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Tid: Torsdagen den 14 november 2019, kl. 14:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: Måndagen den 18 november, kl. 16:30 

Justeringsperson: Mathias Johansson (SD)  

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: 
 

Karin Atienza Cortes 
 

 
Information om Granitkusten, kl. 14:00 
 



 Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(7) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, torsdagen den 14 november 2019 
kl 14:00-16:10 

Beslutande Ledamöter 

Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 
Anna Höglind (L), 1:e vice ordförande 
Rolf Bjelm (S), 2:e vice ordförande 
Erik Färg (S) för Lene Matysiak (S) 
Bo Ericson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 
Johan Magnusson (L) 
Freja Gunell (V) 

Utsedd att Justerare Mathias Johansson (SD) 

Justeringens plats 
och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 18 november, kl 16:30 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer §§ 32-37 

Karin Atienza Cortes 

Ordförande 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Justerare 
Mathias Johansson (SD) 
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§ 32 Dnr 253  

Fastställande av dagordning 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan.  
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§ 33 Dnr 2019-000051  

Information till nämnd - 2019 
Nämnden fick information om projektet Granitkusten, slutrapport av 
insatsområde 1 och hur arbetet fortsätter framöver. De fick också 
information om Granitleden som är ett projekt som drivs av en ideell 
förening, projektet handlar bland annat om att kartlägga besöksmål i 
både Bohuslän och över den norska gränsen där granit är inblandat. 
 
Förvaltningen informerade om arbetet med att ta fram förslag gällande 
sponsring/elitseriesatsning, anläggningsbidrag och regelverk för övriga 
föreningar. Förvaltningen informerade också om vad som är på gång i 
förvaltningen samt hur det går med att ta fram en beställning av 
bollhallen. 
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§ 34 Dnr 2019-000023  

Månadsrapport oktober 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för oktober 2019 visar på en positiv helårsprognos om 
550 tkr mot budget. En förbättring med 170 tkr i jämförelse med 
årsprognosen i augusti.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2019-11-07 
Månadsrapport oktober   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport 
oktober 2019 för Kultur- och fritidsförvaltningen.   
 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport 
oktober 2019 för Kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 35 Dnr 2019-000059  

Sammanträdesdagar 2020 för kultur- och fritid 
Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 
fram förslag till sammanträdestider för 2020. Grunden för planeringen 
utgår från kommunens budgetprocess.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-17      
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar följande sammanträdesdagar 2020: 
 - Onsdagen den 15 januari 
 - Onsdagen den 12 februari 
 - Onsdagen den 11 mars 
 - Onsdagen den 13 maj 
 - Onsdagen den 16 september 
 - Onsdagen den 14 oktober 
 - Onsdagen den 11 november 
 - Tisdagen den 15 december      
 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar följande sammanträdesdagar 2020: 
 - Onsdagen den 15 januari 
 - Onsdagen den 12 februari 
 - Onsdagen den 11 mars 
 - Onsdagen den 13 maj 
 - Onsdagen den 16 september 
 - Onsdagen den 14 oktober 
 - Onsdagen den 11 november 
 - Tisdagen den 15 december    
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 36 Dnr 2019-000064  

Justering av åldersspann för lokalt aktivitetsbidrag 
Sammanfattning av ärendet 
För att stimulera till att föreningslivet erbjuder ungdomar aktiviteter har 
Munkedals kommun höjt åldern för aktivitetsbidrag 25 år.  
 
I samband med denna justering, enligt Kommunstyrelsens beslut 2018-
08-12 §63, blev det felaktigt beslutat att åldern skulle löpa från 6 år. Då 
föreningslivet önskar att kommunbidraget är synkroniserat med 
Riksidrottsförbundets statliga stöd justeras åldern tillbaka till 7 år. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2019-11-05 
Beslut KS 2018-09-12 § 163     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera tidigare beslutad ålder för 
lokalt aktivitetsstöd. Åldern justeras från 6 - 25 år till 7 - 25 år. 
 
Yrkanden 
S-gruppen: Yrkar på att åldersspannet är oförändrat, 6-25 år. 
 
Anna Höglind (L): Återremiss med anledning av att alla ungdoms- och 
idrottsföreningar i Munkedals Kommun ska få möjlighet att yttra sig över 
förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på återremiss enligt Anna Höglinds (L) 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.   
 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet med 
anledning av att alla ungdoms- och idrottsföreningar i Munkedals 
Kommun ska få möjlighet att yttra sig över förslaget.  
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
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§ 37 Dnr 2019-000041  

Anmälan av delegationsbeslut - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 2019-01-23 § 3 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-05-16 till 2019-10-31.    
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2019-11-06 
Delegationsförteckning     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.      
 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.    
 
Protokollsanteckning 
Lars-Görans Sunesson (C): Bjud in SISU för en föredragning om deras 
arbete i Munkedals Kommun. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef 
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