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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 16 september 
2020 kl 14:00-16:30 

Beslutande Ledamöter 

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

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 
 

Utsedd att Justerare Anna Höglind (L) 

  
Justeringens plats 
och tid Digital justering, 2020-09-21 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering Paragrafer §§ 39-47 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 
 
Digital signering 

 

 Martin Svenberg Rödin (M)  

 Justerare 
 
Digital signering 

 

 Anna Höglind (L)  
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§ 39 Dnr 253  

Fastställande av dagordning 
 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.  
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§ 40 Dnr 404  

Val av justerare 
 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Anna Höglind (L) till justerare.  
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§ 41 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschefen informerar om vad som är på gång i 
förvaltningen. Inom biblioteksverksamheten håller man bland annat på 
att titta över organisationen. Arbetet för "Mer öppet" i Hällevadsholmen, 
men biblioteket är stängt under hösten för renovering av hela 
byggnaden. Hon informerar också om att samarbetet med Bellas Hörna i 
Dingle fungerar bra och att utlåningen är över förväntan. 

 

Inom turistverksamheten informerar hon om att de haft en större 
avstämning med besöksnäringen i kommunen, stor del gick åt att 
diskutera hur verksamheterna drift under rådande situation. 
Nyinspelningen av "Utvandrarna" är igång och SF's personal med flera 
har fått en goodie-bag med bland annat tidningen "Grejen med 
Munkedal". 

 

Inom kulturverksamheten planerar man bland annat ett musikprogram 
till biblioteket och konstverket på Centrumskolan är färdigt, men det är 
oklart när det ska monteras. 

 

Bildspelet från presentationen finns i nämndens digitala mapp.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen 
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§ 42 Dnr 2019-000074  

Information om beställning av bollhall 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningschefen och projektledare för framtagande 
av bollhallen informerar om processen att ta fram specifikationer 
gällande bollhallen. Ny information har framkommit, bland annat att det 
kommer krävas en ny vattenanslutning för att kunna tillförse bollhallens 
duschar med vatten. De går också igenom materialval och 
kostnadskalkyl.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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§ 43 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 2020-06-01 till 2020-08-31.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Delegationsförteckning KFN juni - augusti 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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§ 44 Dnr 2020-000006  

Delårsrapport 2020 för Kultur- och fritidsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritids resultat för perioden uppgår till 613 tkr i avvikelse mot 
budget.  

Överskottet för perioden beror bland annat på att Kulturskolan inte haft 
full bemanning under perioden. Överskottet kan även härledas till att 
förvaltningen har övertagit hanteringen av lokaluthyrning från 
Samhällsbyggnad och därmed högre intäkter än förväntat. Resultatet för 
året prognostiseras till +-0 tkr. 

 

Utfallet för investeringar jan-aug uppgår till 261 tkr fördelat på projekten 
Konst i offentlig miljö 18 tkr, Allmänt Kultur 209 tkr och Ombyggnation 
av bibliotek 34 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 tre av totalt 5 verksamhetsmål delvis 
är uppfyllda och 2 har den lägre nivån av uppfyllelse.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Delårsbokslut aug KFN 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
augusti. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.   

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
augusti. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 45 Dnr 2020-000042  

Begäran om att ej 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.  

 

Övergången mellan gamla och nya riktlinjer för föreningsbidrag kommer 
genomföras inom ram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsförvaltningen 
inte kommer nyttja medel ur det egna kapitalet med 468 tkr år 2020 för 
att disponeras till övergången mellan gamla och nya riktlinjer för 
föreningsbidrag, enligt tidigare beslut på KFN 20-05-13, Dnr 2020-29 
§29. Nämndens beslut delges Kommunstyrelsen. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsförvaltningen 
inte kommer nyttja medel ur det egna kapitalet med 468 tkr år 2020 för 
att disponeras till övergången mellan gamla och nya riktlinjer för 
föreningsbidrag, enligt tidigare beslut på KFN 20-05-13, Dnr 2020-29 
§29. Nämndens beslut delges Kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen för information 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 46 Dnr 2019-000052  

Initiativärende Kultur och fritidsplan  
Sammanfattning av ärendet 
Anna Höglind (L) ville i sitt initiativärende från 19-02-20, att 
förvaltningen skulle ta fram en kultur- och fritidsplan, baserad på 
kommunens vision och kommande inriktningsmål. Förvaltningen har 
tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden genomfört en work-shop för 
att ta fram verksamhetsmål och mått.  
Därefter har nämnden godkänt förvaltningens verksamhetsplan. 
Förvaltningen föreslår att verksamhetsplanen utgör kultur- och 
fritidsplan.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Anna Höglinds initiativärende är 
verkställt.   

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
underlag till en långsiktig kultur- och fritidsplan, för diskussion i 
nämnden.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram underlag till en långsiktig kultur- och fritidsplan, för diskussion i 
nämnden.  

 

Beslutet skickas till 

Anna Höglind 

Kultur- och fritidschef 

Förvaltningschef 
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§ 47 Dnr 2020-000043 

Nya avgifter för bibliotekstjänster 
Sammanfattning av ärendet 
Avgifterna för tillhandahållna tjänster från biblioteket har inte justerats 
under lång tid. Antalet utskrifter och scanning har ökat ofantligt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 
bibliotekstjänster enligt följande:  

Tjänst Avgifter 
Kopiering 

A4 5 kr/ark oavsett färg 
A3 10 kr/ark oavsett färg 
Scanning 5 kr upp till tjugo sidor 

Yrkanden 

Erik Färg (S): Skriv kopiering/utskrift istället. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 
Erik Färgs (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget med tillägget.  

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare, godkänna nya avgifter för 
bibliotekstjänster enligt följande:  

Avgifter 

5 kr/ark oavsett färg 
10 kr/ark oavsett färg 

Tjänst 
Kopiering/utskrift: 

A4 
A3 

Scanning 5 kr upp till tjugo sidor 
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