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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, onsdagen den 12 februari 2020 

kl 14:00-17:45 

Beslutande Ledamöter 

Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 
Johan Magnusson (L) för Anna Höglind (L) 

Mathias Johansson (SD) 
Terje Skaarnes (SD) för Bo Ericsson (SD) 

Rolf Bjelm (S), 2:e vice ordförande 

Erik Färg (S) för Lene Matysiak (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

 
 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Ersättare 

 

Utsedd att Justerare Rolf Bjelm (S) 

  

Justeringens plats 
och tid Digital justering senast 2020-02-17 
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Digital signering Paragrafer §§ 7-16 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 

 

Digital signering 

 

 Martin Svenberg Rödin  

 Justerare 

 

Digital signering 

 

 Rolf Bjelm (S)  
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§ 7 Dnr 253  

Fastställande av dagordning 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.  
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§ 8 Dnr 404  

Val av justerare 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Rolf Bjelm (S) till justerare.  
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§ 9 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Representant från SISU informerar om förbundets arbete, organisation 

samt utmaningar.  

 

Förvaltningschefen informerar om SKF erfarenhetskonferens. På 
konferensen hölls föreläsningar om bland annat forskning av Ulf 

Blomdahl om hur vi vet att kultur- och fritidsverksamheterna är 
framgångsrika, information från Kolada gällande nyckeltal för 

kommunala verksamheter och aktuellt ifrån SKR. 

 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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§ 10 Dnr 2019-000074  

Beställning av bollhall 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningslivet har, allteftersom omfattningen ökat, stora svårigheter att 

erbjuda tider i befintliga kommunala idrottshallar till föreningarnas 

medlemmar.  

För att möta efterfrågan har kommunfullmäktige beslutat om byggnation 
av en bollhall och uppdraget att genomföra detta har gått till Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och berörda intressenter gjort en 
behovsinventering. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en kalkyl 

och tagit fram ritningar samt förslag på placering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-13 

Sammanställning bollhall 2019-11-11 

Skisser på idrottshall  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till 

samhällsbyggnadsförvaltningen framlägga en byggnadsbeställning om en 

bollhall med fullytemått i området Kungsmarken. 

 

Kultur och Fritidsnämnden beslutar även att 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen 
kontinuerligt avrapporterar till Kultur och fritidsnämnden, processens 

gång fram till att ett anbudsunderlag är framtaget. 

  

Yrkanden 

Ajournering begärs och verkställs, 15:30-15:45. 

 

Terje Skaarnes (SD): Tillägg att bollhallen ska kosta max 18 miljoner 

som investeringsbudgeten säger. 

 

Martin Svenberg Rödin (M): Tillägg att nämnden ska godkänna 

anbudsunderlaget.  
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Forts § 10 

 

Lars-Göran Sunesson (C) S-gruppen: Bifall till Martin Svenberg Rödins 

(M) yrkande.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Terje Skaarnes (SD) tilläggsyrkande och förvaltningens förslag till beslut 
med Martin Svenberg Rödins (M) yrkande och finner att nämnden 

beslutar enligt Martin Svenberg Rödins (M) tilläggsyrkande.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till 
samhällsbyggnadsförvaltningen framlägga en byggnadsbeställning om en 

bollhall med fullytemått i området Kungsmarken. 

 

Kultur och Fritidsnämnden beslutar även att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen 

kontinuerligt avrapporterar till Kultur och fritidsnämnden, processens 

gång fram till att ett anbudsunderlag är framtaget, som nämnden ska 

godkänna.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Terje Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD).  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef för barn- och utbildning 

Förvaltningschef för samhällsbyggnad 

Kultur- och fritidschef 
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§ 11 Dnr 2019-000023  

Bokslut 2019 Kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens resultat för året uppgår till 741,2 tkr. 

Utbetalning av föreningsbidrag har varit lägre än budgeterat vilket ses 
som en anledning till det positiva resultatet. Men även att Kulturskolan 

inte haft full bemanning under året har påverkat.   

 

Kultur- och fritid har tagits sig an fyra av kommunfullmäktiges åtta 
inriktningsmål. Ett Verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllt och 

tre är delvis uppfyllda.  

 

Årets investeringar uppgår till 79,5 tkr av den totala investeringsramen 

på 439 tkr fördelat på projekt 1304 Konst i offentlig miljö, projekt 2215 

Kultur och fritid och projekt 2258 Musikskolan. 

 

Med anledning av nämndens positiva resultat på 741 tkr föreslås att 3 % 

av Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2019, 462,8 tkr överförs till 
Kultur- och fritidsnämndens eget kapital enligt gällande 

ekonomistyrningsregler. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Bokslutsrapport KFN 2019 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 359,4 tkr av 
ej ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Kultur- och 

fritidsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning 
av nämndens positiva resultat på 741 tkr, att en resultatöverföring görs i 

enlighet med gällande ekonomistyrningsregler.  
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Forts § 11 

 

Yrkanden 

Rolf Bjelm (S): Tillägg att pengarna ska användas till förändrat 

anläggningsbidrag 2020.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition förvaltningens förslag till beslut med Rolf 
Bjelms (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

förslaget.  

 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 359,4 tkr av 

ej ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Kultur- och 

fritidsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning 
av nämndens positiva resultat på 741 tkr, att en resultatöverföring görs i 

enlighet med gällande ekonomistyrningsregler. Det egna kapitalet ska 
används till övergången mellan gamla och nya riktlinjer för 

föreningsbidrag. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 12 Dnr 2020-000005  

Stöd till projektet Granitkusten 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedals kommun har tillsammans med kommunerna Sotenäs, Lysekil, 

Tanum och Strömstad ingått i förstudien GRANITKUSTEN som 
påbörjades år 2017. Dess syfte är en portal/plattform som vill utveckla 

natur-och kulturarvsturism genom att stärka befintliga aktörer samt 

skapa fler entreprenörer inom kultur- och besöksnäringen. 

GRANITKUSTEN vill etablera en stadigvarande plattform för gemensam 
utveckling av norra Bohuslän som bygger på granitlandskapets unika 

natur- och kulturarv. Inriktningen av detta huvudprojekt bygger på 
samspel mellan natur-kultur-geologi samt besöksnäringen där man lyfter 

fram berättelserna och arvet som finns i landskapet och hos 

människorna. Projektet skall skapa en sammanhållande struktur som 
inbjuder till samverkan och erfarenhetsutbyte för att verka långsiktigt 

och hållbart. Samtidigt ge möjligheter till nya grepp i utvecklingen av 

denna unika tillgång. 

En del av projektet inkluderar GRANITLEDEN, ett kulturprojekt som 
bygger på stenen som besöksmål och startades upp hösten 2003. Då 

framställdes en karta och en hemsida skapades. Kartan uppdaterades år 
2011. Ett omtag görs nu av föreningen StoneZone, Hällevadsholm som 

under 2019 tagit över GRANITLEDEN från en föregående, numera 

avsomnad förening med samma namn.  

Projektmedel har beviljats av FyrBoDals kommunalförbund, Västra 

Götalands Regionen och de övriga medverkande kommunerna. 
GRANITLEDEN har också beviljats medel från Leader Dalsland -Årjäng – 

Munkedal.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-16 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden beslutar att bevilja Granitkusten 30 000 kr för 

år 2020 och 2021.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur och Fritidsnämnden beslutar att bevilja Granitkusten 30 000 kr för 

år 2020 och 2021.    

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef 

Kulturutvecklare 
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§ 13 Dnr 2019-000077  

Initiativärende från Martin Svenberg Rödin (M) 

gällande uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag 
till omfördelning av medel gällande fritidsaktiviteter.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 utifrån Kommunstyrelsens 

förslag att satsa 1 mnkr till fritidsgårdssatsning i Svarteborg o 
Sörbygden. Förvaltningen har också fått i uppdrag, enligt initiativärende 

dnr: 2019-000077, att ta fram förslag till hur medlen kan användas för 

fritidsaktiviteter i nämnda kommundelar. 

 

Att Kultur- och Fritidsnämnden disponerar 1 mkr för att etablera 

fritidsverksamhet i dessa kommundelar innebär att 1,5 tjänst ska sparas 

inom förvaltningen enligt beslut inför budget 2020. Förvaltningen har 
beskrivit och nämnden har antagit att det ska ske genom omorganisation 

inom biblioteksverksamheten motsvarande 1,0 tjänst och inte tillsätta 

vakans inom kulturskolan motsvarande 0,5 tjänst.  

 

För att genomföra fritidsgårdssatsningen i Svarteborg och Hedekas krävs 

fritidsledare, lokaler och utrustning. Förvaltningen bedömer att 
efterfrågan av denna typ av verksamhet är marginell utifrån 

ungdomarnas tyckande.  

Tilldelad budget om 1 mkr kommer inte att täcka kostnader för 
fritidsgårdarna i kommundelarna om de ska upprätthålla en kvalitativ 

verksamhet med en bredd i utbudet. Därför föreslår förvaltningen i 
stället att använda befintliga resurser genom ändrat arbetssätt i 

samverkan mellan bibliotek, Ung Fritid och Kulturskolan i samverkan 

med föreningslivet.  

 

Till det öka möjligheten för ungdomar i ytterområden att delta i Ung 

Fritids verksamhet på Örekilsgården genom att erbjuda gratis bussturer 

två gånger per vecka. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-04 

Utredning gällande fritidsgårdar i Dingle/Hedekas 
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Forts § 13 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 

att, utifrån tillskjutna medel, genomföra fritidsaktiviteter för barn och 

unga i Svarteborg och Hedekas.    

 

Yrkanden 

Terje Skaarnes (SD): Det ska finnas någon form av aktivitet i alla orter 

två gånger i veckan.  

 

Mathias Johansson (SD): Bifall till Terjes tilläggsyrkande.  

 

Lars-Göran Sunesson (C), S-gruppen: Bifall till förvaltnings förslag till 

beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunesson (C) med fleras 
yrkande och Terje Skaarnes (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden 

beslutar enligt Lars-Göran Sunesson (C) med fleras yrkande. 

 

Votering begärs och ordförande beslutar följande propositionsordning: 

Ja: Bifall till Lars-Göran Sunesson (C) med fleras yrkande. 

Nej: Bifall till Terje Skaarnes (SD)  

 

 Ja Nej 

Johan Magnusson (L) X  

Terje Skaarnes (SD)  X 

Mathias Johansson (SD)  X 

Rolf Bjelm (S) X  

Erik Färg (S) X  

Lars-Göran Sunesson (C) X  

Martin Svenberg Rödin (M) X  

Resultat 5 2 

 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 833912



 
                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 13 

 

Omröstningsresultat 

Ja-röster: 5 

Nej-röster: 2 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag 
att, utifrån tillskjutna medel, genomföra fritidsaktiviteter för barn och 

unga i Svarteborg och Hedekas.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Terje Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD)  

 

Beslutet skickas till 

Martin Svedberg Rödin 

Kultur- och fritidschef 
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§ 14 Dnr 2019-000073  

Filialbibliotek i Dingle 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med renovering av Centrumskolans lokaler har 

biblioteksutrymmen anpassats till funktionella studiemiljöer för barn med 
särskilda behov. En följd av detta är att filialbiblioteket i Dingle flyttades 

från Centrumskolan till Kunskapens Hus. Förändringen från 
Centrumskolan till Kunskapens Hus återspeglas i statistiken: 2016 

lånades det ut 6890 medier. Motsvarande tidsperiod 2019 1248 medier. 

Lokalen i Kunskapens Hus är begränsad i utrymmet: det finns ingen plats 

för barnlitteratur, något av stor betydelse för att verka som folkbibliotek. 
För att tillgodose säkerhetskrav krävs en ombyggnad av entrén till 

biblioteksavdelningen, som måste vara avgränsad från skolentrén. 

Flertalet Dinglebor är kunder på Huvudbiblioteket i Munkedal. 

Läggs statistik, prioriteringar, behov, ekonomi och geografi ihop är det 

förvaltningens förslag att stänga den publika delen av biblioteket i 

Dingle. 

Förvaltningen kommer att utvidga filialverksamhet i Hällevadsholm och 
Hedekas för meröppna-bibliotek med start i Hällevadsholm. Detta 

innebär att man med sitt lånekort kan få tillgång till biblioteket alla dagar 
dygnet runt. En betydande höjning av servicenivån till låntagarna. För att 

erbjuda viss service för allmänheten i Dingle etableras ett samarbete 

med Bellas Hörna där det kommer att finnas möjlighet att hämta och 
lämna förbeställda böcker. Barnen i Dingle kommer fortsatt att kunna 

låna böcker på Centrumskolans skolbibliotek.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-04 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att filialbiblioteket för allmänheten 
på Kunskapens hus i Dingle framöver endast ska tjäna som skolbibliotek. 

I Dingle ska det finnas ett hämtställe.   

 

Yrkanden 

Martin Svenberg Rödin (M): Tillägg att det ska finnas ett hämtställe. 

Mathias Johansson (SD): Avslag på förvaltningens förslag, då biblioteket 

inte behöver läggas ner.  

Terje Skaarnes (SD): Bifall till Mathias Johanssons (SD) förslag till 

beslut.  
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Forts § 14 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 
Martin Svenberg Rödins (M) tilläggsyrkande och Mathias Johanssons 

(SD) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag med Martin Svenberg Rödins (M) tilläggsyrkande. 

 

Votering begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja: Bifall till Martin Svenberg Rödins (M) yrkande 

Nej: Bifall till Mathias Johanssons (SD) yrkande 

 

 Ja Nej 

Johan Magnusson (L) X  

Terje Skaarnes (SD)  X 

Mathias Johansson (SD)  X 

Rolf Bjelm (S) X  

Erik Färg (S) X  

Lars-Göran Sunesson (C) X  

Martin Svenberg Rödin (M) X  

Resultat 5 2 

 

Omröstningsresultat 

Ja-röster: 5 

Nej-röster: 2 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att filialbiblioteket för allmänheten 

på Kunskapens hus i Dingle framöver endast ska tjäna som skolbibliotek. 

I Dingle ska det finnas ett hämtnings- och lämningsställe.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Terje Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD)  
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Forts § 14 

 

Beslutet skickas till 

Förste bibliotekarie 

Kultur- och fritidschef 
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§ 15 Dnr 2019-000065  

Revidering av regelverk för anläggningsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedals kommun har ett regelverk för idrotts- och ungdomsföreningar 

som styr fördelningen av bidrag och återredovisning. För 
anläggningsbidrag finns ett flertal avtal som styr olika delar i 

föreningarnas verksamhet. För att komma från detta och få ett samlat 
bidrag föreslår förvaltningen att en fast summa utbetalas under 

innevarande år och redovisningen görs i efterhand. 

 

Förenkling och effektivisering av bidragshanteringen för 
anläggningsbidrag samt att föreningarna vet hur stor summa de erhåller 

i bidrag och lättare kan planera sin verksamhet. Bättre förutsättningar 

för förvaltningen att hålla budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-02 

Förslag till nytt anläggningsbidrag  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat regelverk för 

kommunens hantering av anläggningsbidrag.    

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat regelverk för 

kommunens hantering av anläggningsbidrag.  

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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§ 16 Dnr 2020-000012  

Anmälan av delegationsbeslut - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning 2019-12-12 § 49 enligt förteckning. 

 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Delegationsförteckning januari      

 

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 

Kultur- och fritidschef 
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