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Justerandes sign    Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kultur- och Fritidsnämnden 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, tisdagen den 
21 februari 2023 kl 14:00 – 16:45. 

Beslutande Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 
Terje Skaarnes (SD), 1:e vice ordförande 
Pia Hässlebräcke (S) ersätter Erik Färg (S) 
Fredrik Olsson (KD) ersätter Bo Ericsson (SD) 
Mikael Hultengren (SD) 
Rolf Bjelm (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Leif Nilsson (S) 
Jonas Johansson (V) 
 

Övriga 
närvarande 
 

Liselott Sörensen-Ringi, förvaltningschef 
Margareta Svensson-Hjorth, kultur och fritidschef 
Moa Gustafsson, förvaltningsekonom 
Sabina Trohne, nämndsekreterare 
Linda Rundahl, HR-specialist  
Anders Zettergren, 1:e bibliotekarie §§ 10–12 
Åke Lindström, projektledare §§ 10–12 
 

Justerare Fredrik Olsson (KD) 

Justering sker Digital justering, 2023-02-23 

 
Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 10–15 
 Sabina Trohne  

Ordförande Digital justering  

 
Martin Svenberg Rödin 
(M)  

Justerare Digital justering  
 Fredrik Olsson (KD)  
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§ 10  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att välja justerare. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Fredrik Olsson (KD) till justerare. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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§ 11  

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa föredragningslista. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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§ 12 Dnr 2023–000006 

Information till nämnd februari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Förstudie:  
Projektledare presenterar förstudien gällande byggnation av skola, kulturskola 
och samlingssal samt SÄBO för nämnden. Långtidsplanering, projektets gång, 
effektiviseringsmöjligheter och preliminära investeringskostnader redovisas. 
Därtill redovisas de olika alternativen som man just nu undersöker. Man är i 
behov av ändamålsenliga lokaler inom skolans och omsorgs verksamheter 
samt ändamålsenliga lokaler för kulturskola och samlingssal. 
 
Biblioteksverksamhet:  
Förste bibliotekarie presenterar arbetet inom biblioteksverksamheten.  
Det har varit 16 procents ökning av utlåningen 2022 och verksamheten har 
ett eget bestånd på 43 tusen exemplar. Aktiviteter som pågår inom 
biblioteksverksamheten är pysselstunder, bokprat, barnteater, klassbesök och 
bokcirklar bland annat. 
Framtiden inom biblioteksverksamheten innefattar bland annat Projekt 
Munkedal, mer öppet Munkedal, skolbiblioteksdatasystem, verksamhet 
utanför bibliotekets rum samt samverkan med omsorg, folkhälsa, andra 
bibliotek och organisationer med mer. 

Turism:  
Det pågår ett löpande arbete med uppdatering av vastsverige.com. 
I Håll Sverige Rent är det stort fokus på att få upp tavlor och 'påsholkar' med 
Håll Bohuslän Rent. 

Kultur och friluftsliv: 
Det har varit konsert i biblioteket, förra veckan arrangerades Musik på 
biblioteket. Det planeras även en 80-talskonsert i kapellet den i mars. 

Kulturskola: 
Lovaktivitet på gång är dans med Munkbuggarna.  
I Hedekas startas ett nytt musikalprojekt och Munkedals blåsorkester är i 
gång. Arbetet med arbetsmiljön fortsätter därtill. 

Ung Fritid:  
Det finns just nu en annons publicerad för timvikarie till Ung Fritid. 
På sportlovsveckan kan man prova på i bollhallen, besöka ishallen och en 
skidresa till Sunne med MFFU är inplanerad. 
Garaget är välbesökt och används vid varje öppet tillfälle. Man har varit på 
besök i Brodalen hos föreningen Goodtime Cruisers.   

Övrigt:  
Dialogkvällar är inplanerade för ungdoms- och idrottsföreningar med tema 
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redovisning och bokföring.  
Man har varit på föreningsbesök hos Munkedals Ridklubb i februari. Man har 
även träffat MIF. 
Biotoprestaureringen fortgår. 
Arbetet med kommunikationsresan fortgår.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av projektledare Åke Lindström.  
Muntlig presentation av 1:e bibliotekarie Anders Zettergren. 
Muntlig presentation av kultur- och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth.   

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Ajournering kl. 15:15-15:30. 

Beslutet skickas till 

Akten.  
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§ 13 Dnr 2023–000008 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Med delegering menas att kultur- och fritidsnämnden överför självständig 
beslutanderätt åt delegaten. Detta innebär att delegaten ges i uppdrag att på 
kultur- och fritidsnämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. 
Delegeringsärendena specificeras i en av nämnden särskilt antagen 
delegationsordning, där det framgår vilka delegater som finns för olika 
ärenden eller ärendegrupper. Med anledning av detta har förvaltningen 
upprättat förslag till delegationsordning utifrån nämndens ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-02. 
Förslag till delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning att 
gälla från och med 2023-02-21. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning att 
gälla från och med 2023-02-21. 

Beslutet skickas till 

Berörda delegater, för kännedom. 
Digitaliseringssamordnare, för publicering. 
Akten. 
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§ 14 Dnr 2022–000001 

Bokslut 2022 för Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden visar för året ett resultat på +377 tkr utöver 
budget. Det är en minskning jämfört med årsprognosen i oktober som 
uppgick till +580 tkr. Minskningen i jämförelse med oktoberprognosen beror 
främst på elpriserna som blev betydligt högre än förväntat. Nämndens 
överskott härleds främst till verksamheten kulturskolan och 
turistverksamheten. Båda verksamheterna har överskott inom 
personalkostnader som följts under hela året. 

Årets investeringar uppgår till 1 038 tkr av den totala investeringsramen om 1 
820 tkr fördelat på projekt enligt bifogad bokslutsrapport. Nämnden önskar 
överföra outnyttjad budgetram om 782 tkr till 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges fyra 
inriktningsmål. Dessa har nämnden brutit ned till fem verksamhetsmål. Två 
verksamhetsmål är i hög grad uppfyllda, två är delvis uppfyllda och en är inte 
uppfylld. 

Med anledning av nämndens positiva resultat på 377 tkr föreslås att 53 tkr 
överförs till Kultur- och fritidsnämndens eget kapital som enligt gällande 
ekonomistyrningsregler får uppgå till som mest 3 % av Kultur- och 
fritidsnämndens budgetram 2022. Kultur- och fritidsnämnden har vid 
ingången av 2022 561 tkr i eget kapital. 

Viktiga händelser inom verksamheten föregående år redovisas av 
förvaltningschef. Några av de viktiga händelserna föregående år innefattade 
en ansträngd arbetssituation på kulturskolan, effekter av covid-19, ny 
musiklärare anställd, projekt Bokstart, ny litteraturpedagog anställd, Ung 
Fritid har startats upp i Hedekas och killgrupp bland annat.   
HR redovisar sjukfrånvarotrend, arbetsmiljö, medarbetarundersökning 
gällande det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet samt det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Framtiden inom verksamheten redovisas därtill av kultur- och fritidschef.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-14. 
Bokslutsrapport 2022 Kultur- och fritidsnämnden. 
Muntlig presentation av förvaltningsekonom Moa Gustafsson.  
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi.  
Muntlig presentation av HR-specialist Linda Rundahl.  
Muntlig presentation av kultur- och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2022. 

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 

- Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 782 tkr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2022 överförs till Kultur- och 
fritidsnämnden investeringsanslag för 2023. 

- Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 
nämndens positiva resultat på 377 tkr, att 53 tkr resultatöverförs till 
nämndens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler om 3 % av 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2022. 

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 

- Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 782 tkr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2022 överförs till Kultur- och 
fritidsnämnden investeringsanslag för 2023. 

- Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 
nämndens positiva resultat på 377 tkr, att 53 tkr resultatöverförs till 
nämndens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler om 3 % av 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram.  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen, för kännedom. 
Förvaltningschef, för kännedom. 
Akten. 
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§ 15 Dnr 2023–000005 

Anmälan om delegationsbeslut 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckning redogör för beslut tagna under 
perioden 2023-01-01 till 2023-01-31.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-02-07. 
Delegationsförteckning januari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  

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

Beslutet skickas till 

Akten.  
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