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Plats och tid  Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 19 januari 
2022 kl 14:00-15:10 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

  

Justerare 
 
Lars Östman (M) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 2022-01-21 senast kl. 14:00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 1-7 
 Karin Atienza Cortes   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Martin Svenberg Rödin (M)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Lars Östman (M)   
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§ 1 Dnr 253  

Fastställande av föredragningslista 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan.      
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§ 2 Dnr 404  

Val av justerare 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Lars Östman (M) till justerare.      
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§ 3 Dnr 2021-000016  

Återrapportering av investering i 
solceller/ledbelysning - Munkedals BK 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals BK informerar om projektets gång. Förhoppningen är att 
kunna installera solcellerna i mars. 
 
De visar också statistik på hur de lyckats sänka sina elkostnader med de 
redan införda åtgärderna.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 4 Dnr 2022-000006  

Information till nämnd 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Bibliotek  
1:e bibliotekarien informerar om biblioteksverksamheten. Biblioteket i 
Hedekas börjar bli klart för öppning. I början kommer biblioteket vara 
bemannat och man hoppas senare kunna ha Mer öppet. Man kommer 
också gå ut med en ny annons för skolbibliotekarie i slutet av januari.  
 
Kultur- och fritidschefen rapporterar om vad som är pågående i de övriga 
verksamheterna. 
 
Turism och företag 
Den planerade rundresan med Turistrådet Västsverige till anläggningarna 
sjukts på framtiden. Arbetet med Grejen med Munkedal har påbörjats 
samt att man kommer se över kommunens fiskeområden. 
 
Kultur- och friluftsliv 
Just nu tittar man över möjligheterna att införskaffa RegiArt som är ett 
program som fungerar som ett register över kommunens konst. Både 
konsten i kommunens lokaler och i de offentliga miljöerna.  
 
Den 19 april arrangerar Länsstyrelsen en dag med fokus på fornvård. 
Kultur- och frilufsutvecklaren samt gata- markchef kommer delta.  
 
Många event är inställda på grund av covid-läget.  
 
Kulturskolan 
Inom kommunskolans verksamhet tittar man mycket just nu på 
arbetsmiljön, arbetsytor samt hur man i framtiden ska organisera sig. 
 
Man har för övrigt beställt en ridå som för hoppningsvis är på plats den 1 
mars. 
 
Ung Fritid 
Den öppna verksamheten är för tillfället stängd på grund av covid. Men 
man samverkar med Kungsmarksskolan för att ha ungdomarna under 
sina vingar. Garaget på fritidsgården börjar ta form, verktyg har börjat 
beställas. 
 
I Hedekas arbetas med planering av verksamheter och upplägg. Årskurs 
6-7 kommer bjudas in för att vara delaktiga i verksamhetens utveckling. 
 
LUPP-undersökningen är färdig och håller på att sammanställas. 
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Övrigt 
Föreningarna ska komma in med digitala ansökningar aktivitetsbidrags i 
februari. 
 
Man kommer göra ett nytt försök med "Vuxna i rörelse". 
 
Arbetet med Västkustleden går nu in i ett skarpt läge. 
 
Nämnden behöver hitta ett nytt datum för fältmötet gällande 
Biotopsrestaurering. Nämnden menar att det skulle vara bra om 
fältmötet kan göras i samband med ett nämndsammanträde.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 5 Dnr 2019-000074  

Information om byggnation av bollhall 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomin och byggnationen går i dagsläget enligt plan. Det som kan 
försena byggnationen är leverans av material som man har flaggat upp 
för att det är flera byggprojekt som har problem med detta. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.      
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§ 6 Dnr 2021-000006  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redovisar 
delegationsbeslut tagna 2021-12-01 till 2021-12-31.    
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-12 
KFN delegationsförteckning december 2021 
 
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 för kännedom 
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§ 7 Dnr 2021-000003  

Internkontrollplan 2022 för Kultur- och 
fritidsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
I december 2021 återremitterade kultur- och fritidsnämnden ärendet för 
att reda ut oklarheter kring om det saknas kontrollpunkter från 
kommunstyrelsen. Nu har förvaltningen kontrollerat att det inte saknas 
kontrollpunkter från kommunstyrelsen. 
  
Enligt Reglementet för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för 
sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur 
kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen och antas 
av nämnden. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som 
ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall 
dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet.    
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-07 
Internkontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
Internkontrollplan för 2022    

 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
Internkontrollplan för 2022    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 

Controller för kännedom 
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