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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, onsdagen den 20 januari 2021 
kl 13:00-16:25 

Beslutande Ledamöter 

Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 
Lars Östman (M) för Anna Höglind (L) 
Mathias Johansson (SD) 
Carina Thorstensson (C) för Terje Skaarnes (SD) 
Erik Färg (S), 2:e vice ordförande 
Mikael Carlson (S) för Lene Matysiak (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Utsedd att Justerare Carina Thorstensson (C) 

Justeringens plats 
och tid Digital justering, 2021-01-25, senast kl. 13:00 

Underskrifter 
Sekreterare Digital signering Paragrafer §§ 1-5 

Karin Atienza Cortes 

Ordförande Digital signering 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Justerare Digital signering 
Carina Thorstensson (C) 
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§ 1 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals BK 

Styrelseordförande för Munkedals BK informerar om ishallsverksamheten 
samt investeringsplaner kring solenergi.  

Ung fritid 

Företrädare för ung fritid informerar nämnden om verksamheten. Ung 
fritids främsta verksamhet är fritidsgården. Fritidsgården har under 
normala omständigheter öppet måndagar, onsdagar och fredagar, det 
finns också bland annat en tjejgrupp som är på fritidsgården på 
torsdagar då den är stängt för allmänheten. 

Munkedals förening för ungdomar är en förening som utgår från 
fritidsgården.  Alla som vill får vara med. Föreningens syfte är att vara 
delaktig och utveckla fritidsverksamheter för ungdomar, arbeta för fler 
drogfria aktiviteter i kommunen samt bättre kommunikationer till tätort 
och att resa tillsammans. 

Ung fritid har också ett elevcafeé på Kungsmarksskolan. De samarbetar 
också med Elevhälsan. 

Aktiviteterna som beskrivits ovan är när verksamheten pågår som 
vanligt. Under rådande situation är verksamheten anpassad utifrån de 
restriktioner som finns.  

Ung fritid nätfältar även, vilket betyder att de finns tillgängliga för 
ungdomarna på internet. De deltar också i SSPF som är ett nätverk för 
skola, socialtjänst, polis och fritid. Gruppen är till för att hjälpa 
ungdomar. 

Under 2021 ska verksamheten ha aktiviteter på kommunens övriga 
delar, de ska ha en aktivitet per vecka på de andra orterna.  

De anordnar också feriepraktik för ungdomar i åk. 1 i gymnasiet och åk. 
9. 

Rapport från Kultur- och fritidschef 

Turismen: Turismutvecklaren är fortsatt stöd till näringslivsutveckling 
under hela 2021 (40%). Hon ska fokusera på besöksnäringen, 
nyhetsbrev och "Grejen med Munkedal" både i tryck och digitalt.  

Det pågår också ett arbete med att behålla byggnaderna efter 
nyinspelningen av "Utvandrarna". Byggnaderna skulle kunna bli ett nytt 
turistmål i kommunen. Kultur- och fritid arbetar tillsammans med 
samhällsbyggnad för att få fram plats och medel för att flytta husen. 

Kultur: 

Det har skett justeringar i kulturutvecklarens tjänst, han kommer också 
ansvara för friluftsfrågor. Första uppdraget är, att i samarbete med 
samhällsbyggnad, ta fram en friluftsplan. 
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Forts § 1 

Kulturutvecklaren arbetar också nära Västkuststiftelsen med 
dokumentation och investeringar av vandringsleder och kvalitetssäkring. 
Det kommer att bli en övergripande skyltprofil för hela kommunen på de 
leder som blir godkända. 

Kulturhistoriska platsen Borgmästarbruket har rustats upp och med hjälp 
av Västkuststiftelsen hoppas förvaltningen på ny en parkering.  

Kulturskolan: 

Kulturskolan har kommit igång efter juluppehåll. Kulturskolan har fått 
nya "trumkassar" som ska riggas upp. Dessa möjliggöra live-
undervisning. Det kommer också renoveras en del ytor i kulturskolan.  

Biblioteket: 

Just nu pågår ett stort arbete med de digitala kanalerna och kontakten 
med låntagare. Man tester också på digital läscirkel.  

Arbetet med nyöppning i Hällevadsholm dröjer tyvärr p g a Covid. 
Maskiner som installeras av ett danskt företag kan inte levereras. Det är 
också på gång med nya lokaler i Hedekas. 

Nämnden diskuterar även frågan om nattvandring och hur man skulle 
kunna fortsätta gruppen när kultur- och fritidsförvaltningen släpper 
ansvaret. Erik Färg (S) tipsar om gruppen "Morsors och farsor på stan". 
Man diskuterar också om man på något bättre sätt kan få ut information 
till föräldrarna.  

Förvaltningschefen och kultur- och fritidschefen lyfter förslaget om en 
gemensam kultur- och fritidsdag för personal och politiker i september.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.   
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§ 2 Dnr 2019-000074  

Information om beställning av bollhall 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar att man väntar på bygglovet. Den 
preliminära tidsplanen är: 

- Annonsering av upphandlingen 2021-02-22  

- Sista dag för inlämning av anbud 2021-03-29  

- Anbudsöppning 2021-03-30  

- Tilldelningsbeslut 2021-03-31  

- Avtalsspärren är klar 2021-04-12  

- Tidigaste dagen för avtalstecknande 2021-04-13 

- ”Byggstart” 2021-04-19  

- Slutbesiktning 2022-05-26   

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     
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§ 3 Dnr 2020-000012  

Anmälan av delegationsbeslut - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.    

Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 2019-12-12 § 49 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-12-01 till 2020-12-31.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-11 

Delegationsförteckning KFN december 2020    

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.      

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.    

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1018610



 
                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(7) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-20 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 4 Dnr 2020-000046  

Svar på initiativärende från Centerpartiet angående 
Bohusläns föreningsarkiv 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har via Lars-Göran Sunesson lagt ett initiativärende att ta 
fram ett avtal mellan Munkedals kommun och Bohusläns Föreningsarkiv. 
Föreningsarkivet har tidigare sökt föreningsbidrag från kommunen och 
oftast beviljats. Då Munkedal har en stark föreningstradition sedan 
många år tillbaka och återväxten i alla föreningar är begränsade är det 
av vikt att det finns ett arkiv att överlämna handlingar och bilder till. 
Föreningsarkivet arkiverar och digitaliserar handlingar och bilder vilket 
gör det lätt att även söka vid framtida behov. Ett förslag till avtal är nu 
framtaget och dialog med Bohusläns Föreningsarkiv. Förslaget har gått 
igenom och avtalet gäller från 1 januari 2021. Bohusläns Föreningsarkiv 
kommer då inte att kunna ansöka om andra medel från Munkedals 
kommun.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-13.  

Initiativärende från Lars-Göran Sunesson (C)    

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna information om avtal 
mellan Munkedals kommun och Bohusläns Föreningsarkiv.      

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna information om avtal 
mellan Munkedals kommun och Bohusläns Föreningsarkiv.    

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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§ 5 Dnr 2019-000052  

Workshop Kultur- och fritidsplan  
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen behöver en inriktning för att påbörja arbetet med en kultur 
och fritidsplan. Nämnden får följande frågor:  

1. Ska det sättas ett tidsspann eller ska det vara en upprättad plan som 
revideras?  

2. Vad ska planen utgå ifrån? 

3. Vilka styrdokument har vi att ta hänsyn till? 

4. VAD vill Kultur- och fritidsnämnden uppnå genom denna plan? 

5. HUR tydliggör vi kopplingen till målen? 

6. Vilken styrning vill nämnden ge till förvaltningen inför den fortsatta 
processen? 

7. När ska planen presenteras för beslut i nämnden? 

8. Vilken typ av återkoppling önskas innan beslut?  

Kultur- och Fritidsnämndens svar 
1. Planen ska revideras årligen i samband med verksamhetsplanen. 

2. Utgå från de verksamhetsområden nämnden har. 

3. Verksamhetsplan, verksamhetsmål, Vision 2025 

4. Gemensamma mål och inriktningar för alla verksamheter att arbeta 
för och att verksamheterna ska arbeta tillsammans. 

5. Genom revidering tillsammans med verksamhetsplan. 

6, 7 och 8. Avstämning i maj, presentation av förslag i september, beslut 
i oktober.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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