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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik Kultur- och Fritidsnämnden 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, 
onsdagen den 9 mars 2022 kl 14:00-16:20 

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

Ej tjänstgörande ersättare Håkan Skenhede (SD) 

Justerare 

Justering sker 

Terje Skaarnes (SD) 

Digital justering, 2022-03-11, senast kl. 14:00 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 14-21 
Karin Atienza Cortes 

Ordförande Digital justering 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Justerare Digital justering 
Terje Skaarnes (SD) 



 Kultur- och Fritidsnämnden 9 mars 2022 

Sida 2 av 10 

§ 14 Dnr 253 

Fastställande av föredragningslista 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistsan. 
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§ 15 Dnr 404  

Val av justerare 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Terje Skaarnes (SD) till justerare 



 Kultur- och Fritidsnämnden  9 mars 2022 

 Sida 4 av 10 

§ 16 Dnr 2022-000006  

Information till nämnd 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschefen informerar om pågående projekt och event inom 
förvaltningen. 

Biblioteket 
Datum för öppnandet av biblioteket är bestämt.  

För att bredda ansökningar till biblioteksteamet går man ut med en annons 
som litteraturpedagog. 

Turism och företag 
Turistrådet Västsverige kommer och besöker besöksnäringen i Munkedal 
under mars.  

Produktionen av grejen med Munkedal 2022 pågår.  

Det behövs göras en ny besöksnäringsstrategi. Tanken är att den kommer 
utgå från hållbarhetsklivets fyra grundpelare. 

Kultur och Friluftsliv 
Det kommer bli en ny dragning av etapp 15 på Bohuslådden på grund av 
avverkning.  

Flera utställningar och arrangemang pågår under våren. 

19 april arrangerar Länsstyrelsen en dag med fokus på fornvård. Kultur- och 
friluftsutvecklaren deltar tillsammans med Gata- markchefen på 
Samhällsbyggnads. 

Kulturskola 
Ridån har anlänt och monteringen är på gång. 

Svårt med repetitioner av musikal samtidigt som det pågår 
musikundervisning. Mycket begränsade ytor till planering och kontor. 

I samarbete med skolorna är förhoppningen att Kulturskolan ska kunna 
anställa musiklärare som kan bistå grundskolorna i kommunen med 
musikundervisning. 

Ung Fritid 
Förändringar inom verksamheten gör att Kungsmarksskolan övertar ansvaret 
för elevcaféet. Fritidsledarna finns fortfarande på skolan och fältar. Möjliggör 
för ett utökat samarbete med mellanstadieskolorna och åk 6. 
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”Garaget” tar form med att lockar EPA-förare. Verktyg har börjat komma 
utifrån beställning. Inköpen planeras och hanteras tillsammans med 
ungdomarna. Blir även lite ”strul” kring verksamheten. 

Arbetas med planering av verksamheter och upplägg i Hedekas. Åk 6 – 7 
kommer att bjudas in för att vara delaktiga i verksamhetens utveckling. 
Hoppas kunna inviga den 23 april men det hänger på kontakten med skolan. 

Fritidsbanken 
Informationen från Fritidsbanken om hur det fungerar att starta upp och driva 
en fritidsbank. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 17 Dnr 2019-0000748.1.1  

Information om byggnation av bollhall 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet håller både plan och ekonomi. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 18 Dnr 2022-000001  

Månadsrapport februari för Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för februari visar en positiv prognosavvikelse mot budget på 
helår om 300 tkr för Kultur- och fritidsnämnden. Det prognosticerade 
överskottet beror främst på att Skolbiblioteket inte kommer ha full bemanning 
under året. Även mindre förväntade kostnader för bollhallen än budgeterat 
bidrar till den positiva årsavvikelsen.  

Av den totala investeringsbudgeten på 555 tkr bedöms 555 tkr nyttjas innan 
årets slut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Månadsrapport februari 2022 för Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport per 
februari 2022 för Kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport per 
februari 2022 för Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef för kännedom 
Kultur- och fritidschef för kännedom 
Förvaltningsekonom för kännedom 



 Kultur- och Fritidsnämnden  9 mars 2022 

 Sida 8 av 10 

§ 19 Dnr 2021-000069  

Ungdomsenkät LUPP 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har haft i uppdrag att genomföra en 
undersökning av den lokala ungdomspolitiken i åldersgruppen 13 – 25 år. 
Svarsfrekvensen för den äldre gruppen 20 – 25 var mycket låg varför den 
åldersgruppen valdes bort i redovisningen. 

Då det var första gången undersökningen genomfördes i kommunen fick vi 
lågt deltagarantal men svaren är trots detta värdefulla och kommer att 
användas i olika forum för framtida beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisning och information 
av genomförd LUPP-undersökning, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisning och information 
av genomförd LUPP-undersökning, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef för kännedom 
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§ 20 Dnr 2022-000005  

Anmälan om delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redogör för beslut tagna 
under perioden 2022-01-01 till 2022-02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Delegationsförteckning KFN januari och februari 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 
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§ 21 Dnr 2022-000004  

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har inga pågående medborgarförslag eller 
motioner som ej beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning. 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning. 
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