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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 13 maj 2020 

kl 14:00-16:55 

Beslutande Ledamöter 

Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 

Anna Höglind (L), 1:e vice ordförande 

Terje Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD) 

Erik Färg (S) för Rolf Bjelm (S) 

Carina Thorstensson (C) för Lene Matysiak (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

 
 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Ersättare 

 

Utsedd att Justerare Erik Färg (S) 

  

Justeringens plats 

och tid Digital signering, den 18 maj, kl. 12:00  
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Digital signering Paragrafer §§ 27-38 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 

 

Digital signering 

 

 Martin Svenberg Rödin (M)  

 Justerare 

 

Digital signering 

 

 Erik Färg (S)  
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§ 27 Dnr 253  

Fastställande av dagordning 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av ett 

anmälningsärende gällande kultur- och fritidspristagarna.  
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§ 28 Dnr 404  

Val av justerare 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Erik Färg (S) som justerare.  
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§ 29 Dnr 2020-000029  

Begäran om att ianspråkta medel ur eget kapital 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunen ekonomistyrningsregler kan en nämnds 

bokslutsresultat föras över till ett eget kapital för att tas i anspråk 

kommande år. Ett resultat som förs över skall vara hänförligt till den 

ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av till exempel 

mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte hör till den 

planerade och ordinarie verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar om 

eventuella tolkningar och undantag.  

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 

nämnd för den aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel 

på användning är strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga 

satsningar, personalutbildning och tillfällig personalförstärkning. Den 

ordinarie verksamheten skall dock inrymmas inom den budget som 

kommunfullmäktige anvisar för budgetåret.  

 

Förvaltningen förespråkar att det egna kapitalet används till övergången 

mellan gamla och nya riktlinjer för föreningsbidrag som 2020. 

Övergångskostnaden beräknas bli totalt 700 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-05 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsförvaltningen 

får ianspråkta medel ur det egna kapitalet med 468 tkr år 2020 för att 

disponeras till övergången mellan gamla och nya riktlinjer för 

föreningsbidrag. Nämndens beslut delges Kommunstyrelsen. 

      

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsförvaltningen 

får ianspråkta medel ur det egna kapitalet med 468 tkr år 2020 för att 

disponeras till övergången mellan gamla och nya riktlinjer för 

föreningsbidrag. Nämndens beslut delges Kommunstyrelsen.  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 30 Dnr 2020-000006  

Delårsrapport och bokslut 2020 för Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritids resultat för perioden uppgår till 162 tkr i avvikelse mot 

budget.  

Överskottet för perioden beror bland annat på att Kulturskolan inte haft 

full bemanning under våren och högre intäkter än förväntat. Överskottet 

kan även härledas till att förvaltningen har övertagit hanteringen av 

lokaluthyrning från Samhällsbyggnad. Resultatet för året prognostiseras 

till +-0 tkr. 

Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 243 tkr. Planen är att den 

totala investeringsramen på 764 tkr kommer förbrukas. 

Kultur- och fritid har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 

inriktningsmål. Bedömningen är att 3 av totalt 5 verksamhetsmål delvis 

är uppfyllda och 2 har den lägre nivån av uppfyllelse.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-13 

Delårsrapport april KFN 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april. 

 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april. 

 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 31 Dnr 2020-000007  

Budget 2021, plan 2022-2023 för Kultur- och 

fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har erhållit en preliminär ram. Nämnden kommer utöver 

preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och 

kapitalkostnader.  

 

Nämndens preliminära ram för 2021 är 15 682 tkr och innebär en 

oförändrad ram i jämförelse med föregående år. Förvaltningen ser inga 

kommande verksamhetsförändringar 2021 som kräver förslag på 

åtgärder i balans och konsekvensbeskrivning.  

 

Den upprättade investeringsplanen på 1 305 tkr avser 100 tkr för Konst i 

offentlig miljö, 130 tkr för inventarier, 75 tkr till Kulturskolan samt 1 000 

tkr för inventarier till ny bollhall. 

Verksamhetsmål 

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020-

2023 föreslår nämnden 5 verksamhetsmål med mätbara mått för 

budgetåret 2021. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram 

förslag till mål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-05 

Budgetskrivelse KFN 2021 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 

budget 2021 plan 2022-2023 samt upprättad investeringsplan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

verksamhetsmål med mått för 2021 samt att en eventuell revidering av 

mått sker vid nämndens beslut om detaljbudget i december 2020.      

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 

budget 2021 plan 2022–2023 samt upprättad investeringsplan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

verksamhetsmål med mått för 2021 samt att en eventuell revidering av 

mått sker vid nämndens beslut om detaljbudget i december 2020.  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 32 Dnr 2019-000012  

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP 

(idéburet offentlig partnerskap) 

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Joachim Isenheim har till Kommunfullmäktige 2018-03-01, lagt 

fram en motion om att teckna avtal genom Idéburet Offentligt 

Partnerskap med ”Vägen ut, Branneby”. I samband med omorganisation 

2019-01-01 fördes motionen över till Kultur- och fritidsnämnden. 

Munkedals kommun saknar idag generella riktlinjer kring avtal genom 

Idéburet Offentligt Partnerskap. Då detta saknas bör avtal ej tecknas.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-19 

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP)  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att 

teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med "Vägen ut, 

Branneby".       

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att 

teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med ”Vägen ut, 

Branneby”.  
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§ 33 Dnr 2019-000013  

Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de 

ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 

besvara motion från Karin Blomstrand (L). I motionen föreslås att en 

utredning genomförs om   förutsättningarna för Munkedals kommun att 

införa en lokal överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap. 

På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala 

området och inom integrationsområdet - mellan regering, Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) och idéburna organisationer.  

Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det 

sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga 

villkor med andra aktörer verksamma på området.  

En utredning har gjorts av Wivi-Anne Wiedemann, anställd som 

verksamhetsutvecklare på Välfärdsenheten. Utredningen är ett material 

som lägger god grund till hur Munkedals kommun kan skapa en lokal 

överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-19 

Utredning/utkast av riktlinjer angående idéburet offentligt partnerskap 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Tillägg att kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa riktlinjer gällande IOP.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Lars-Göran Sunessons (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden 

beslutar enligt förslaget med tilläggsyrkandet.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa 

riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap.  
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§ 34 Dnr 2020-000028  

Beslutsattester 

Sammanfattning av ärendet 

Bifogat underlag visar vilken chef som har rätt att attestera fakturor och 

inom vilket eller vilka ansvarsområden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-05 

Förteckning av beslutsattester 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om beslutsattestanter 

inom Kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2020-01-01. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om beslutsattestanter 

inom Kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2020-01-01.  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 35 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 2020-03-01 till 2020-04-30 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-04 

Delegationsförteckning mars 2020 

Delegationsförteckning april 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 

Kultur- och fritidschef 
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§ 36 Dnr 2020-000030  

Information om kultur- och fritidspriser samt 

stipendier 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-04-02, § 11 att inrätta en 

särskild jury bestående av en förtroendevald från majoriteten, en 

förtroendevald från oppositionen, en person från kulturområdet, en 

person från fritidsområdet samt en tjänsteman från förvaltningen. Juryns 

uppdrag är att utse pristagarna och stipendiaterna. 

 

Annons publicerades i februari i annonsbladet Veckovis och på 

kommunens hemsida samt Facebook sida med information om att 

allmänheten kan lämna förslag på lämpliga pristagare och stipendiater. 

 

Den utsedda juryn sammanträde den 2020-05-05 och utsåg följande 

pristagare av de nominerade; 

 

Kulturpris och två kulturstipendier; 

Kulturpris 6000 kr 

Anders och Ngoc Hjort af Ornäs för varsam renovering av Kvistrums 

Gästgifveri – en historisk betydelsefull byggnad för Munkedal 

 

Kulturstipendier à 6000 kr (delas på 3) 

Gabrielle Ivarsson, Hedekas. För fortsatta studier på Gerlesborgs 

konstskola. För utvecklande av ett konstprojekt på tre platser i världen – 

Afrika, Asien och Sydamerika. 

 

Moa Hesser, Munkedal. Konststuderande på Blekinge Folkhögskola för 

utveckling inom fotografi och akvarellmålning. 

Sandra – Marie Karlsson, Munkedal. För fortsatta konstnärliga studier på 

Gerlesborgs konstskola. Fördjupa sitt individuella konstnärskap med 

material och metoder. 

 

Fritidspris och två fritidsstipendier; 

Fritidspris 6000 kr 

Munkbuggarna, Munkedal. För framstående insatser i dans SM Gävle 

2019. 

 

Fritidsstipendium – förtjänstfull ledarinsats 6000 kr(delas på 3) 

Zinita Johansson, Anette Lindskog och Charlotte Eklund Dingle 

Gymnastikklubb ”För sitt entusiasmerande engagemang inom 

gymnastiken i vått och torrt ” 

 

Fritidsstipendium – betydande insatser som ungdomsledare 6000 kr 

Henrik Gunnarsson, Hedekas If ”En eldsjäl som skapar gemenskap och 

möjligheter för ungdomar att utöva 

sitt intresse för fotboll”. 
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Forts. § 36 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-6 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden fastställer juryns beslut av pristagare.   

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur och Fritidsnämnden fastställer juryns beslut av pristagare.  

 

Beslutet skickas till 

Kulturutvecklare 
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§ 37 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar om åtgärder inom kultur- och fritid på grund av 

covid-19. Förvaltningen rapporterar även om vad som är på gång i de 

olika verksamheterna.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

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

Information om den nya bollhallen 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om historiken kring 

kostnadsbilden samt nulägesrapport gällande framtagandet av skisser på 

bollhallen.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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