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Plats och tid  Gullmarssalen på kommunhuset Forum, onsdagen den 17 mars 2021 
kl 14:00 – 16:00 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Carina Thorstensson (C) 
Freja Gunell (V) 
 

Justerare 
 
Mikael Carlson (S) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, måndag 2 mars senast kl. 13:00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 
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Paragrafer §§ 13-19 
 Linda Ökvist   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Martin Svenberg Rödin (M)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Mikael Carlson (S)   
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§ 13 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Bibliotek 
Tekniken för Mer-öppet på folk- och skolbiblioteket i Hällevadsholm 
fungerar nu. 
Munkedals kommuns anslag per invånare för folkbibliotek ligger på 
mindre än hälften än genomsnittet mellan kommunerna inom 
bibliotekssamverkan (Tanum, Strömstad, Sotenäs). 
Det innebär att samarbetskommunerna till stor del försörjer Munkedal 
med bokutlåning och att Munkedals kommun inte bidrar i samma 
utsträckning tillbaka. Stigande missnöje bland andra kommuner.  
Huvudbiblioteket har dragit ned på personalen med en heltidstjänst och 
har även i uppdrag att stödja skolbiblioteken. Konsekvensen blir att 
minska öppettiderna på huvudbiblioteket. Troligtvis stängt en dag i 
veckan samt bara kvällsöppet en dag i veckan.  
Diskussion om att det är viktigt att ha med sig detta i det kommande 
budgetarbete. 
I Hedekas är det på gång med nya lokaler, hoppas få igång samma 
service som i Hällevadsholm. 
 
Turism och företag 
Webbplatsen vastsverige.com/munkedal hålls uppdaterad. 
Samtal med Turistrådet Västsverige gällande möjligheten att lyfta 
Kynnefjälls naturreservat till Turistrådets egen destinationssida. 
Arbetet med att ta fram tidningen ”Grejen med Munkedal” för 2021 har 
startat. 
Förvaltningen har träffat besöksnäringens aktörer för avstämning kring 
outdoor-kampanjen. 
Planering för en stor julmarknad på centrumtorget pågår. 
SF kommer tillbaka för ytterligare inspelningar på Grinås. 
Arbetar med alternativ till prao för åk 8 på Kungsmarkskolan. Tanken är 
att eleverna ska arbeta med uppgiften att starta ett företag. Det blir 
föreläsningar och eget arbete. 
Förvaltningen har haft möte med folkhälsostrategen om möjligheten att 
koppla på näringslivet till EST (Effektiv Samordning för Trygghet). 
Förbereder nyhetsbrev för föreningar och besöksnäring som ska gå ut 
inom kort. 
Telefonsamtal med företagen har fått ersätta företagsbesöken. 
 
Kultur och friluftsliv 
Entrén till Kviströms naturreservat färdig. 
Konst i påsk genomförs på stafflier i fönstren på Forum. 
Land Art projekt för klasser på Bruksskolan under vecka 21. 
Klartecken från markägare för att få dra Bohusleden på dennes mark. 
Avtalsförslag till befintliga markägare pågår. 
Framtagande av friluftsplan är i gång. 
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Forts § 13 
 
Förvaltningen har varit på studiebesök på Uddevalla kommuns 
fritidsbank. Fritidsbanken består av skänkta begagnad utrustning eller 
från återvinningscentralen för återbruk. Om Munkedal vill starta en 
fritidsbank kan man få hjälp av Uddevalla. Kräver en lokal på ca 80-100 
m². Jobbcentrum är intresserade av att driva fritidsbanken, dock krävs 
2-3 personal. 
 
Föreningarna måste ha sina årsmöten före den 30 april för att kunna 
erhålla bidragen. Önskemål från flera föreningar om att upprepa fjolårets 
bidragshantering. 
 
Kulturskola 
Kulturhuset färdigmålat och scenen ger ett proffsigare intryck.  
Bidragsansökan till Kulturrådet inskickad. Pengar har sökts för 
fortsättning år två som så småningom ska utmynna i ett tredje 
avslutande år. 
Lokalproblem Hedekas beroende på att musiksalen nyttjas till 
specialundervisning. 
Ledaren för kulturskolan har beslutat sig för att gå i pension från 
augusti. Rekrytering av ersättare kommer att starta inom kort. 
 
Ung Fritid 
LUPP -Lokal uppföljning av ungdomspolitik. Undersökning för elever åk 8 
och 2 ring på gymnasiet. 53 kommuner deltar. 
Möter ungdomar på distans via sociala medier och Discord eller fysiskt 
utomhus. 
Sportlovsveckan gick enligt plan förutom att A-traktorkurragömman fick 
ställas in på grund av för få anmälda. 
Anmälan för feriepraktik kommer att ligga ute på kommunens hemsida 
under 1-30 april.  
Fritidsledare får utbildning via Högskolan Väst. 
 
Förvaltningen redogör för regelverket kring lönebidrag. 
Ta fram riktlinjer för lokaler. Prioriterade grupper i våra idrotts- och 
gymnastiklokaler? Eventuellt beslut på nästa möte. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 14 Dnr 2019-000074  

Information om beställning av bollhall 
Sammanfattning av ärendet 
Bygglovet blev beviljat i februari. Förfrågningsunderlaget ligger ute och 
anbud kan lämnas in till och med 28 mars. 
Förhoppningsvis kan beställning göras under april månad. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen 
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§ 15 Dnr 2021-000001  

Månadsrapport per februari 2021 för Kultur- och 
fritidsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för februari visar en positiv prognosavvikelse mot 
budget på helår om 350 tkr för Kultur- och fritidsnämnden. Det 
prognosticerade överskottet beror främst på att Kulturskolan och Ung 
fritid inte kommer ha full bemanning under året.  
 
Av den totala investeringsbudgeten på 1 305 tkr bedöms 305 tkr nyttjas 
innan årets slut.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Månadsrapport februari 2021 KFN 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport per 
februari 2021 för Kultur- och fritidsnämnden. 

      
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport per 
februari 2021 för Kultur- och fritidsnämnden.    
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 16 Dnr 2020-000055  

Dokumenthanteringsplan för kultur och 
fritidsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arkivlagen (1990:782) och av kommunfullmäktige antaget 
arkivreglemente 2020-05-25 § 59, ska varje myndighet upprätta en plan 
som beskriver myndighetens handlingar, och hur dessa hanteras, i en 
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen redovisar de 
handlingar som återfinns hos myndigheten. Dokumenthanteringsplanen 
fungerar som ett verktyg för alla som hanterar handlingar hos 
myndigheten och ger också information till allmänheten som vill ta del av 
förvaltningens allmänna handlingar. Med anledning av att 
ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 2020 ska anslutas till E-
arkivet behövs en ny dokumenthanteringsplan med tillhörande 
klassificeringsstruktur.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-22 
Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
dokumenthanteringsplan med tillhörande klassificerings struktur för 
Kultur- och fritidsförvaltningen.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
dokumenthanteringsplan med tillhörande klassificerings struktur för 
Kultur- och fritidsförvaltningen.    
 
Beslutet skickas till 
Registrator 
Kultur- och fritidschef 
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§ 17 Dnr 2021-000020  

Biblioteksplan 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (SFS 1996:1596) ska kommunen anta en 
biblioteksplan som beskriver verksamhetens uppdrag och innehåll. 
Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument för långsiktig utveckling av 
verksamheten och riktar sig till alla invånare i kommunen. Planen anger 
riktningen för samverkan mellan olika aktörer, internt och externt med 
beröringspunkter för biblioteksverksamhetens uppdrag.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 
Biblioteksplan 2021 - 2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och Fritidsnämnden beslutar att anta biblioteksplanen.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur och Fritidsnämnden beslutar att anta biblioteksplanen.   
 
Beslutet skickas till 
IT-samordnare för publicering på hemsidan 
Kultur- och fritidschef 
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§ 18 Dnr 2021-000004  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt 2021 - Kultur- och fritidsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har en motion som ännu inte är besvarad. 
Motionen från Göran Nyberg, Liberalerna, om samlingssal i Munkedal 
inkom den 14 december 2020 till nämnden. Motionen är tidigare 
besvarad av samhällsbyggnadsnämnden den 28 september 2020 och 
kommunfullmäktige beslutade den 7 december att skicka den till kultur- 
och fritidsnämnden. 
 
Inga medborgarförslag som ej beretts färdigt ligger inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag. 
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§ 19 Dnr 2021-000006  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Inga delegationsbeslut har fattats under perioden 2021-02-01 – 2021-
02-28.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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