
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-09-13 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke
• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare
• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och

verksamheter
• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 
Ordförande Martin Svenberg Rödin (M) 
1:e vice ordförande Anna Höglind (L) 

Terje Skaarnes (SD) 
Mathias Johansson (SD) 

2:e vice ordförande Erik Färg (S) 
Mikael Carlson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 
Lars Östman (M) 
Karin Blomstrand (L) 
Helen Greus (SD) 
Håkan Skenhede (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Malin Svedjenäs (V) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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Kallelse/underrättelse 
Rubrik Kultur- och Fritidsnämnden 

Tid: Tisdagen den 13 september 2022 kl 14:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2022-09-15 

Justeringsperson: Föregående möte: Mathias Johansson (SD) 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: Sabina Trohne 

Nr Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

3. Ordförande från Munkedals BK
informerar om installation av solceller på
ishallen
Dnr 2021–000016

4. Information inför beslut angående
Kulturmiljöprogrammet
Dnr 2022–000052

5. Information till nämnd 2022
Dnr 2022–000006

6. Information om byggnation av bollhall
Dnr 2019–000074

7. Anmälan av delegationsbeslut 2022
Dnr 2022–000005 6 



Sida 2 av 2 

Sista bilagan är 
föregående version 

9 

15 

18 

8. Justering av regler för uthyrning av
lokaler inom kultur- och fritids
ansvarsområde
Dnr 2022–000048

9. Investeringsmedel bollhall
Dnr 2022–000049

10. Svar på återremiss - Friluftsplan
Munkedals kommun
Dnr 2022–000037

11. Delårsrapport augusti för Kultur- och
fritidsnämnden.
Dnr 2022–000001

37
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Diarienummer: 2022-000005 
Datum: 2022-08-30 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - maj 
- augusti 2022

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redogör för beslut tagna 
under perioden 2022-05-01 till 2022-08-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga konsekvenser. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 

6

Nämndsekreterare



Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 
Datum 
2022-05-01 - 2022-08-31 

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-06-14 1514 UPPR Kultur och 

fritidsförvaltningen 
Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 
punkt 2.2.1 - besluta om bidrag till 
ungdoms- och idrottsföreningar 
samt övriga föreningar enligt 
fastställda bidragsregler - beslut om 
evenemangsbidrag 2022  

Margareta Svensson-
Hjorth 

2022-000039 

2022-06-09 1515 UPPR Kultur och 
fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 
punkt 2.2.1 - besluta om bidrag till 
ungdoms- och idrottsföreningar 
samt övriga föreningar enligt 
fastställda bidragsregler - beslut om 
beviljat lokalbidrag 2022 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2022-000040 

2022-06-08 1506 UPPR Kultur och 
fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 
punkt 2.2.1 - Besluta om bidrag till 
ungdoms- och idrottsföreningar 
samt övriga föreningar enligt 
fastställda bidragsregler  

Margareta Svensson-
Hjorth 

2022-000009 

2022-06-02 1504 UPPR Kultur och 
fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 
punkt 2.2.1 - Besluta om bidrag till 
ungdoms- och idrottsföreningar 
samt övriga föreningar enligt 
fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2022-000009 

7
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 
Datum 
2022-08-30 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-05-11 1501 UPPR Kultur och 

fritidsförvaltningen 
Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 
punkt 2.2.1 Beslut om bidrag till 
ungdoms- och idrottsföreningar  

Margareta Svensson-
Hjorth 

2022-000035 

8
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Diarienummer: 2022-000048 
Datum: 2022-07-25 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Margareta Svensson-Hjorth 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Justering av regelverk för bokning av 
idrottslokaler 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, tills vidare, justera gällande regler för 
bokning av tider i kommunens gymnastik- och sporthallar enligt bilaga 1.  

Sammanfattning 
I samband med att allt fler föreningar i Munkedals kommun söker sig till 
träningstider inomhus erfordras en justering av nuvarande regelverk.  
Under 2019 genomfördes en dialogkväll med representanter från inbjudna 
idrotts- och ungdomsföreningar. Närvarande var föreningarna Svarteborgs FK, 
Svarteborgs Gym och Dingle AIK. Förhinder hade meddelats av föreningarna 
Munkedals BK och Munkedals IF.  
Då det inom ”idrotts-Sverige” uppmärksammas att vi tappar många 
ungdomar inom de fysiska sporterna prioriteras i denna justering gruppen 12 – 
18 år. Ett tillägg görs för att förtydliga vikten av att prioritera 
inomhusidrotterna i anläggningarna.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Befintliga tider utnyttjas varje öppen timma för största effektiva utnyttjande 
av lokalerna.  

Hållbar utveckling – Social dimension 
Fysisk träning i grupper ger en god samhörighet i föreningarna. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Möjligheten att träna under hela året och på platser nära ger kortare resor. 
Att våra hallar och lokaler utnyttjas är viktigt då fastigheterna är i gång hela 
året och bör användas så mycket som möjligt. 

9
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Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet skickas till: 

Henriette Alsterlin, föreningsadministratör 
Margareta Svensson-Hjorth, Kultur- och fritidschef 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn – och utbildning 

10



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 3 

Regler 

För uthyrning av lokaler 
inom Kultur- och Fritids 
ansvarsområde i 
Munkedals kommun 

11
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Dokumentbeskrivning 

Typ Beskrivning 

Dokumenttyp: Regler 

Antaget av: Kultur och Fritidsnämnden 

Antagningsdatum: 2022-09-13 

Diarienummer: 2022–48 

Gäller till och med: Tillsvidare 

Dokumentansvarig: Margareta Svensson Hjorth 

Revisionshistorik: Uppdateras vid förändringar i dokumentet 
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Regler vid uthyrning av lokaler 

Indelning av lokalhyresgäster i kategorier och prioritetsordning: 

1. Grupper där mer än hälften är under 20 år, grupper som tränar för
seriespel, pensionärsföreningar och handikappföreningar.

2. Grupper där mer än hälften är över 20 år.
3. Privatpersoner, företag, korpidrott, hyresgäster från andra kommuner

eller liknande.
4. Kommersiell verksamhet.

Vid tilldelning av tid i sporthallar, gymnastiksalar och andra lokaler som 
kultur-och fritidsförvaltningen disponerar gäller ovanstående indelning av 
hyresgäster. 

Tävlingsarrangemang och seriematcher går före träningstider. 

Vid särskilda fall kan kategori 4 vara av högt intresse för kommunen. Då är 
det möjligt för kultur – och fritidschefen att ge denna verksamhet högre 
prioritet.  

Alla som önskar hyra lokaler ska i god tid, senast 15 maj, lämna in önskemål 
om bokningar för kommande säsong. Med säsong avses tiden höst och vår, 
följande skolans läsår.  
I ansökan ska ålder på gruppmedlemmarna framgå, typ av aktivitet och 
kontaktperson anges.  
Inga föreningar eller grupper kan räkna med att få samma tider kommande 
säsong.  

Vid prioriteringar mellan olika föreningar och grupper i samma kategori ska i 
första hand omfattningen av deltagande ungdomar prioriteras. Med ungdom 
räknas i detta sammanhang, åldrarna 12–18 år. 

Vid fördelning av tider i inomhusanläggningar ska föreningar och grupper som 
bedriver sin huvudsakliga verksamhet inomhus prioriteras.  

För interna uthyrningar och uthyrning till lokala politiska föreningar debiteras 
ingen hyreskostnad. 

Vid arrangemang av engångskaraktär tecknas särskilt avtal för varje tillfälle. 

Kultur-och fritidschefen har rätt att besluta om tillämpning och tolkning av 
dessa regler samt besluta om avvikelser från hyrestaxor där särskilda skäl 
föreligger.  

13



REGLER VID UTHYRNING AV LOKALER 

Indelning av lokalhyresgäster i kategorier 

1. Grupper där mer än hälften är under 20 år, grupper som tränar för seriespel,
pensionärsföreningar, handikappföreningar och fritidsgårdsverksamhet.

2. Grupper där mer än hälften är över 20 år och studieförbund.
3. Privatpersoner, företag, korpklubb eller liknande (även från andra kommuner)
4. Kommersiell verksamhet.

Vid tilldelning av tid i idrottslokaler, fritidslokaler och övriga kommunala lokaler gäller 
ovanstående indelning av hyresgäster. 
Kategori 1 = mest prioriterad 
Kategori 4 = minst prioriterad 

I vissa fall kan s k ”kommersiell verksamhet” vara av intresse för kommunen. Det är då 
möjligt att ge denna verksamhet en högre prioritering än vad som visas här generellt. 

Alla grupper, föreningar m.m. ska årligen, senast 15 juni, lämna in listor på de grupper som 
de vill ansöka bokningstid för kommande säsong. 
Listorna ska innehålla; ledare – namn och telefon, önskad lokal och datum för träningens 
början och slut, typ av aktivitet, antal deltagare samt ålder på deltagarna. 

Inga grupper eller föreningar kan räkna med samma tider år från år. 

Vid prioritering mellan olika grupper, föreningar m.m. i samma kategori ska i första hand 
omfattningen av ungdomsaktiviteter prioriteras. 

Vid fördelning av tid i inomhusanläggning ska föreningar som bedriver sin huvudsakliga 
verksamhet i dessa prioriteras. 

För interna uthyrningar och uthyrning till lokala politiska föreningar debiteras ingen 
hyreskostnad. 

Vid hyrning av matsal med kök ska utbildad/kunnig person ansvara för lokalen, alternativt 
kan köket hyras med kommunal personal. 

Vid arrangemang av engångskaraktär (ofta större) tecknas särskilt avtal. 

Fastighetschefen har enligt gällande delegationsordning rätt att besluta om tillämpning och 
tolkning av dessa regler samt besluta om avvikelser från hyrestaxor där särskilda skäl 
föreligger. 

14
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Diarienummer: 2022–000049 
Datum: 2022-07-26 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Margareta Svensson-Hjorth 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Investeringsmedel bollhall 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överföra investeringsmedel från 
bollhallen till sporthallen motsvarande 500 tkr. 

Sammanfattning 
I samband med byggnation av Munkedals kommuns bollhall har en miljon 
kronor avsatts till inventarier. Beloppet för beställda inventarier uppgår till 
100 tkr. Då behovet av en uppgradering i den publika Sporthallen är mycket 
stor överförs 500 tkr för uppgradering av matchklocka och sekretariat.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Ekonomiska konsekvenser 
Inventarier motsvarande 455 277 kr bekostas av investeringsmedel avsatta 
för bollhallen. För detaljspecifikation se bifogad bilaga. 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Att investera med god kvalitet och moderna tekniska lösningar underlättar för 
föreningslivet. Blir god ekonomi i ett längre perspektiv. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Att underlätta för föreningslivets ideella krafter ökar möjligheten för fler att 
vilja delta. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Att kunna tillhandahålla träningsarena och matcharena i direkt anslutning till 
varandra sparar korta pendlingar. 

15
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Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet skickas till: 

Henriette Alsterlin – föreningsadministratör 
Margareta Svensson-Hjorth – kultur- och fritidschef 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildning 

16
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Diarienummer: 2022–000037 
Datum: 2022-09-01 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Jan-Olof Karlsson 
Kultur och fritidsutvecklare 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Friluftsplan Munkedals Kommun 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta Friluftsplan Munkedals kommun. 

Sammanfattning 
Kultur och fritidsförvaltningen har redigerat och gjort tillägg enligt beslut 
2022–05–11 §11 om återremiss av ärendet angående den kommunala 
friluftsplanen som redovisar värdefulla frilufts - och naturområden i Munkedals 
kommun. Friluftsplanen är ett viktigt underlag för den fysiska planeringen och 
som stöd i arbetet med friluftsfrågor. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Välmående hos varje individ. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga konsekvenser. 

Folkhälsa 
Främjande av god hälsa. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi  Ylva Morén 
Förvaltningschef      Kommundirektör 

18
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Beslutet expedieras till: 

Jan-Olof Karlsson 
Akten 
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Plan 

Friluftsplan Munkedals 
kommun 

20
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Dokumentbeskrivning 

Typ Beskrivning 

Dokumenttyp: Friluftsplan 

Antaget av: Kultur och fritidsnämnden

Antagningsdatum: 2022-09-13

Diarienummer: 2022-000037

Gäller till och med: Ange datum eller "Gäller tills vidare" 

Dokumentansvarig: Jan-Olof Karlsson - Fritidsutvecklare

Revisionshistorik: Uppdateras vid förändringar i dokumentet 
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Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 

Bakgrund  3 
Syftet med friluftsplanen 3 
Definition av friluftsliv 3 
Forskning om friluftsliv 4 
Kommunala friluftsplaner 5 
Nationella, regional och kommunala mål 
för friluftslivet 5 
Allemansrätten  6 
Tätortsnära natur  6 
Skyddad natur 8 
Friluftslivet i Munkedals kommun 8 
Vandringsleder, motionsspår, kanotled 9 
Smultronställen   10 
Naturreservat i Munkedals kommun   10 
Bad, båt och fiske    13 
Aktiviteter och åtgärder  14 
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Friluftsplan Munkedals kommun 

Syftet med friluftsplanen 
Friluftsplanen ska utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag 
för översiktsplanering och detaljplanering, så att friluftslivets 
intressen tas tillvara och utvecklas. Aktiviteter och åtgärdsförslag 
för friluftslivet i Munkedals kommun presenteras i planen. Den är 
ett underlag för att bevara och utveckla värdefulla 
friluftsområden i kommunen. Planen fungerar även som ett bra 
informationsmaterial för den friluftsintresserade och för turister. 

Definition av friluftsliv 
I Naturvårdsverkets definition av friluftsliv anges: ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling” 1. 

1) http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-
promemorior/1999/01/ds-199978/

Forskning om friluftsliv 
SCB:s statistik kring utövande av friluftsliv visar att omkring en 
tredjedel av befolkningen är friluftsaktiv 2. Statistiken visar också 
skillnader mellan olika grupper: störst andel friluftsaktiva har 
åldersgruppen 55 - 74 år, där omkring två femtedelar utövar 
friluftsliv frekvent. Inrikes födda är också i högre grad 
friluftsaktiva jämfört med utrikesfödda. Vidare är en större del av 
de som bor i glesbefolkade kommuner friluftsaktiva, än 
människor i storstäder och förortskommuner. Det finns studier 
som visar på att det är bra för såväl den fysiska som den 
psykiska hälsan, att vistas i naturen. Att röra sig i naturen är bra 
för både kropp och själ. Enligt Svenskt Friluftsliv räcker det 
med bara några minuter ute i skog och mark för att både puls 
och blodtryck ska gå ner, och mängden stresshormoner i blodet 
minskar 3. Friluftslivet är en av de vanligaste formerna av fysisk 
aktivitet och grunden för en människas livsstil läggs redan tidigt i 
livet, därför är det särskilt viktigt att arbeta för att främja 
friluftslivet i tidiga åldrar. 
2)Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) (scb.se)
3) Ur informationsmaterial ”Mer friluftsliv”;
http://svensktfriluftsliv.se/informationsmaterial/
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Kommunal friluftsplan 
Kommunens inriktning är att skapa förutsättningar för goda 
möjligheter till motion och ett varierat friluftsliv för alla. 
Kommunen ska bidra till människors möjligheter att röra sig i 
naturen och utöva friluftsliv.  
Kommunen stimulerar till motion och friluftsliv genom att:  
• i samverkan med olika aktörer utveckla kvaliteten på
kommunens motionsspår, vandrings- och cykelleder.
• tillsammans med näringslivet och föreningar skapa attraktiva
miljöer för uteliv och rörelse.
• informera om kommundelarnas möjligheter för uteliv och
rörelse.

Antaget av Kultur och fritidsnämnden 21-10-13 § 45 

Kommunen arbetar aktivt med friluftslivet för befolkningens 
välbefinnande och naturkontakt. Friluftsliv bidrar till att nå 
folkhälsa, förståelse för naturen och även till landsbygds-
utveckling (genom exempelvis naturturism). Friluftslivet berör 
flera områden ex. idrotten och dess föreningsliv, ungdomar, 
folkhälsa, och naturvård. Munkedals kommuns friluftsplan 
beskriver områden, anläggningar, smultronställen och dess 
betydelse för friluftslivet. Planen för friluftslivet ska vara aktuell 
och tas hänsyn till i kommunens översikts- och detaljplanering. 
Målsättning för friluftslivet ska ingå i planen och friluftsplanen 
ska ha ett tydligt hållbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. 
Målet är att öka tillgängligheten till naturen för fler kommun-
invånare och även för besökare. 

”Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett 
väl fungerande friluftsliv. Att planera friluftslivet långsiktigt är av 
stor vikt för ett bra friluftsliv för kommunernas invånare.” 
(Naturvårdsverkets förord i rapport 6533, Kommunala 
friluftsplaner) 4 

Friluftsplanen ska ligga till grund för åtgärder som förbättrar 
tillgängligheten till naturområden. En ökad tillgänglighet ökar 
också möjligheterna för flera att ta sig ut i naturen och på så sätt 
få en ökad kunskap om naturvärden och intresse för 
naturvårdsfrågor. Värdefulla och attraktiva friluftsområden hyser 
ofta höga naturvärden. Friluftsplanen utgör ett viktigt dokument 
för att bevara och utveckla dessa, vilket i sin tur ger positiva 
effekter för den biologiska mångfalden. För att kunna utveckla 
ett långsiktigt och hållbart lokalt friluftsområde behövs en 
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genomarbetad friluftsplan så att insatserna för både friluftslivet 
och naturvården har tydliga styrdokument. Folkhälsoarbetet i 
form av förbättrad tillgänglighet för det rörliga frilufsarbetet 
anser vi går hand i hand med insatser för ett rikt växt- och 
djurliv. Förutom arbetet med naturbevarande och 
tillgängliggörande, är friluftsliv, folkhälsa, fysisk planering, park-, 
mark- och näringslivsfrågor i olika grad delar av den kommunala 
naturvården. 

4) http://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6533-1/

Nationella, regionala och kommunala mål för 
friluftslivet 
Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, 
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur 
och miljö. De tio punkterna ska utgöra mätbara mål för 
friluftspolitiken och det övergripande målet är att stödja 
människors möjligheter att vistas i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet.  
De tio målen är: 
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftsliv

Allemansrätten
I Sverige betraktas allemansrätten ofta som ett kulturarv och 
ibland nästan som en nationalsymbol. Begreppet allemansrätt 
etablerades dock så sent som i mitten på 1900-talet, i samband 
med att friluftslivet i landet växte sig starkare och krävde mer 
utrymme. Den svenska allemansrätten har en stor betydelse, 
inte bara för den enskilda individen utan även för organisationer 
och turistnäring. 
Allemansrätten garanterar alla människors rätt att röra sig fritt i 
Sveriges natur och ger oss även rätt att plocka bär och svamp 
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med mera. Men allemansrätten är en frihet under ansvar, och för 
också med sig skyldigheter. Vi måste visa varsamhet och hänsyn 
för natur och djurliv såväl som mot markägare och andra 
människor i naturen. Allemansrätten finns inskriven i en av 
Sveriges fyra grundlagar och i Regeringsformens kapitel om 
grundläggande fri- och rättigheter står att alla ska ha tillgång till 
naturen enligt allemansrätten.5,6 

Allemansrätten i sig är dock ingen lag och det finns heller ingen 
lag som exakt definierar den; 
allemansrätten omges av lagar som sätter gränser för vad som 
är tillåtet men svensk lagstiftning nämner bara övergripande 
allas tillgång till och ansvar för naturen, och det här gör att 
osäkerheten om vad allemansrätten egentligen innebär ofta är 
stor, och vad som är tillåtet att göra i naturen är ibland svårt att 
ge exakta besked om. 

”Allemansrätten tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Det är därför 
angeläget för oss alla att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst 
genom att tillämpa den med omtanke.”  
Ur Naturvårdsverkets publikation Allemansrätten – vad säger lagen? (2004)7

I skyddade områden kan allemansrätten i vissa fall vara 
begränsad eller utökad genom särskilda föreskrifter. Några 
sådana områden kan exempelvis vara naturreservat, Natura 
2000-områden, naturminnen, strandskyddsområde, djur- och 
växtskyddsområde eller kulturminne. Människor som rör sig i 
naturen har ett eget ansvar att ta reda på vilka bestämmelser 
som gäller i det aktuella området.  

5) http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-
promemorior/1999/01/ds-199978/
6) Regional handlingsplan för friluftslivet – Västra Götaland (idrelay.com)
7) Allemansrätten – vad säger lagen? (naturvardsverket.se)

Tätortsnära natur
I Sverige bor mer än 80 procent av befolkningen i tätorter. 
Möjligheten att utöva friluftsliv är av stort värde för många 
människor och så många som cirka 40 % värderar det så högt 
att det påverkar deras val av bostadsort och bostadsområde. Det 
tätortsnära friluftslivet är därför viktigt att beakta när det gäller 
användningen av mark och vatten i anslutningen till tätorter. De 
allra flesta anser att det är kommunernas och statens ansvar att 
skydda mark som är lämplig för friluftsliv. Tätortsnära natur bör 
inte ligga längre ifrån bostaden än att det är gångavstånd, man 
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bedömer avståndet till 1 km, som längst 2 km. Desto närmare 
ett friluftsområde man bor desto oftare besöker man det. 

Skyddad natur 
Värdefull natur kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller 
andra ingrepp. Syftet är ofta att bevara den biologiska mång-
falden, men naturskyddet kan också vara inriktat på att 
upprätthålla möjligheter till rekreation och friluftsliv. Natur-
reservat är den vanligaste skyddsformen. 

Skyddsbestämmelserna anpassas för varje reservat beroende på 
syftet med reservatsbildningen. Strandskydd är en lag som 
stärker allemansrätten vid vatten. Strandskyddet ska trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda 
livsmiljöer för växt och djurliv. Det generella strandskyddet 
sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet, 
längs hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddet kan utökas upp 
till 300 meter.  

Friluftslivet i Munkedals kommun 
Munkedals kommun har mycket goda förutsättningar för 
friluftsliv bland annat genom rika och unika tillgångar till natur- 
och kulturmiljöer, varav flera är av riksintresse för friluftslivet. 
Vattnet och naturen är viktiga tillgångar för invånarnas 
möjligheter att utöva fritidsaktiviteter och tillgodose en ökande 
efterfrågan på upplevelser 8. 

Friluftsliv i den kommunala förvaltningen 

Flera olika kommunala förvaltningar ansvarar för 
frågor som rör friluftslivet: 
• Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för fritid/friluftsfrågor.
• Kommunledningsförvaltningen ansvarar för naturvård

och folkhälsa.
• Samhällsbyggnadsförvaltningen, Park/Gata ansvarar

för parker och när rekreationsområden samt ÖP.
• Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att friluftsliv är

en naturlig del i skolans arbete.

8)Sveriges friluftskommun (naturvardsverket.se)
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Friluftsområden i Munkedals kommun 

Vandringsleder och motionsspår 

I friluftsplanen används begreppen motionsspår, 
spår och leder enligt följande: 

• Motionsspår är anlagda i rundslingor och försedda
• med spårmärken. Ibland finns avståndsmärken. De kan

vara mer eller mindre markberedda.
Spår avser markerade naturliga stigar/spår, endast mindre
grad iordningställda och underhållna.

• Leder följer i stort naturliga stig- och/eller vägsträckningar,
markerade med ledmärken eller andra ledsymboler.
Naturstigar kan vara såväl spår som leder med natur- och
eller kulturinformation. De är oftast slingor.

• Kanotled som ej behöver vara uppmärkt annat än vid
iläggningsplatser, vid kanotlyft samt vid andra hinder.

Beskrivning och kartor av spår och leder finns på
kommunens hemsida. 9
9) Vandringsleder och strövområden - Munkedals kommun

Vandringsleder: 
Bohusleden (Västkuststiftelsen) 

Kynnefjäll (Västkuststiftelsen) 
Torreby (Göteborgs Stift) 
Tose leden (AME Munkedals kommun) 
Viksjöleden (Valbo Ryrs Sockenförening) 
Vandringsleder Bärfendal (Bärfendals Hembygdsförening) 

Motionsspår: 
Hällevadsholms motionsspår (Svarteborgs FK?) 
Hedekas motionsspår (Hedekas IF?) 
Maltes stig (Intresseföreningen Maltes stig) 
Munkedals Skid – och cykelklubb 

Kanotcentral och kanotled 
Flottarleden (Friluftsfrämjandet Munkedal). Sträcker sig 4 mil 
från kanotcentralen vid Kaserna genom Strömmarna 
naturreservat via Viksjön, Munkedalsälven och upp mot 
sjösystemen i Färgelanda kommun och Uddevalla kommun. Här 
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finns iordningställda vindskydd och tältplatser. 
Bilaga: Karta vandringsleder, motionsspår, kanotled, båt och badplatser 

Smultronställen  
Ordet smultronställe används ofta för att beskriva ett trevligt 
utflyktsmål med höga natur, kultur – och friluftsvärden. Det är 
en plats dit man som besökare gärna kommer tillbaka fler 
gånger, någonstans där man kan koppla av och må bra. 

Borgmästarbruket, Torp 
Lerberg, Torp 
Stenehed, Hällevadsholm 
Lökeberg 
Kvistrumberget 
Torreby  
Vinterberget, Dingle 
Gamla Bruket, Munkedal 
Kasebo, Kynnefjäll 

Naturreservat och områden av riksintresse för friluftslivet. 

Kvistrum (1) 
Berggrunden består av gnejs med inslag av kalkhaltig 
dioritskiffer, som tillsammans med ett gynnsamt lokalklimat 
utgör de viktiga förutsättningarna för en rik och exklusiv flora. 
Sluttningarna består av lövskog med framför allt alm, ask, lind, 
lönn, ek och hassel. Örtfloran är yppig med bland annat 
kärrfibbla, springkorn, hässleklocka, liten nunneört och 
kransrams. En botanisk raritet i länet är murrutan som växer på 
klipphyllor. 

Strömmarna (2) 
Naturreservatet Strömmarna utgörs av en canyon-liknande 
dalgång kring Munkedalsälven med jättegrytor, lövskogar och 
barrskogsklädda branter. Genom reservatet går Bohusleden på båda 
sidor av vattnet där hängbroarna möjliggör att ta sig runt. Vindskydd och 
rastplatser följer leden.  

Kynnefjäll (3) 
Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas 
sänka i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket 
jordfattiga platån genombryts av parallella sprickdalar med 
vattendrag och på många ställen långsmala sjöar. 
Skogsallmänningen är ett viktigt dokument över Bohusläns skogs 
historik. Här finns övernattningsstuga vid Vaktarkullen som 
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ligger vid Bohusleden som går igenom reservatet. Förutom 
stugan finns även vindskydd och rastplatser som ombesörjs av 
Västkuststiftelsen. Från Kasebo utgår ett flertal vandringsleder. 
Södra Harska (4) 
Landskapet i Södra Harska består av en bäckenformad sluttning 
ner mot Kärnsjön. I sluttningen rinner flera kallkällor upp, och 
genom deras erosion har små raviner bildats. 
Området ingår i ett gammalt kulturlandskap som består av åker, 
betad hagmark och inslag av träddungar. Det vackert formade 
isranddeltat kan iakttas från både de omgivande vägarna och 
Kärnsjön. 

Vågsäter (5) 
Vågsäter naturreservat utgörs av en grusavlagring, som har 
stora geologiska värden.  
Avlagringen ligger vid änden av Viksjön, där den delar dalgången 
som en barriär. Den har betydelse för tolkningen av den senaste 
nedisningen och israndlägena i denna del av Bohuslän. 

Avlagringens ytformer visar dels en vacker och lättolkad 
morfologi och har bearbetats av havsvågorna under 
landhöjningsperioden. I de ytliga sedimenten på avlagringen kan 
man med lätthet finna de fossil som gör det möjligt att tolka den 
mångtusenåriga utvecklingen, vegetationshistoriskt och 
klimatologiskt, inom denna trakt. Bohusleden sträcker sig delvis 
igenom detta område. 

Vågsäter bokskog (6) 
Naturskog med utrotningshotade mossor och lavar. 
Bokskogen är belägen på en östsluttning cirka en kilometer, 
söder om gården Vågsäter i Valbo-Ryr. Skogen är med största 
sannolikhet spontan och som sådan landets nordligaste belägna. 
Bokskogen har inte skötts i skoglig mening och har många 
förmultnade eller stående döda träd. Naturskogskaraktären 
förstärks dessutom av ett flertal sällsynta eller mindre allmänna 
mossor och lavar knutna till bokstammarna. 

Hakerudssjön (7) 
Områdets värde ligger främst i skogarna som är fria från 
påverkan av det moderna skogsbruket. 
Här finns en av de från biologisk mångfaldssynpunkt finaste 
barrskogsmiljöerna i Bohuslän med bland annat lunglav, 
purpurmylia, stor aspticka, blylav, västlig njurlav, stubbtråd-
mossa samt en rik tillgång på skogshöns, främst tjäder men 
även orre och järpe. 
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Gunnarsbo (8) 
Naturreservatet utgörs av en grusavlagring som är skyddad för 
sina geologiska värdens skull. 

Bredmossen, Kynnefjäll (9) 
Mossen består av en terrasserad översilningsmyr som sluttar 
mot norr. Den påminner med sina stora kärrdråg, tuvor och 
höljor liksom stråk av öppen myrjord om de norrländska 
myrarna. Runtom mossen finns den karakteristiska laggen. Det 
vill säga kärr som ligger mellan fastmarken och den egentliga 
mossen. 

Som de flesta myrar så är Bredmossen näringsfattig med få 
växtarter. Förutom de olika vitmossarterna finns det kärlväxter 
som myrsälting och tuvsäv. I kärrdrågen växer flaskstarr, 
trådstarr och myrlilja. Ljungpipare häckar regelbundet och här 
finns såväl orre, ängspiplärka som ormvråk. 

Malevattnet (10) 
Malevattnet ligger i ett platå- och sprickdalslandskap. 
Naturreservatet är uppdelat i fyra delområden med gammal 
barrskog, främst hällmarkstallskog, och en del surdråg. Närheten 
till naturreservatet Kynnefjäll gör att Malevattnet ingår i ett stort 
område av vildmarkskaraktär. 

Bredmossen, Hensbacka (11) 
Bredmossen på gränsen mellan Uddevalla och Munkedal är en 
flikig och mångformig myr som domineras av en stor excentrisk 
mosse. Det vill säga mossens högsta punkt är förskjuten från 
mossens centrum till en mer perifer del av mossen. Jämför 
centrisk som är mitt på. 
På mossen kan man se stora lösbottenhöljor, några små gölar 
och flera mindre dråg som korsar mossen. På mossen växer 
kallgräs, dystarr, myrsälting, vitag, brunag och samtliga 
sileshårsarter. I kanten av myren finns randtallskog och den för 
myren typiska laggen. Det vill säga kärr som får sitt vatten både 
från omgivande fastmark och från nederbörd. 

Fågellivet är rikt och på mossen häckar regelbundet ljungpipare. 
Ängspiplärka, orre och ormvråk hör också till områdets fauna. 
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Herrestadsfjället – Vågsäter – Viksjön – Modalen – 
Kaserna (12) 
I kommunens södra del gränsar Uddevalla kommun och 
Herrestadsfjället. Området är av riksintresse för friluftslivet och 
är utsett som ett kommunalt naturreservat i Uddevalla kommun. 
Här finns en del kala berg och fukthedar som minner om den tid 
när fjället var skoglöst, men för övrigt domineras området av 
barrskogar. Bohusleden går genom området och in i Munkedals 
kommun. Utefter leden finns rastplatser med vindskydd och 
eldstäder. Leden följer del av Viksjön där kanotleden Flottarleden 
finns. Vid Modalen, intill Strömmarnas naturreservat finns stuga, 
vindskydd och eldstad.  

Bilaga; Naturreservat Munkedals kommun 

Bad, båt och fiske 

Badplatser 
Gårvik, Hällevadsholm, Sannesjön och Saltkällan är de 
badplatser som sköts av kommunen. Utöver dessa finns det fler 
platser som nyttjas av invånarna såsom Kärnsjön, Kaserna och 
Viksjön. 

Båt 
Gullmarsfjorden är kommunens kontakt med Västerhavet.  
Munkedals Hamn, Gårvik, Carlanders varv och Torreby hamn 
erbjuds båtplatser.  

Fiske 
Kommunen bjuder på fina fiskevatten i både söt och saltvatten. 
Örekilsälven är en Sveriges få vildlaxälvar på Västkusten. 
Gullmarsfjorden är landets enda tröskelfjord.  

Fiskevårdsområden; 
Bullarens FVOF 

Kärnsjöns FVOF 

Nedre Örekilsälvens FVO-förening (Örekilsälvens Laxfiske) 

Viksjöns FVO-förening 
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Örekilsälven- och Hajumsälvens FVO-förening 

Aktiviteter och åtgärder för friluftsutveckling 

Nedan förslag till åtgärder som delvis kopplas samman med den 
Regionala handlingsplanen för friluftsliv för Västra Götaland.  

6) Regional handlingsplan för friluftslivet – Västra Götaland (idrelay.com)

Åtgärdsförslag Ansvarig 

Kommun Länsstyrelse Förening 

Utveckla friluftsområdena i 
Bärfendal och Örekilsälven 
inom Munkedal. 

X x 

Skapa en kommunal 
friluftsidentitet. 

X x 

Främja tätortsnära 
friluftsupplevelse. 

X x 

Årliga kvalitéts säkringar av 
leder, rastplatser, 
informationsskyltar. 

X x 

I välbesökta naturområden 
verka för att sprida 
allmänheten till andra 
områden för att minska 
slitage. 

X x 

Information om 
allemansrätten i skolor och 
för allmänheten. 

X x x 

Flera bra vindskydd 
och/eller tältplatser samt 
eldplatser. 

X x x 

Papperskorgar och toaletter 
vid ledernas start/slut. 

X x x 

Utökad information om 
biotoper, kulturhistoria med 
mera längs lederna.  

X 
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Skapa nedladdningsbara 
kartor på lokala 
vandringsleder. 

X x 

Framtagande av tysta 
miljöer 

x x 

Information om regler som 
gäller för MTB, elcykel eller 
andra nya sätt att ta sig 
fram i terrängen. 

X x x 

Skyltning från hållplatser 
fram till vandringsled eller 
naturreservat. 

X 

Skapa Fritidsbank för gratis 
friluftsutrustning. X 

Skapa ett friluftsråd. X x 

Anordna friluftsdagar för 
skola. 

X x 

Pedagogiska naturstigar för 
barn. 

X x 

Riktade insatser med 
information om det lokala 
friluftslivet för ökad 
folkhälsa, livsglädje och 
respekt för naturen. 
Friluftsliv blir en hälso-
främjande arena för att 
utjämna hälsoskillnader 
mellan olika grupper.  

X x 

Ge friluftsfrågorna stor vikt i 
ÖP arbetet. 

X 

Samordna GIS arbetet med 
information. 

x x 

34












 
 















































 






   


















t

t
s s

s s

s

s

t

s

t

s

s

¬

¬
¬

¬

¬

s

s

i

Datum: 2022-04-26

0 4 82 Kilometer

 Bohusleden

Badplats

¬ Båtplatser

t Motionsspår

s Vandringsled

Utvecklingsområde vandring

i Kanot

35



g
g

g

g

g

g

g
g

g

g

g

g

g
g

g

g

g

g

g
g

g

g
g

gg

g

g

g
g

g

g

g

g

g

g
g

g
g

gg

g

gg

g

g

g

g
g

g

g

g
g

g

g

g
g

g

g

g

g

g g

g

g

g

g

g

g
g

g

g
g

g

g g

g
g

g

g

Datum: 2022-02-15

Teckenförklaring

Naturreservat

Naturvårdsområden

0 4 82 Kilometer

1

2

3

4

8

9

10

11 12

7

6

5

36



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 2 

Diarienummer: 2022-000001 
Datum: 2022-09-06 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Moa Gustafsson 

Ekonomienheten 

Delårsrapport augusti 2022 Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per
augusti 2022.

• Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar

Sammanfattning 

Kultur- och fritid har för perioden januari till augusti 2022 en positiv avvikelse 
med 714 tkr mot budget. Överskottet ses till stora delar på mer statliga 
bidrag än budgeterat och mindre personalkostnader. Anledningen är bland 
annat till följd av vårens ej tillsatta tjänster. Bedömningen per augusti månad 
är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en positiv avvikelse om 580 
tkr. 

Prognosen är att Kultur- och fritid kommer att förbruka 1 320 tkr av den 
tilldelade investeringsramen om 1 820 tkr. Det finns en tanke om vad Projekt 
2260 Inventarier bollhall ska användas till. 

Kultur- och fritid har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 
inriktningsmål. Bedömningen är att två av totalt fem verksamhetsmål är fullt 
uppfyllda. Två är delvis uppfyllda och ett har den lägre nivån av uppfyllelse. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Barnkonventionen 

Enligt artikel 6 i Barnkonventionen har alla barn rätt till liv och utveckling. 
Dessutom har barn rätt till en bra fritid för att kunna utvecklas på ett bra sätt. 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritid 
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Delårsrapport augusti 2022 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndsordförande 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen Ringi 
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Äppleträd. Fotograf Lotta Karlsson 

Ansvarsområde 

Kultur- och Fritidsnämndens ansvarsområde innefattar turism, kulturverksamhet, Kulturskolan, Ung 
fritid, bibliotek samt allmän fritidsverksamhet. 

Viktiga händelser 
Föreningar 

I samband med Covid-19 hörsammades en skrivelse från en stor del av föreningslivet och bidrag 
utbetalades enligt föregående års utbetalning. Nu är bidragsarbetet igång enligt det nya regelverket. 
Stor del av digitaliseringen av bidrag och ansökningar är genomförda. Några få föreningar behöver stöd 
i ansökningsprocesserna. 

Sista sponsringsavtalet är uppsagt. 

Nyhetsbreven fyller en allt större funktion som informationskanal. 

Arbetet med att etablera en Fritidsbank i Munkedal har intensifierats under våren. Ett flertal möten 
har hållits med David Mathiason för att få stöd i att, när vi är redo, kunna bli godkända för 
Fritidsbankens koncept. Ett flertal lokaler har besökts och den sista, f.d. GM Plåt, är den mest lämpliga. 

Biblioteket 

Fortsatt arbete med lokaler. Har erhållit lokal i Hedekas som iordningställts men tyvärr med uppkomna 
arbetsmiljöproblem. Personalen har blivit starkt påverkade av att arbeta i lokalen och en fuktskada har 
upptäckts. Detta har inneburit förseningar av Mer-öppet. 

Rekryterat en litteraturpedagog som började i slutet av augusti. Tjänsten riktar sig i mycket stor 
utsträckning mot skolorna. 

40



3 

Svarteborgsområdet fungerar mycket bra med Hällevadsholms filialbibliotek och Bellas hörna som in- 
och utlämningsställe. 

Även inom biblioteket arbetas det hårt med att genomföra digitalisering. Låntagarna går alltmer ofta 
in och reserverar sina böcker på hemsidan ”Bibliotek i Ranrike”. Detta innebär dock mer arbete för 
personalen med att packa och färdigställa bokpåsar för avhämtning. 

Ung Fritid 

Har haft en turbulent period med svårigheter att få ihop en solid personalgrupp. Har dock haft många 
ungdomar och av dessa är många relativt unga men väldigt engagerade i verksamheten. Munkedals 
Förening för Ungdomar har fått en ny engagerad styrelse och har arrangerat en mycket fin 
skolavslutningsfest på Örekilsgården. Här kom ”Garaget” väl till pass då man dukade upp med bord 
både inne och ute. 

Genomfört FeriePraktik 2023 med färre ungdomar än tidigare då inget extra stöd utgick från 
arbetsförmedlingen. Utav 28 ungdomar har fyra stycken utfört arbetet så bra att de blivit erbjudna 
arbete efter avslutad praktikperiod. Tyvärr har ett par stycken inte lyckats genomföra praktikperioden. 

Sommarlovsaktiviteterna har varit i betydligt mindre omfattning än tidigare då det aktivitetsstöd som 
utbetalats de senaste sju åren inte kom i år. Örekilsgården har varit öppen varje vecka och minst två 
utflykter har genomförts varje vecka. Kommunens badplatser har besökts och utflyktsmål som Smögen 
och Innovatum i Trollhättan. Även Vita Sannar har besökts och då tillsammans med Melleruds 
fritidsgård. 

Turism, kultur och friluftsliv 

Samtliga avtal kring Bohusleden är på plats och Friluftsfrämjandet i Munkedal har numera ansvar för 
röjning av leden i både norr och söder. Justering har gjorts av Västkuststiftelsen i naturreservatet 
Strömmarna där broarna över Munkedalsälven är i dåligt skick, en är t o m avstängd. 

Ny turismutvecklare har rekryterats och kunde tillträda tjänsten omedelbart vilket innebar en stor 
avlastning för kommunens näringslivsutvecklare. Kommunens besöksmagasin ”Grejen med Munkedal” 
har en bra åtgång och är numera efterfrågad. 

Arbetet med ÖP fortlöper och ett gott samarbete med samhällsbyggnadsenheten har inneburit en 
uppdatering av kommunens arbete med konst i offentlig miljö samt nytt Kulturminnesprogram. 

Kulturskolan 

Då Kulturskolledaren slutade med kort varsel vid årsskiftet har en musiklärare tillfrågats och tackat ja 
till att vara tillförordnande Kulturskolledare under våren. Under tiden har rekrytering skett och t.f. har 
sökt och erhållit tjänsten. 

En stor utmaning har varit att hålla musikundervisningen igång då det saknas musiklärare och är 
mycket svårt att rekrytera. Med hjälp av vikarie har man klarat vårterminen men med en hög 
arbetsbelastning på befintlig personal. 
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Ekonomi 
Resultaträkning 

Konto Utfall jan - 
aug 2021 

Utfall jan - 
aug 2022 

Bud jan - 
aug 2022 

Avvikelse jan - aug 2022 

Intäkter/inkomster 1 472 1 696 597 1 099 

Summa Intäkter 1 472 1 696 597 1 099 

Kostnader utgifter -2 886 -3 004 -2 950 -54

Personalkostnader -7 091 -6 946 -7 812 866 

Övriga kostnader -2 978 -4 696 -3 499 -1 197

Summa Kostnader -12 955 -14 646 -14 261 -385

Summa Resultaträkning -11 484 -12 950 -13 664 714 

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden januari till augusti ett positivt resultat om 714 tkr. 

Intäkterna för perioden visar på en positiv avvikelse om 1 099 tkr. Intäktsavvikelsen är kopplad till 
högre intäkter på lokaluthyrning än förväntat och mer statliga bidrag än budgeterat. 

Kostnader för utgifter har en negativ avvikelse mot budget med 54 tkr. 

Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget med 866 tkr. Avvikelsen är till följd av vårens 
ej tillsatta tjänster samt sjukdom. 

Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot budget med 1 197 tkr. Dessa kostnader går jämt ut med 
intäktsavvikelsen. 

Nettokostnadsökningen är 1 466 tkr i jämförelse med samma period föregående år, det vill säga 12,7 
%. Kostnadsökningar i jämförelse med föregående år beror på ökad verksamhet efter pandemin. 

Eget kapital 
Nämnd, tkr Ingående 

eget kapital 
Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Kultur- och fritidsnämnden 561 

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds 
egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall 
avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna 
kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i 
kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 
Planen ska delges kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritid har per augusti månad ett eget kapital motsvarande 2,8 % av nämndens budgetram. 
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Driftredovisning verksamhet 

Verksamhet 2021 Utfall 
Helår 

2022 Prognos 
helår 

2022 Budget 
Helår 

2022 Avvikelse 
Prognos 

Nämnd- och styrelse -248 -202 -222 -20

Turism -435 -347 -397 50 

Allmän fritidsverksamhet -6 579 -7 945 -7 795 150 

Kultur -937 -822 -822 0 

Bibliotek inkl. skolbibliotek -3 391 -4 232 -4 232 0 

Kulturskola -4 059 -4 391 -3 991 400 

Fritidsgårdar -2 366 -2 773 -2 773 0 

Summa -18 014 -20 712 -20 232 -580

Bedömningen per augusti månad är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en positiv 
avvikelse om 580 tkr fördelat på följande verksamheter. 

Nämnd- och styrelse verksamheten visar för augusti månad en negativ avvikelse på 20 tkr. 
Verksamheten löper på enligt plan och prognosen för året bedöms bli -20 tkr baserat på förra årets 
utfall. 

Verksamheten för turism visar för perioden en positiv avvikelse på 66 tkr. Tjänsten som 
turismutvecklare har ej varit tillsatt under hela året. Prognosen för året är uppskattad till 50 tkr. 

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag har per augusti månad en 
positiv avvikelse med 120 tkr. Under perioden har det inkommit högre intäkter på lokaluthyrning än 
förväntat. Verksamheten löper på som planerat och har en årsprognos på 150 tkr . 

Verksamheten Kultur visar för perioden en negativ avvikelse på -28 tkr. Verksamheten löper på enligt 
plan som till stor del är bidragsfinansierat och prognosen för året är därför uppskattad till +- 0. 

Biblioteket inklusive skolbiblioteken för år F-6 har en positiv avvikelse om 186 tkr per augusti månad. 
Under perioden har litteraturpedagogtjänsten varit vakant vilket bidrar till det positiva resultatet. 
Tjänsten är nu tillsatt och litteraturpedagogen startade i början på augusti. Även projektet "bokstart" 
är påbörjat vilket är tänkt att utveckla verksamheten. Årsprognosen beräknas för biblioteket bli +- 0. 

Kulturskolan har en positiv avvikelse på 379 tkr för perioden. Under perioden har bemanningsfrågan 
varit aktuell med en vakant kulturskolledartjänst samt långtidssjukdom. Tjänsten är nu tillsatt. 
Projektet med ridån flyttades över till en investering. Årsprognosen för verksamheten visar på ett 
överskott på 400 tkr. 

Ung fritid har för perioden en positiv avvikelse på 8 tkr. Verksamheten löper på enligt plan och 
prognosen är uppskattad till +-0 resultat för året. 
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Investeringsredovisning 
Projekt Utfall jan - aug 

2022 
Budget tot 

2022 
Prognos aug 

2022 
1304 Konst i offentlig miljö -36 -100 -100
2215 inventarier Kultur- och fritid -250 -250
2230 Ombyggnation bibliotek -62 -62
2231 Skolbibliotek -200 -200
2258 Kulturskolan -321 -158 -158
2260 Inventarier bollhall -1 000 -500
2261 Inventarier Ung Fritid -50 -50
Summa alla projekt -357 -1 820 -1 320

De investeringar som påbörjats under perioden är projekt 1304 konst i offentliga miljöer samt projekt 
2258 Kulturskolan. Prognosen för kultur- och fritid är att förbruka 1 320 tkr av den tilldelade 
investeringsramen om 1 820 tkr. Vad gäller projekt 2258 är överskjutande investeringskostnader 
finansierad av övergripande investeringsmedel för kultur och fritid. Projekt 2260 inventarier bollhall 
finns en tanke att flytta resterande medel till sporthall för att finansiera ny matchklocka och 
sekretariat. 

Personal 
Attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron har ökat under delåret 2022. Största andelen består av långtidssjukfrånvaro, som 
innefattas av ett ärende som kontinuerligt hanteras av chef med stöd av HR med en plan för återgång 
i arbete. Vidare består korttidssjukfrånvaron av dels medicinska orsaker men också av covidrelaterad 
sjukfrånvaro så som förkylningssymtom. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Inriktningsmål Bedömning Trend 
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs
utifrån behov
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan

Nämndens verksamhetsmål och mått 
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska 
vara mätbara. 
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1.1 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad folkbildning 

Bedömning Trend 

Vi ska arbeta för ökad folkbildning. Genomföra bokstartsprojekt på samtliga bibliotek. Bedömningen 
ligger kvar då vi inte vet utvecklingen i Hedekas.  

Prognos för årets måluppfyllnad är 100 %. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Genomföra Bokstartsprojektet på samtliga bibliotek 80.00% 100.00% 

2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla 

Bedömning Trend 

Samtliga hemsidor på kommunens hemsida har idag funktionen lyssna, förstora och lättläst. 
Bedömning är att måttet om att vår information ska finnas tillgänglig på för invånare med 
funktionsnedsättning är uppfylld. 

Måttet om vår information information ska finnas på fler språk än svenska är svår att avgöra då det 
inte finns uttalat vilka språk som ska finnas. Ej heller finns tolkar att tillgå för att tillhandahålla korrekt 
information. Bedömningen är att måttet bör tas bort. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med 
funktionsnedsättning 

1 1 

Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än 
svenska 

0 1 

3.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap 

Bedömning Trend 

Under våren har vi bjudit in två föreningar till ung fritid för medverkan av aktiviteter och tre är inbokade 
inför hösten. Bedömningen är att genomför alla fem. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Bjuda in föreningar till Ung fritid som medverkar i 
aktiviteter 

2 5 
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3.2 Verksamhetsmål: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid 

Bedömning Trend 

Under året har verksamheterna inom kultur och fritid haft svårt att fokusera på enkäten på grund av 
låg bemanning. Bedömningen är att målet inte kommer uppfyllas detta året. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Genomföra riktade aktiviteter utifrån LUPP-resultat 0 5 

4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil 

Bedömning Trend 

Biblioteket har haft helgöppet med tema klädbyte och rubriken ” Passa på och förnya din garderob och 
samtidigt gå hem med ett ekosamvete!” Det erbjöds samtidigt litteratur i ”miljöämnen”. 

Elevutställning planeras till hösten. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas detta året. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Enheten genomför event med fokus på hållbar livsstil, 
antal/år 

1 2 

Elevutställning i Forum, antal/år 0 1 

Framtid 
Det är en stor turbulens kring personal då Ung Fritid och Kulturskolan är underbemannade och det är 
svårt att få behörig personal. 

Alla våra verksamheter arbetar för att nå målen i årets målarbete och granska servicepolicyn och 
lönekriterier. 

På grund av föräldraledigheter, studier och sjukdomar kommer höstterminen att kräva en uthållighet 
av all personal. Rekrytering pågår med tillfälliga lösningar för att klara terminen. 

Kulturskolan måste få en dräglig arbetsmiljö. Kinnarps kontorsmöbler ska komma för att se över 
lösningar för Bibliotekets barnyta och kommer samtidigt besöka Kulturskolan för att hitta förslag på 
arbetsytor. 

Fortsatt arbete med är att säkra upp etableringen av Fritidsbanken. Placeringen är viktig och kan på 
rätt plats bistå med så mycket mer än enbart utlåning av fritidsartiklar. 

Invigning av bollhallen kommer att genomföras i slutet av september. 
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