidsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Budgetskrivelse Kultur- och fritidsnämnden 2022 plan 2023-2024 
 
Förvaltningens 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.       
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD): Vi yrkar på en återremiss för att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram fler förslag till åtgärder så att 
verksamheten kan rymmas inom befintlig ram. 
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Forts § 28 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Mathias Johanssons (SD) 
återremissyrkande och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet med 
anledning att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram fler förslag till 
åtgärder så att verksamheten kan rymmas inom befintlig ram.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
S-gruppen och C-gruppen deltar inte i beslutet och återkommer i 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom för vidare handläggning 
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§ 29 Dnr 1062  

Beslut om extrainsatt nämndssammanträde för kultur- 
och fritidsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutar om extrainsatt 
nämndssammanträde den 28 maj kl. 15:00 med anledning av MBKs 
solcellsatsning samt återremiss av budgeten. 
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