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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 
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 Kultur- och Fritidsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-03 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Val av justerare

Dnr 404

2. Fastställande av dagordning

Dnr 253

3. Information till nämnd - 2021

Dnr 2021-000005

4. Information om beställning av bollhall

Dnr 2019-000074

5. Bokslut 2020 för Kultur- och fritidsnämnden.

Dnr 2020-000006

5 

6. Initiativärende från Centerpartiet, Lars-Göran

Sunesson - Upprustning av elljusspår

Hällevadsholm

Dnr 2021-000014

17 

7. Anmälan av delegationsbeslut - 2021

Dnr 2021-000006

18 

Tid: Onsdagen den 10 februari, kl. 14:00 

Plats: Teams/Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: Måndagen den 15 februari, senast kl. 13:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Carina Thorstensson (C) 

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(2) 

Datum 

2021-02-03 Dnr: KFN 2020-000006 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomienheten 

Bokslutsrapport Kultur- och fritidsnämnden 2020 

Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020.

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning av måluppfyllelsen.

 Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 106 tkr av ej

ianspråktagna investeringsanslag för 2020 överförs till Kultur- och

fritidsnämndens investeringsanslag för 2021.

 Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av

nämndens positiva resultat på 337 tkr, att 26 tkr resultatöverförs till nämndens

egna kapital som enligt gällande ekonomistyrningsregler får uppgå till 3 % av

Kultur- och fritidsnämndens budgetram.

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens resultat för året uppgår till 337 tkr utöver budget. 

Överskottet härleds till Kulturskolan som haft lägre bemanning än budgeterat. 

Under året har förvaltningen även övertagit hantering av lokaluthyrning från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som bidrar till årets överskott i form av högre 

intäkter än förväntat.   

Kultur- och fritidsnämnden har tagits sig an samtliga av kommunfullmäktiges totalt 

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

eller delvis uppfyllda och ett har den lägre nivån av uppfyllelse. 

Årets investeringar uppgår till 658 tkr av den totala investeringsramen på 764 tkr 

fördelat på projekt 1304 Konst i offentlig miljö, projekt 2215 Kultur och fritid och 

projekt 2230 Ombyggnation bibliotek. 106 tkr föreslås överföras till 

investeringsramen för 2021.  

Med anledning av nämndens positiva resultat på 337 tkr föreslås att 26 tkr överförs 

till Kultur- och fritidsnämndens eget kapital som enligt gällande 

ekonomistyrningsregler får uppgå till som mest 3 % av Kultur- och fritidsnämndens 

budgetram 2020. Kultur- och fritidsnämnden har vid ingången av 2020 468 tkr i 

eget kapital. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-02-03 KFN 2020-000006 
Sida 

2(2) 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan 

Barnkonventionen 

Alla barn har samma rättigheter 

Alla barn är lika mycket värda och alla rättigheter i barnkonventionen gäller för alla 

barn oavsett exempelvis bakgrund eller språk. 

Barnets bästa ska alltid komma först 

När vuxna ska bestämma något som handlar om eller påverkar barn måste de alltid 

tänka på vad som är bäst för barnet.  

Varje barn har rätt att överleva och utvecklas 

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

Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt 

Till exempel bör personal fråga barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi  

Förvaltningschef Kultur- och fritid 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Bokslutsrapport 2020 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndsordförande 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen Ringi 
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Lersjön vinter. Fotograf: Jenny Martinsson 

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 
Covid-19 har präglad verksamheterna även under denna period. Större insatser har krävts av all 

personal för att upprätthålla den verksamhet som går att genomföra via distans. En del tekniska 

lösningar har fått ses över då vissa program kräver bättre kapacitet. Enheten har under denna period 

ej serverat mat utan endast agerat stödjande i kösituationerna till matsalen på Kungsmarksskolan. 

Genom internt samarbete har biblioteket kunnat upprätthålla "Boken kommer" och "Take-away". 

Nyöppning av Biblioteket i Hällevadsholm har fördröjts p g a försenade leveranser av tekniken som 

kommer från utlandet. Planeringen för ombyggnation i Hedekas har påbörjats. 

Turismverksamheten står lite på sparlåga men några anläggningar har kunnat genomföra Covid-säkra 

julbord. Genom ett hårt arbete med vandringsleder har destinationen Munkedal förstärkt sin 

position inom friluftslivet. Ung Fritid har bedrivit verksamhet utomhus och på digitala medier. 

Fritidsgården hann inte mer än inviga sina nyrenoverade lokaler förrän det var dags att stänga. En 

stängning som sliter på besökare och personal. Många ungdomar längtar efter att gården åter ska 

öppna. Kulturskolan arbetar med att behålla sina elever och har sett över teknik och alternativa 

lösningar för undervisning både digitalt och traditionellt. 
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Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - Dec 

2019 
Utfall Jan - Dec 

2020 
Bud Jan - Dec 

2020 
Avvikelse Jan - 

Dec 2020 

Intäkter 2 075 1 710 626 1 083 

Summa Intäkter 2 075 1 710 626 1 083 

Personalkostnader -9 892 -9 615 -9 893 278 

Övriga kostnader -6 868 -8 228 -7 203 -1 024

Summa Kostnader -16 760 -17 842 -17 095 -747

Årets resultat -14 685 -16 133 -16 469 337 

Kultur- och fritid visar för året ett positivt resultat om 337 tkr. Överskottet kan härledas till 

Kulturskolan som haft lägre bemanning än budgeterat. Under året har förvaltningen även övertagit 

hantering av lokaluthyrning från Samhällsbyggnadsförvaltningen, som bidrar till årets överskott i 

form av högre intäkter än förväntat. Verksamhet har på grund av pandemin inte kunna genomföras 

som planerat vilket medfört lägre kostnader. 

Nettokostnadsavvikelsen mellan 2019 och 2020 är 9,8 %. Nettokostnaden har ökat med 1 447,6 tkr i 

jämförelse med föregående år, varav 191 tkr avser lönerevisionen och 1 283 tkr ökade bidrag till 

ungdoms- och idrottsorganisationer. 

Intäktsanalys 
Årets intäkter har en positiv avvikelse med 1 083 tkr mot budget. Överskottet är bland annat 

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

är obudgeterade. Men även uthyrning av lokaler som tagits över från Samhällsbyggnadsförvaltningen 

medverkar till överskottet samt slutredovisade bidrag avseende 2019. Verksamheten har dessutom 

blivit kompenserade för höga sjuklönekostnader, till följd av Corona, i form av bidrag från 

Försäkringskassan för perioden april-dec med 64 tkr. 

I jämförelse med föregående år har intäkterna minskat med 365 tkr. Intäktsminskningen härrör till 

det mångåriga projektet LandArt som har avslutats samt de bidragsfinansierade projekten Skapande 

skola och Skapande förskola som inte kunnat genomföras som planerat under året på grund av 

Covid-19. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna har en negativ avvikelse för året med 747 tkr mot budget. Kostnadsavvikelsen beror till 

största delen på ökade anläggningsbidrag i ett övergångsår mellan gamla och nya riktlinjer som inte 

var budgeterat för. Dock räddas det upp av en positiv avvikelse för perioden för personal samt 

verksamhetskostnader på Kulturskolan.  

I jämförelse med föregående år har kostnaderna totalt ökat med 1 082 tkr. Anledningen är att 

förvaltningen har lämnat extra aktivitetsbidrag till föreningarna som kompensation för Covid-19 samt 

att övergången mellan de gamla och nya riktlinjerna för anläggningsbidrag verkställts. Sammantaget 

en ökad kostnad med 1 360 jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har dock minskat med 

277 tkr. Minskningen härleds till neddragning av personal inom biblioteksverksamheten. 
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Eget kapital 

Nämnd Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Kultur- och fritidsnämnden 468 337 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att 26 tkr av årets överskott om 337 tkr överförs till eget 

kapital enligt gällande ekonomistyrningsprinciper. Då uppnås det egna kapitalet till 3 % av den 

tilldelade ramen. 

Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2019 Utfall 

helår 
2020 Utfall 

helår 
2020 Budget 

helår 
2020 Återstår 

helår 

Nämnd- och styrelse -213 -210 -221 11 

Turism -604 -608 -592 -16

Allmän fritidsverksamhet -4 480 -5 977 -5 982 5 

Kultur -885 -844 -772 -72

Bibliotek inkl. skolbibl. ytterskolor -2 980 -3 132 -2 316 -815

Musikskola/Kulturskola -3 684 -3 498 -3 858 360 

Fritidsgårdar -1 839 -1 862 -2 727 865 

Summa -14 685 -16 133 -16 469 337 

Kultur- och fritidsnämnden visar för året ett positivt resultat om 337 tkr, 107 tkr bättre än prognosen 

i oktober. 

Nämnd- och styrelse verksamheten har under året löpt på enligt plan och visar för året en positiv 

avvikelse mot budget med 11 tkr. Något lägre arvodeskostnader än föregående år. 

Verksamheten för turism visar för året ett underskott om 16 tkr på grund av telefon- och 

datorkostnader utöver budget. 

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag visar för året ett positivt 

resultat om 5 tkr. Planen för året var att sjösätta övergången mellan de gamla och de nya riktlinjerna 

för anläggningsbidrag, vilket nu har genomförts. Förvaltningen har även utbetalt 300 tkr extra i 

aktivitetsbidrag till föreningarna under hösten 2020 som stöd till föreningarna tider med pandemi. 

Dessa uppdrag har varit möjliga att genomföra inom ram på grund av intäkter för uthyrning av 

lokaler utöver budget. En verksamhet som tagits över från Samhällsbyggnad under pågående år. Men 

även att bland annat lönebidrag har varit lägre än förväntat och ett bidrag från Arbetsförmedlingen 

för årets feriepraktik har medverkat till resultatet. 

Verksamheten Kultur har för året en negativ avvikelse med 72 tkr mot budget. Många 

kulturevenemang har blivit inställda på grund av rådande omständigheter vilket innebär både lägre 

kostnader och lägre intäkter än ett normalt år för verksamheten. De arrangemang som har kunnat 

genomföras har haft låga publikintäkter. 

Biblioteket inklusive skolbiblioteken i ytterområden har ett underskott för perioden om 815 tkr. Inför 

2020 fick verksamheten neddragning i budget med 1tjänst. Under året har detta verkställts men inte 

gett helårseffekt. Minskade externa intäkter avseende schablon från Migrationsverket innebär att 

ytterligare neddragning/omorganisation måste göras för att få budget i balans. 
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Kulturskolan har en positiv avvikelse om 360 tkr mot budget. Verksamheten har varit återhållsam 

med personal och övriga verksamhetskostnader vilket bidrar till årets överskott. 

Ung fritid visar för året en positiv avvikelse på 865 tkr mot budget. Inför budgetåret 2020 har Ung 

fritid fått 1 000 tkr i utökad budget för att kunna utveckla sin verksamhet i ytterområdena. 

Anpassningen och planeringen har påbörjats men hamnat i stå i och med pandemin. Detta innebar 

även att den planerade utökning av personal under hösten har skjutits på i tid. 

Åtgärder 
Neddragning av personal på bibliotek under hösten 2020 innebär en helårseffekt 2021 som 

balanserar minskad budget från 2020. Emellertid har verksamheten minskade externa så kallade 

schablonintäkter från Migrationsverket som innebär att ytterligare neddragning måste göras. Ett 

utökat uppdrag från barn- och utbildningsförvaltningen 2021 avseende skolbibliotek innebär att inte 

ytterligare personal från bibliotek måste varslas. Men en omorganisation från folkbiblioteket till 

skolbibliotek är nödvändig. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Dec 2020 
Budget tot 

2020 
Återstår Jan - 

Dec 2020 
Äskande 
till 2021 

1304 Konst i offentlig miljö -286 -290 4 

2215 Kultur och fritid -333 -264 -70

2230 Ombyggnation bibliotek -38 -100 62 62 

2258 Kulturskolan 0 -110 110 44 

Summa Alla projekt -658 -764 106 106 

För investeringsmedlen till Konst i offentlig miljö har det under året införskaffats ett stenhantverk 

som pryder trappan i Forum. Utsmyckning av Centrumskolan har genomförts och även utsmyckning 

av en busskur har påbörjats. 

Arbetet med att byta ut möblerna i Forums foajé som påbörjade hösten 2019 är nu klart och 

belysning är på plats. Ung Fritid har under året, efter flytt in Pipfabrikens lokaler, införskaffat möbler 

eftersom stora delar av de möblemang som stod i Örskilsgården blev vattenskadat innan rivning. 

Ombyggnationen av biblioteken i Hedekas och i Forum har påbörjats där investering av armaturer 

och hyllor har gjorts. Kulturskolans anslag har inte använts i år. 

Kultur- och fritid föreslår att 106 tkr av årets ej ianspråktagna investeringsanslag för Kulturskolan 44 

tkr och Ombyggnation bibliotek 62 tkr överförs till 2021.  
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Personal 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

Sjukfrv %, ack 
December 

2019 

Sjukfrv %, ack 
December 

2020 

Åldersintervall 1.78% 2.19% 

<=29 0.44% 0.00% 

30-39 1.99% 3.55% 

40-49 0.87% 

50-55 3.25% 0.42% 

>=56 0.55% 2.18% 

65-67 0.80% 

Kultur- och fritid har förmånen av att ha personal som är intresserad av friskvård och är aktiva i sin 

fritid. Friskvårdsbidragen utnyttjas och sjuktalen är låga. Det finns något ärende med upprepad 

korttidsfrånvaro men då en nära dialog förekommer finns ingen anledning till oro eller åtgärder. 

Antal anställda 

Utfall 2019 Utfall 2020 

Alla anställningsformer 31 22 

Tillsvidare 18 16 

Tidsbegränsad 13 6 

Enheten har minskat sin personalgrupp genom nedskärning inom biblioteket. Ung Fritid har haft ett 

flertal timledare och vikarier som har minskat genom att man haft förmånen att bygga upp en fast 

grupp som återkommer och kunnat schemaläggas. Detta har medfört att antalet olika personer har 

minskat. 

Sysselsättning 

Antal 
anställningar 

2019 

Antal 
anställningar 

2020 

0-74% 14 7 

75-99% 1 1 

100% 16 14 

De flesta som vill arbeta 100% och som har en tillsvidareanställning har fått det. På grund av uppdrag 

har inte alla med tillsvidaretjänst kunnat erbjudas heltid, men när tjänster läggs ut ser man över så 

att man i största mån kan erbjuda heltid. 

Kompetensutveckling 
Varje satellit inom enheten har deltagit i olika typer av digitaliserade nätverksträffar och utbildningar 

utifrån sina olika behov. Det har varit allt från systemadministration till våld i nära relationer. 

Framtida kompetensutvecklingsbehov finns för att stödja sångelever samt en förstärkning av 

fritidsledarnas kompetenser inom socialpedagogiska arbetsfält. Biblioteket har stort behov av ökad 

kompetens inom administrativa system för att utveckla digitaliseringen inom skolbibliotek. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Återkoppling av utfört arbete pågår i dialoger med anställda samt vid utvecklings- och lönesamtal. 

Enheten har kontinuerligt arbetsplatsträffar, som under pandemin genomförts digitalt. Varje APT har 

en sekreterare och en ordförande, dessa uppgifter finns i ett rullande schema och fördelas mellan all 

personal. 

Skyddsronder utförs en gång per år av arbetsskyddsombud och anställda. Dokumenteras och 

återkopplas på. 

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. Målen ska 

vara mätbara. 

1.1 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad folkbildning 

Bedömning Trend 

Genom en inventering av samtliga delar av enhetens verksamheter har en sammanställning gjorts 

kring folkbildande aktiviteter. Sammanställningen är presenterad för Kultur och fritidsnämnden. Det 

prioriterade fokusområdet för samtliga inom förvaltningen under året är läsfrämjande åtgärder. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Kartlägga de aktiviteter inom förvaltningen som 
främjar folkbildningen 

1 1 

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla 

Bedömning Trend 

Kompetensutbildning för sidansvariga på hemsidan har inte kunnat genomföras p g a Covid-19. 

Kommunens administrativa enhet ansvarar för uppdateringar och utveckling av språk och 

information. Information på främmande språk bör ses över. 

Föreningar har inte kunnat genomföra några aktiviteter under hösten p g a Covid-19. Ett framtaget 

schablonbelopp utbetalas som aktivitetsbidrag som stöd till att hålla föreningarna igång. Kategorin 
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övriga föreningar bär på en oro kring framtiden då pandemin blivit mer långvarig än man initialt trott. 

Viktigt att upprätthålla en god dialog och så långt möjligt stötta ekonomiskt för dem som har fasta 

kostnader. Utveckling pågår i vårt redovisningssystem och utbildningsinsatser till föreningslivet får 

skjutas på framtiden. 

Kommunens vandringsleder utvecklas genom samarbete med Västkuststiftelsen och samhälls-

byggnadsförvaltningen. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med 
funktionsnedsättning 

0 1 

Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än 
svenska 

0 1 

Antalet sammankomster inom föreningslivet som 
sökts aktivitetsstöd för, ska öka från  2 532 till 2 700 

2 700 

Kartlägga kommunens vandringsleder 1 1 

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

Bedömning Trend 

Medvetenheten kring informationskanaler blir allt större. Den digitala kunskapsspridningen har fått 

ett uppvaknande. Kultur och fritid har ett flertal digitala kanaler. Både bibliotek, turism och Ung Fritid 

sprider information om forum för gemenskap. I samband med pandemin har allt fler lärt sig att söka 

information digitalt, varför enhetens kanaler blir allt mer viktiga att arbeta med. 

I vårt besöksmagasin "Grejen med Munkedal" lyfts olika mötesplatser fram i samband med att olika 

kommundelar presenteras. 

Det är omöjligt att bedöma antalet besökare på fritidsgården på grund av Covid-19. 

Personal ingår i EST-gruppen (ökad trygghet) och i SSPF (skola, sociala, polis, fritid) där en del av 

trygghetsbegreppet inkluderas. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Öka antal besökare på fritidsgården från 5824 till 
6000 

6 000 

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

Bedömning Trend 

Under 2021 kommer Ung Fritid att genomföra en LUPP-undersökning för unga i åldern 13 - 25 år. 

LUPP är ett verktyg för att ta reda på ungdomars livssituation lokalt. Resultatet ska ge ett underlag i 

framtida beslutsprocesser som rör unga samt underlätta samarbetet mellan olika verksamheter. 

Dialog kring framtiden kommer även att bli viktig i gruppen 70 + där det finns en uppgivenhet efter 

Covid-19. Ett samarbete med Välfärdsförvaltningen bör undersökas. 
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Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Genomföra LUPP-undersökning 2020 0 1 

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil 

Bedömning Trend 

Covid-19 har omöjliggjort event under året. Lånecyklarna har ökat i popularitet. Endast elcyklarna 

lånas ut då det inte finns intresse av de vanliga trampcyklarna. 

Kartläggningen för återanvända fritidsartiklar har påbörjats under hösten. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Enheten genomför två event/år med fokus på hållbar 
livsstil 

0 2 

Under året ska lånecyklarna lånas ut minst 250 ggr 127 250 

Kartlägga möjligheten för invånarna att återanvända 
fritidsartiklar 

0 1 

Framtid 
Även året 2021 kommer att innebära stora utmaningar på enheten. Biblioteket i Hällevadsholm 

kommer att öppna med en Mer-öppet-funktion. Efter en inkörningsperiod kommer det att innebära 

ett lyft för Svarteborgsområdet. Biblioteket i Hedekas står inför en liknande resa men där 

folkbiblioteket kommer att lämna skolområdet. Ett fint placerat skolbibliotek kommer att vara kvar. 

Folkbiblioteket kommer att flytta till nya lokaler och arbete pågår att finna en ny lokal, helst nära 

skola och annan service. Biblioteket har fått neddragningar med förändringar i arbetsområden och 

kommer under 2021 att arbeta närmare skolan. Det innebär att öppettider och servicetjänster på 

samtliga bibliotek i kommunen kommer att ses över. 

Fritidsgården har haft det turbulent under Covid-perioden och hade just slagit upp portarna till nya 

fina lokaler när vi drabbades av andra vågen Covid. All verksamhet flyttade över till den digitala 

arenan. Förhoppningen är att snabbt komma igång så snart restriktionerna släpper. Att, tillsammans 

med samhällsbyggnadsförvaltningen, få hitta lokaler till ett garage för motorintresserade ungdomar 

blir ett spännande lyft. 

Kulturutvecklaren får ett förändrat uppdrag och tjänsten utökas med friluftsansvar. Att arbeta fram 

en friluftsplan och fastställa drift och underhåll av vandringsleder är av yttersta vikt i vår fantastiska 

friluftskommun. 

Turismen har under Covid vuxit och tillsammans med turistutvecklaren växer attraktionskraften i vår 

kommun. Näringslivet arbetar tätt tillsammans med kommunen för att befästa Munkedal som en 

friluftskommun. 
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Nyckeltal 

2017 2018 2019 

Kostnad bibliotek, kr/inv Munkedal 367 347 350 

Liknande kommuner, övergripande, 
Munkedal, 2019 

532 598 631 

Riket 468 475 488 

Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv Munkedal 1 044 901 712 

Liknande kommuner, övergripande, 
Munkedal, 2019 

1 398 1 401 1 361 

Riket 1 708 1 760 1 783 

Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 
7-15 år

Munkedal 2 653 2 542 3 862 

Liknande kommuner, övergripande, 
Munkedal, 2019 

2 449 2 549 2 728 

Riket 2 833 2 879 2 877 
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Bärfendal 2021-01-27 

Till kultur- och fritidsnämnden

Munkedals kommun har ett bra arbete igång när det gäller vandringsleder och friluftsliv. 

Det är populärt hos allmänheten. Extra viktigt har det blivit i dessa corona-tider, när vi 

uppmanas till uteliv, och märker att användningen av våra leder och annat friluftsliv har 

ökat.  

Till det viktiga friluftslivet hör våra elljusspår. I kommunen finns två fungerande 

elljusspår - Munkedal och Hedekas. Det finns även ett elljusspår i Hällevadsholm, men 

med stora behov av upprustning.  

Jag och Centerpartiet vill att det görs en upprustning av elljusspåret i Hällevadsholm, 

som till stor del går på kommunal mark. Skötsel av spåret kan med fördel ligga på en aktiv 

förening. 

Detta kan ingå som en naturlig del i kommunens arbete med en ny friluftsplan. Dessutom 

är det Friluftslivets år 2021 – Luften är fri, som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av 

Naturvårdsverket. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att förvaltningen får i uppdrag 

att se över möjligheten att upprusta elljusspåret i Hällevadsholm samt  

att ta kontakt med Svarteborgs FK i syfte att upprätta ett skötselavtal för 

elljusspåret i Hällevadsholm. 

Lars-Göran Sunesson (C) 

ledamot kultur- och fritidsnämnden 
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Datum 

2021-02-03 Dnr: KFN 2021-000006 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - januari 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.   

Sammanfattning 

Inga delegationsbeslut har fattats under perioden 2021-01-01 – 2021-01-31   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Barnkonventionen 

Inga barnrättsliga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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