
Kultur- och fritidsnämnden 

2020-02-12 



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 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

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

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

Bo Ericson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 

2:e vice ordförande Rolf Bjelm (S) 
Lene Matysiak (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 
Robin Karlsson Dahlgren (M) 
Johan Magnusson (L) 
Terje Skaarnes (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Erik Färg (S) 
Caroline Ottermalm (C) 
Freja Gunell (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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 Kultur- och Fritidsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-05 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 253

2. Val av justerare

Dnr 404

3. Information till nämnd - 2020

Dnr 2020-000001

Information från SISU, kl. 

14:00 

4. Beställning av bollhall

Dnr 2019-000074

Information från Mats 

Tillander, kl. 15:00 

5

5. Bokslut 2019 Kultur och fritidsnämnden

Dnr 2019-000023

8

6. Stöd till projektet Granitkusten

Dnr 2020-000005

19

7. Initiativärende från Martin Svenberg Rödin (M)

gällande uppdrag till förvaltningen att ta fram

förslag till omfördelning av medel gällande

fritidsaktiviteter.

Dnr 2019-000077

20

8. Filialbibliotek i Dingle

Dnr 2019-000073

25

9. Revidering av regelverk för anläggningsbidrag

Dnr 2019-000065

27

10. Anmälan av delegationsbeslut - 2020

Dnr 2020-000012

29

Tid: Onsdagen den 12 februari 2020, kl. 14:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: Digital justering senast måndagen den 17 februari 2020 

Justeringsperson: Föregående möte: Lars-Göran Sunesson (C) 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

2019-11-13 Dnr: KFN 2019-74

VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef  

Kultur- och fritid

Beställning av bollhall 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till samhällsbyggnadsförvaltningen framlägga 

en byggnadsbeställning om en bollhall med fullytemått i området Kungsmarken.

Kultur och Fritidsnämnden beslutar även att Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Kultur- och Fritidsförvaltningen kontinuerligt avrapporterar till Kultur och 

fritidsnämnden, processens gång fram till att ett anbudsunderlag är framtaget.  

Sammanfattning 

Föreningslivet har, allteftersom omfattningen ökat, stora svårigheter att erbjuda 

tider i befintliga kommunala idrottshallar till föreningarnas medlemmar.  

För att möta efterfrågan har kommunfullmäktige beslutat om byggnation av en 

bollhall och uppdraget att genomföra detta har gått till Kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen 

och berörda intressenter gjort en behovsinventering. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

har gjort en kalkyl och tagit fram ritningar samt förslag på placering. 

Se bif. ritning. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Medel finns avsatta i beslutad investeringsbudget motsvarande 18 mkr. 

Samhälsbyggnadsförvaltningens nya kalkyl efter behovsinventering bedöms till 28 

mkr.  

Målbilden är att närma sig avsatta medel i investeringsbudgeten.  

Kapitalkostnader 1400 tkr 

Drift, underhåll o skötsel blir 1530 tkr 

Totalt 1930 tkr per år 

Miljö 

Färre deltagare tvingas pendla till kringkommuner. 

Folkhälsa 

Att inspirera till rörelse är en stark bidragande faktor för folkhälsan. 

Barnkonventionen 

Barn i Munkedals kommun erbjuds möjligheter till deltagande i föreningslivet och 

stimuleras till rörelse i den egna kommunen. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Beslutet expedieras till: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Förvaltningschef 

Barn- och Utbildning 
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”KUNGSMARKENS BOLLHALL” 

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska bygga en träningshall för bollsporter 

i området Kungsmarken. 

För inhämtning av synpunkter har en work-shop med sex ungdomar i ålder 14 – 18 år 

genomförts. Möten med Dingle AIK och idrottslärare samt rektor på Kungsmarkskolan 

har genomförts. 

Följande synpunkter och önskemål framförs efter sammanställning: 

- Viktigt att hallen har fullskaliga mått så alla sporterna kan ha riktiga ytor.

- Viktigt med rikligt och separerade förrådsutrymmen för skola och föreningsliv.

- Viktigt med separerade högtalaranläggningar för skola och föreningsliv.

- Önskar bra högtalare.

- Utrymme för personal och föreningsledare måste tänkas igenom.

- Skåp för värdesaker, helst med personliga fack.

- I varje duschutrymme bör det finnas dusch med insynsskydd, typ halv

”salonsdörr”. I övrigt framförs tankar som idag ingår i byggnormer så som

handikappanpassade dörrar, toaletter och duschutrymmen.

- Hallen ska kunna användas av bollsporterna innebandy, volleyboll, basket,

handboll, futsal samt badminton. Andra sporter kan även komma att behöva

utrymmet.

- Säkerhetsaspekten var viktig för ungdomarna såsom utrymningsvägar och larm.

- Önskemål är att lokalen utrustas med matchklocka och sarg för innebandy.

- Önskemål finns att det finns utrymme för åskådare även om det sagts att ingen

läktare kommer att byggas.

Sammanställningen kan komma att kompletteras. 

Munkedal 2019-11-11 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef 

Kultur & Fritid 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

2020-01-29 Dnr: KFN 2019-23

Kultur- och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Bokslut 2019 Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019.

 Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 359,4 tkr av ej

ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Kultur- och

fritidsnämndens investeringsanslag för 2020.

 Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av

nämndens positiva resultat på 741 tkr, att en resultatöverföring görs i enlighet

med gällande ekonomistyrningsregler.

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens resultat för året uppgår till 741,2 tkr. Utbetalning av 

föreningsbidrag har varit lägre än budgeterat vilket ses som en anledning till det 

positiva resultatet. Men även att Kulturskolan inte haft full bemanning under året har 

påverkat.   

Kultur- och fritid har tagits sig an fyra av kommunfullmäktiges åtta inriktningsmål. 

Ett Verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllt och tre är delvis uppfyllda.  

Årets investeringar uppgår till 79,5 tkr av den totala investeringsramen på 439 tkr 

fördelat på projekt 1304 Konst i offentlig miljö, projekt 2215 Kultur och fritid och 

projekt 2258 Musikskolan. 

Med anledning av nämndens positiva resultat på 741 tkr föreslås att 3 % av Kultur- 

och fritidsnämndens budgetram 2019, 462,8 tkr överförs till Kultur- och 

fritidsnämndens eget kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef Kultur- och fritid 

Anna Josefsson 

Förvaltningsekonom Kultur- och fritid 
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Bokslut 2019 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndsordförande 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen Ringi 

9



2 

Vinterbild Fotograf Jan-Olof Karlsson 

Ansvarsområde 
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, kulturskola, Ung fritid, Turism och 

Bibliotek. 

Viktiga händelser 
Fokus har varit på att arbeta in rutiner då Kultur- och Fritidsnämnden är en ny nämnd efter 

kommunens omorganisation. Personalstyrkan har utvidgats i samband med att Musikskolan utvidgas 

till en Kulturskola. Ung Fritids samarbete med Kungsmarksskolan har stärkts och kvaliteten på 

samarbetet höjts. Örekilsgården är fortfarande en välbesökt och viktig mötesplats för högstadie- och 

gymnasieungdomar. Kommunens huvudbibliotek är detsamma för låntagare och deltagare i alla 

åldrar. Biblioteket har bra utlåningssiffror trots att ytan tillhör en av de minsta i vårt område. 

Filialbiblioteken i Hällevadsholm och Dingle lider av renovering och flyttåtgärder. Ansvarig 

biblioteksassistent har arbetat med nya metoder vilket varit krävande men framgångsrikt. På 

turistsidan har det arbetats med nätverkande och möten med turistaktörerna i kommunen vilket gett 

bra resultat. Enhetens turistutvecklare samarbetar en hel del med kommunens näringslivsutvecklare, 

vilket ger en styrka i utvecklingsprocesser. Även i år har Munkedals kommun varit med i projektet 

Land Art - Landet mitt emellan. Ansvaret lämnas nu över till föreningsdrift. 
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Ekonomi 

Resultaträkning 

Konto Utfall Jan - 
Dec 2018 

Utfall Jan - 
Dec 2019 

Bud Jan - Dec 
2019 

Avv Jan - Dec 
2019 

Intäkter 3 649 2 075 1 125  950 

Summa Intäkter 3 649 2 075 1 125  950 

Personalkostnader -8 768 -9 892 -9 999  107 

Övriga verksamhetskostnader -6 904 -6 868 -6 552 -316

Summa Kostnader -15 672 -16 760 -16 552 - 208

Årets resultat -12 023 -14 685 -15 427  741 

Intäkterna för året har en positiv avvikelse på 950 tkr. En stor del av intäkterna är kopplade till bland 

annat kulturprojekt som är svårt att ta höjd för innan bidragets storlek är bestämd och är därför 

obudgeterade. Här finns även projekt som avslutats med godkänd återredovisning. 

Personalkostnaderna har en positiv avvikelse med 107 tkr på grund av en ej tillsatt tjänst på 

Kulturskolan under våren 2019. 

Övriga kostnader har ett negativt utfall för året om ca 316 tkr. Anledningen är delvis bidrags kopplad 

verksamhet som är obudgeterad, men även hyra samt lokalvårdskostnad för fritidsgården som inte är 

budgeterad för. 

Nettokostnadsavvikelsen mellan 2018 och 2019 är 22,1 %. Detta beror på utökade kostnader av 

verksamhet Kulturskolan och minskade intäkter i form av avgifter för densamma, samt ny 

nämndsorganisation. 

Eget kapital 

En av anledningarna till att Kultur- och fritidsnämnden under 2019 har ett positivt resultat om 741 tkr 

är att utbetalade anläggningsbidrag har varit lägre än budgeterat. En översyn av riktlinjer av 

föreningsbidrag har gjorts där det nya förslaget innebär att bidraget utbetalas innevarande år och 

med en fast summa. Förvaltningen ser att 2019 års överskott kan medverka till att en övergång 

mellan de gamla och de nya riktlinjerna medför att Kultur- och fritidsnämndens ekonomi 2020 inte 

påverkas. Då den största anledningen till nämndens överskott kan härledas till just föreningsbidrag är 

det rimligt att avvikelsen nyttjas till just det ändamålet, om än ett annat år.  

11



4 

Driftredovisning per verksamhet 

Verksamhet 2018 Utfall 
helår 

2019 Utfall 
helår 

2019 Budget 
helår 

2019 Återstår 
helår 

Nämnd- och styrelse 0 - 213 - 221 8 

Turism -41 -604 -578 -26

Allmän fritidsverksamhet -6 248 -4 481 -5 530 1049 

Kultur -909 -885 -754 -131

Bibliotek inkl skolbibl ytterskolor -2 446 -2 981 -2 787 -193

Musikskola/Kulturskola -2 170 -3 683 -4 051 368 

Fritidsgårdar -210 -1 839 -1 506 -333

Summa Verksamhetsstruktur -12 024 -14 685 -15 427  741 

Kultur- och fritidsnämnden har ett positivt resultat på 741 tkr fördelat på följande verksamheter: 

Nämnd- och styrelse verksamheten har ett positivt resultat om 8 tkr för året. Verksamheten är ny för 

året men har löpt på enligt plan. 

Verksamhet Turism visar för året ett negativt resultat på 20 tkr där avvikelse av personalkostnad är 

orsaken. 

Fritidsverksamhet har för året ett positiv resultat om 1,04 mnkr där utbetalning av föreningsbidrag 

har varit lägre än förväntat. En översyn av regelverk till föreningsbidrag har gjorts under året. Den 

utökade ramen för momskompensation till föreningarna på 241 tkr har inte utbetalats som planerat 

eftersom endast ett fåtal av föreningarna hunnit överta sina el och VA-abonnemang i egen regi. 

Antalet lönebidragsanställda inom föreningslivet har minskat och antalet ungdomar som under 

sommar 2019 tog del av Feriepraktik var lågt. Många ungdomar erhöll arbete på egen hand. 

Verksamheten Kultur har för året ett negativt utfall om ca 130 tkr. Återbetalning av beviljade medel 

för Skapande skola ses som en av anledningarna till avvikelsen. Även mindre publikintäkter än 

förväntat vid en arrangerad konsert har påverkat resultatet. 

Biblioteket inklusive skolbiblioteken i ytterområdena har för året ett underskott på 193 tkr. En 

obudgeterad tjänst på 25 % samt mindre intäkt än budgeterad från Migrationsverket avseende sk. 

schablonersättning har påverkat resultatet negativt. 

Kulturskolan har under året inte haft full bemanning vilket lett till ett positivt resultat för året med ca 

368 tkr. 

Ung fritid har en negativ resultat på 333 tkr. Lokalhyra och lokalvård är inte budgeterad för då det 

tidigare har belastat kommunstyrelsen, ett utfall på 265 tkr. Våren 2019 var turbulent och en stor oro 

i ungdomsgrupperingen gjorde att extra personal fick sättas in på fredagskvällar för att minska 

arbetsbelastningen för personalen och av säkerhetsskäl för ungdomarna. 
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Investeringsredovisning 

Projekt Utfall Jan - 
Dec 2019 

Budget tot 
2019 

Återstår Jan - 
Dec 2019 

1304 Konst i offentlig miljö -5 - 195  190 

2215 Kultur och fritid -35 -169 134 

2258 Musikskolan -40 -75 35 

Summa Alla projekt -80 - 439  359 

Under året har diskussioner förts med Dingle Samhällsförening om en fasadmålning på Dingle 

Sporthall. Dock uppstod ett motstånd mot detta i bygden varför arbetet inte verkställdes. Ett nytt 

förslag har nu kommit och förhoppningen är att detta ska ge ett positivt utfall med en utsmyckning 

på Sporthallen under 2020. 

Cyklar har inköpts enligt plan för att tillmötesgå medborgares önskan om tillgängliga cyklar för utlån i 

centrum. Nu finns möjlighet för personal att boka cyklarna för korta tjänsteresor inom tätorten. Till 

våren 2020 kommer en utvärdering att ske då det är viktigt att underhåll och rutiner fungerar innan 

uthyrning/utlån till allmänheten kan ske. 

En planerad förändring av entrén är igång där kommunhusets besökare lämnat värdefulla synpunkter 

som beaktats. En ljusramp har monterats på hisstrumman dit befintlig textilkonst med laxmotiv 

flyttats.  

Musikskolans anslag har använts i samband med utvecklingen av Kulturskolan. 

Nya möbler till foajén i Forum är beställda och tanken är att byta ut caféborden som står där idag. 

Möblerna anländer under januari månad 2020. 
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Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Titel Bedömning Trend 

1.Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen

2.Inriktningsmål: Implementera de 4 övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten antagna av Kommunfullmäktige 2016-06-
08 § 38

7.Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens
invånare erbjudas idrott -fritids -och kulturaktiviteter av varierande
karaktär och god kvalitet

8.Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska bli anställningsbara.

Nämndens verksamhetsmål och mått 

1.1 Verksamhetsmål KoF: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som gäller trygghet och 

hälsa på lika villkor. 

Bedömning Trend 

Lågt deltagarantal i medarbetarenkäten som gör det svåranalyserat. Samtidigt stämmer ansvarig chef 

för Kultur- och fritid kontinuerligt av med personalen. Speciellt avseende Biblioteks personal samt 

Fritidsledare 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

Alla anställda inom Barn och Utbildning 
ska känna sig trygga (medarbetarenkät 
2019 

92.00% 

2.1 Verksamhetsmål KoF: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och 

information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och 

inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. 

Bedömning Trend 

Viss källsortering förekommer på Örekilsgården. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

Andel källsortering införd i alla 
kommunala verksamheter (%) 

50.00% 

14



7 

7.1 Verksamhetsmål KoF: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i samtliga delar av kommunen 

i form av allaktivitetshus  

Bedömning Trend 

Örekilsgården är ett rivningsobjekt som saknar optimala faciliteter för uthyrning. Kultur & Fritid har 

kunnat bedriva verksamhet inom Kulturskolan ett flertal dagar per vecka under året. 

Arbetsmarknadsenheten har en gång per vecka haft yoga för deltagare. Munkbuggarna har vid några 

tillfällen kunnat använda ett mindre rum för träning av dans. Vid några få tillfällen har lokalerna hyrts 

ut till barnkalas. De interna verksamheterna har ej debiterats. 

Under året har två dialogträffar genomförts med kategorin Idrotts- och ungdomsföreningar samt två 

dialogkvällar med kategorin Övriga föreningar. 

Arbetet med Allaktivitetshus har kommit i skymundan av arbetet med ny bollhall och flytt av 

fritidsgården. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

Mäta antalet uthyrda timmar i 
Örekilsgården. 

 106  250 

Antal utvecklingsmöten med 
föreningslivet. 

4 3 

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för 
alla åldrar) 

0 1 

7.2 Verksamhetsmål: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. 

Bedömning Trend 

På grund av otillräcklig teknik har vi inte kunnat genomföra planerade mätningar. Under 2020 är 

ambitionen att uppgradera detta för att kunna använda QR-koder på ett flertal platser i kommunen. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

Mäta besökande till kulturella platser 
genom att placera QR-koder på dessa och 
koppla till Platser berättar 

0  270 

Förstärka kulturens information på 
kommunens hemsida. Mäts via uttagen 
sidstatistik 

7 673  500 

15



8 

8.1 Verksamhetsmål KoF: Fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för kommunens ungdomar. 

Bedömning Trend 

Fritidsgården hade öppen verksamhet två kvällar per vecka under hela sommarlovet. Dessutom 

erbjöds aktiviteter varje vecka som krävde anmälan. 

Fritidsgården har haft öppet 3 kvällar per vecka. Dessutom arbetade fritidsledarna på 

Kungsmarksskolans elevcafé tre dagar per vecka. 

Ung fritid har samarbetat med Fritidsgården Grottan i Dingle. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

Fritidsgården öppet under sommarlovet, 
(dgr/veckan) 

2 3 

Fritidsgårdens öppethållande (dgr/vecka) 3 3 

Fritidsgårdsverksamhet i antal 
kommundelar 

2 2 

Framtid 
Ung fritid kommer gå in i en ny fas under andra halvåret 2020. En flytt kommer genomföras under 

hösten 2020 då en fin ny fritidsgård kommer stå färdig. Detta innebär att fritidsgården kommer att 

ha ett större utbud av pedagogisk verksamhet för våra ungdomar. 

Utvecklingen av filialbiblioteken förstärks i samband med att vi erhållit extra bidrag från Kulturrådet. 

Kommunens mål att alla ska vara anställningsbara kommer att innebära ett ökat krav på biblioteken. 

Läsfrämjande åtgärder i skola och en god tillgänglighet på filialbiblioteken är några av aktiviteterna 

för att nå målet. 
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Övrig uppföljning 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

Sjukfrv %, ack. 
period 2019 

Sjukfrv %, ack. 
period 2018 

Åldersintervall, totalt 1,79 1,80 

<=29 0,44 1,46 

30-39 1,99 3,48 

40-49 0,00 0,00 

50-55 3,30 1,38 

0,55 0,00 

65-67 0,00 - 

Antal anställda 

Utfall 2019 Utfall 2018 

Alla Anställningsformer 31 22 

Tillsvidare, antal anställningar 18 11 

Tidsbegränsad, antal anställningar 13 11 

Kulturskolan kom till i januari 2019 samt att man fick ökade anslag vilket gjorde att man kunnat utöka 

och nyanställa. 

Sysselsättning 

Utfall 2019 Utfall 2018 

Antal anställningar 31 22 

0-74% 14 10 

75-99% 1 1 

100% 16 11 

De flesta som vill arbeta 100% och som har en tillsvidareanställning har fått det. På grund av uppdrag 

har inte alla med tillsvidaretjänst kunnat erbjudas heltid, men när tjänster läggs ut ser man över så 

att man i största mån kan erbjuda heltid. 

Kompetensutveckling 
Har haft en röd tråd gällande förändringsarbete. I samband med att Kulturskolan införlivades i Kultur 

och Fritid avsattes en dag för teambuildning genom en tågresa till Strömstad och work-shop på 

Laholmen. Kulturskolan hade en kompetensutvecklingsdag på Hensbacka Herrgård med fokus på 

utvecklingsarbete och förändring. Under hösten har en utvecklingsdag genomförts parallellt med 

målarbetet. Ung Fritid deltar kontinuerligt i aktuella utvecklingsdagar och föreläsningar 

på Hälsokällan i Uddevalla och arbetsmiljöombud deltar i kommunens internutbildningar. 

Systematisk arbetsmiljöarbete 
Fysiska ronder är gjorda och man har under året arbetat med att förbättra de punkter som 

uppkommit. Även i biblioteket har det funnits saker som man har löst under året och de allra flesta 

punkter på de fysiska ronderna är nu uppklarade. 
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Organisationen har förändrats under året och man har haft en dialog med medarbetare under tiden. 

Under året har fokus varit på att få struktur och tydlighet inom Kultur- och fritid. Detta arbete att lett 

till en bättre arbetsmiljö där personalen vet vad som förväntas av en och genom ökad trygghet så blir 

det en bättre känsla i gruppen. 

Nyckeltal 

2016 2017 2018 

Aktiva låntagare i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv. 

Munkedal - 365 398 

Liknande kommuner, övergripande, 
Munkedal, 2018 

224 233 216 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, 
antal/barn 0-17 år 

Munkedal 22,9 - 17,6 

Liknande kommuner, övergripande, 
Munkedal, 2018 

13,8 13,0 10,9 

Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv Munkedal 54 61 218 

Liknande kommuner, övergripande, 
Munkedal, 2018 

158 170 170 

Riket 242 248 248 

Källa Kolada 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-16 Dnr: KFN 2020-000005 

Handläggare: 

JanOlof Karlsson 

Kulturutvecklare 

Kultur och Fritid

Stöd till projektet Granitkusten 

Förslag till beslut 

Kultur och Fritidsnämnden beslutar att bevilja Granitkusten 30 000 kr för år 2020 

och 2021.    

Sammanfattning 

Munkedals kommun har tillsammans med kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum 

och Strömstad ingått i förstudien GRANITKUSTEN som påbörjades år 2017. Dess 

syfte är en portal/plattform som vill utveckla natur-och kulturarvsturism genom att 

stärka befintliga aktörer samt skapa fler entreprenörer inom kultur- och 

besöksnäringen. 

GRANITKUSTEN vill etablera en stadigvarande plattform för gemensam utveckling 

av norra Bohuslän som bygger på granitlandskapets unika natur- och kulturarv. 

Inriktningen av detta huvudprojekt bygger på samspel mellan natur-kultur-geologi 

samt besöksnäringen där man lyfter fram berättelserna och arvet som finns i 

landskapet och hos människorna. Projektet skall skapa en sammanhållande 

struktur som inbjuder till samverkan och erfarenhetsutbyte för att verka långsiktigt 

och hållbart. Samtidigt ge möjligheter till nya grepp i utvecklingen av denna unika 

tillgång. 

En del av projektet inkluderar GRANITLEDEN, ett kulturprojekt som bygger på 

stenen som besöksmål och startades upp hösten 2003. Då framställdes en karta 

och en hemsida skapades. Kartan uppdaterades år 2011. Ett omtag görs nu av 

föreningen StoneZone, Hällevadsholm som under 2019 tagit över GRANITLEDEN 

från en föregående, numera avsomnad förening med samma namn.  

Projektmedel har beviljats av FyrBoDals kommunalförbund, Västra Götalands 

Regionen och de övriga medverkande kommunerna. GRANITLEDEN har också 

beviljats medel från Leader Dalsland -Årjäng – Munkedal.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

30 tkr per år inom ram. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kultur- och fritidschef 

Kulturutvecklare 
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2020-02-04 Dnr: 

VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef 

Kultur- och fritid 

Förfogande av budgeterade medel för 

fritidsverksamhet 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att, utifrån 

tillskjutna medel, genomföra fritidsaktiviteter för barn och unga i Svarteborg och 

Hedekas.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 utifrån Kommunstyrelsens förslag att 

satsa 1 mnkr till fritidsgårdssatsning i Svarteborg o Sörbygden. Förvaltningen har 

också fått i uppdrag, enligt initiativärende dnr: 2019-000077, att ta fram förslag till 

hur medlen kan användas för fritidsaktiviteter i nämnda kommundelar. 

Att Kultur- och Fritidsnämnden disponerar 1 mkr för att etablera fritidsverksamhet i 

dessa kommundelar innebär att 1,5 tjänst ska sparas inom förvaltningen enligt 

beslut inför budget 2020. Förvaltningen har beskrivit och nämnden har antagit att 

det ska ske genom omorganisation inom biblioteksverksamheten motsvarande 1,0 

tjänst och inte tillsätta vakans inom kulturskolan motsvarande 0,5 tjänst.  

För att genomföra fritidsgårdssatsningen i Svarteborg och Hedekas krävs 

fritidsledare, lokaler och utrustning. Förvaltningen bedömer att efterfrågan av denna 

typ av verksamhet är marginell utifrån ungdomarnas tyckande.  

Tilldelad budget om 1 mkr kommer inte att täcka kostnader för fritidsgårdarna i 

kommundelarna om de ska upprätthålla en kvalitativ verksamhet med en bredd i 

utbudet. Därför föreslår förvaltningen i stället att använda befintliga resurser genom 

ändrat arbetssätt i samverkan mellan bibliotek, Ung Fritid och Kulturskolan i 

samverkan med föreningslivet.  

Till det öka möjligheten för ungdomar i ytterområden att delta i Ung Fritids 

verksamhet på Örekilsgården genom att erbjuda gratis bussturer två gånger per 

vecka. 

Med upplägget avser förvaltningen att: 

-i samarbete med eleverna i områden Hedekas, Hällevadsholm och Dingle forma

utbudet av aktiviteter för åldersgruppen 12 år och uppåt.

- barn och unga ska kunna ges möjligheter att hantera digitala verktyg och medier

både genom kritiskt tänkande, innovativa möjligheter och kulturella möjligheter.

- öka delaktighet och möjlighet till samarbete genom digitala kanaler.

- ge alla barn och unga möjligheter till kulturella upplevelser och pröva egna

uttryckssätt.

- ge barn och unga möjlighet att bli producenter av kultur och inte enbart
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konsumenter. 

- utöka möjligheter för byggande av bärande relationer inför tonårstiden.

- bygga en långsiktig verksamhet.

Förvaltningen vill även i samband med detta fördela biblioteksresurserna så att 

kommunens samtliga skolor får ett likvärdigt utbud och stöd. 

Med detta arbetssätt kan förvaltningen i hög utsträckning arbeta mot nämndens 

uppsatta mål: 

- arbeta för ökad folkbildning

- våra aktiviteter är tillgängliga för alla

- vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid

- sprida kunskap om en hållbar livsstil

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Extra busstransport 200 000 kr.  

Bevara befintlig kompetens inom Bibliotek och Kulturskola 800 000 kr. 

Miljö 

Färre bilresor för att hämta och lämna besökare på fritidsgården Örekilsgården. 

Barnkonventionen 

Ungdomar har valmöjligheten att själva besluta vilken typ av verksamhet som 

stödjer den egna intressen och utveckling.  

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Martin Svedberg 

Margareta Svensson-Hjorth 

Karin Atienza Cortez 

Maria Ström 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn – och utbildning 
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Fritidsgård i Dingle, Hedekas och 

Hällevadsholm 

Utredning om utökande av verksamhet 
__________________________________________________ 

Uppdrag 
Kultur och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda fritidsgårdsverksamhet i Dingle 

Hedekas och Hällevadsholm. I uppdraget ingår att utreda kostnader för verksamhet för en – två 

kvällar i veckan med personal i tillgängliga lokaler. 

Historik 
Fritidsgårdsverksamhet gjorde sitt intåg i Munkedals kommun under 1970 – talet med verksamhet i 

Munkedal, Hällevadsholm och Hedekas. Den sistnämnda blev kortvarig men återkom tillfälligt under 

en period i senare delen av 80 - talet. En fritidsgård startades upp i hösten Dingle 1984. 

Verksamheten bedrevs med 3 - 4 timanställd personal/fritidsgård. Tjänsterna var på 8, 10 resp 17 

timmar/vecka. I början av 90 – talet lades all verksamhet ned utom i Munkedal där gården flyttades 

till Kungsmarksskolans område och döptes till Hôlan. Personalen hade kombinationstjänster på skola 

och fritidsgård samt att fritidsassistenten tjänstgjorde här på halvtid. Under senare delen av 90 – 

talet avvecklades även denna verksamhet och all ungdomsverksamhet i kommunal regi försvann.  

Genom ett Leader projekt startades fritidsgårdsverksamheten upp igen 2011 och har under tiden 

fram till nu utvecklats till en etablerad och välfungerande verksamhet. 

Nuläge 
Örekilsgården har en omfattande variation av verksamhet såsom musik, tjejverksamhet, 

kulturverkstad m m. Besöksantalet är högt på de 3 kvällar som hålls öppet. Antalet har minskat sedan 

kommunen nya upphandling av skolskjutsar som började gälla hösten 2018. För ungdomar som är 

boende utanför Munkedal medförde det att man förlorade möjligheten att ta sig hem via buss då 

kommunens busskort inte gäller kvällstid.  

Jämförelse andra kommuner 
I grannkommunerna Tanum och Sotenäs bedrivs fritidsgårdsverksamhet på mer än en plats än 
huvudorten. Fritidsgårdarna på de övriga orterna är öppna 1 – 2 kvällar/vecka med 2 personal/gård. 
Tjänstgöringsgraden varierar från 30 – 50%. Verksamheten är mindre omfattande än vad huvudorten 
erbjuder och mer traditionell.  Besöksfrekvensen på de mindre orterna är mindre men i förhållande 
till antal invånare så är den relevant.  
I Färgelanda kommun erbjuder verksamhet i tätorten där tjänstgöringsgraden för de 4 anställda är 
mellan 15 – 70% och har öppet 4 dagar/vecka. 
I Hamburgsund samverkar man med föreningslivet med personal och aktiviteter utan ersättning. 
Sedan en tid tillbaka har även föräldrar varit engagerade i öppethållandet.  
Öppettiderna följer terminstider och lov. 
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Ungdomsundersökning 
En snabbundersökning i urvalet åk 7, 8 och 9 från Svarteborg och Hedekas har genomförts angående 

fritidsgårdar. Fyra frågor har ställdes; 

Fråga 1. Var bor du?  

Fråga 2. Är det viktigt att fritidsgården ligger där du bor? 

Fråga 3. Hur ofta tycker du en fritidsgård ska vara öppen? 

Fråga 4. Besöker du någon gång fritidsgården i Munkedal? 

Fråga 5. Kan du tänka dig att ta dig till Örekilsgården om det fanns möjlighet? 

Resultat 
Av ca 55 elever har 34 enkäter inkommit.  

Fråga 1. Lika många svarande från Dingle, Hedekas och Hällevadsholm. 

Fråga 2. Det är lika viktigt som inte viktigt att gården finns på hemorten. 

Fråga 3. Svaren på öppettider varierade från 1 dag – alla dagar/ vecka.  

Fråga 4. Majoriteten besöker inte fritidsgården i Munkedal. 9 av de svarande gör det ibland eller 

”väldigt” ofta. 

Fråga 5. 25 av de svarande kan tänka sig att besöka fritidsgården i Munkedal om det fanns möjlighet. 

Förslag  
Nedanstående förslag till utveckling av fritidsgårdsverksamhet har tagits fram utifrån de 

enkätundersökningar som gjorts med ungdomarna. 

1. Öppet Dingle, Hällevadsholm, Hedekas
Fritidsgårdsverksamhet med öppethållande 1 – 2 gånger/vecka 3 timmar/tillfälle.

Verksamheten kan bedrivas i exempelvis Dingle Samhällsförenings bygdegård, Hedekas Bygdegård

och Hällevadsholms Folkets Hus. Alternativa lokaler finns på enstaka skolor exempelvis

uppehållsrum.

Ekonomi:

Personal: Två anställda 50% respektive 30% per fritidsgård.

Lokalhyra: Ca 4 timmars lokalhyra i externa lokaler.

2.Bussrunda
Busstransport erbjuds från Örekilsgården för ungdomar boende i Hedekas, Hällevadsholm och Dingle

en – två gånger/vecka. Eleverna stannar då kvar efter skoltid.  Vid större arrangemang ska även

hämtning kunna erbjudas.

Ekonomi:

Transport: 1 – 2 bussturer per vecka

3.”Nedslag” 
Örekilsgården erbjuder ett stort utbud av aktiviteter och arrangemang som kan vara svårt att 

tillgodose på gårdar på de övriga orterna. Ett tillfälle per månad göra ett nedslag på varje ort i lämplig 

lokal med ex kulturverkstad (musikstudio, bild, filmanimering etc). 

Ekonomi: 
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Personal: Befintlig och 50% tjänst(?)för öppethållande på Örekilsgården 

Lokalhyra: Ca 4 timmar i externa lokaler. 

Övrigt: Material, transport personal  

Ekonomi 
Alt 1 Personal: 3 st 50% ca 510 000 kr. 3 st 30% 300 000 kr totalt 37 veckor 

Lokalhyra: Ca 500 kr per tillfälle och lokal. Ca 40 000 kr/år 

Övrigt: Verksamhet fritidsgård 20 000 kr per gård. 

Totalt: 870 000 kr 

Alt 2 Transporter: Enkel tur 2ggr/vecka: 37 veckor 207 000 kr 
Tur och retur 2ggr/vecka: 37 veckor 281 000 kr 

Alt 3 Personal: 170 000 kr  
Övrigt: Transport, material, lokalhyra 50 000 kr 
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2020-02-04 Dnr: 2019-000073

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef 

Kultur & Fritid 

Filialbiblioteket i Dingle
Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att filialbiblioteket för allmänheten på 

Kunskapens hus i Dingle framöver endast ska tjäna som skolbibliotek. 

Sammanfattning 

I samband med renovering av Centrumskolans lokaler har biblioteksutrymmen 

anpassats till funktionella studiemiljöer för barn med särskilda behov. En följd av 

detta är att filialbiblioteket i Dingle flyttades från Centrumskolan till Kunskapens Hus. 

Förändringen från Centrumskolan till Kunskapens Hus återspeglas i statistiken: 2016 

lånades det ut 6890 medier. Motsvarande tidsperiod 2019 1248 medier. 

Lokalen i Kunskapens Hus är begränsad i utrymmet: det finns ingen plats för 

barnlitteratur, något av stor betydelse för att verka som folkbibliotek. För att 

tillgodose säkerhetskrav krävs en ombyggnad av entrén till biblioteksavdelningen, 

som måste vara avgränsad från skolentrén. 

Flertalet Dinglebor är kunder på Huvudbiblioteket i Munkedal. 

Läggs statistik, prioriteringar, behov, ekonomi och geografi ihop är det förvaltningens 

förslag att stänga den publika delen av biblioteket i Dingle. 

Förvaltningen kommer att utvidga filialverksamhet i Hällevadsholm och Hedekas för 

meröppna-bibliotek med start i Hällevadsholm. Detta innebär att man med sitt 

lånekort kan få tillgång till biblioteket alla dagar dygnet runt. En betydande höjning 

av servicenivån till låntagarna. För att erbjuda viss service för allmänheten i Dingle 

etableras ett samarbete med Bellas Hörna där det kommer att finnas möjlighet att 

hämta och lämna förbeställda böcker. Barnen i Dingle kommer fortsatt att kunna låna 

böcker på Centrumskolans skolbibliotek.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Vi undviker merkostnader för installation av separat ingång för biblioteksfilialen på 

Kunskapens Hus. Beräknad kostnad cirka 100 tkr. 

Kostnad för installation av meröppet i Hällevadsholm kommer att bekostas av sökta 

och erhållna medel från Kulturrådet. 

Förändringarna tillmötesgår en del av besparingskravet som läggs på Kultur & Fritid. 

Barnkonventionen 

Resurser kan omfördelas till Centrumskolan för stöd av läsfrämjande verksamhet. 

Beslutet expedieras till: 

Anders Zettergren, förste bibliotekarie 

Margareta Svensson-Hjorth, kultur- och fritidschef 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildning 
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2019-12-02 Dnr: 2019-000057

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef  

Kultur- och fritid

Justering av föreningsbidrag, anläggningar. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat regelverk för kommunens 

hantering av anläggningsbidrag.  

Sammanfattning 

Munkedals kommun har ett regelverk för idrotts- och ungdomsföreningar som styr 

fördelningen av bidrag och återredovisning. För anläggningsbidrag finns ett flertal 

avtal som styr olika delar i föreningarnas verksamhet. För att komma från detta och 

få ett samlat bidrag föreslår förvaltningen att en fast summa utbetalas under 

innevarande år och redovisningen görs i efterhand. 

Förenkling och effektivisering av bidragshanteringen för anläggningsbidrag samt att 

föreningarna vet hur stor summa de erhåller i bidrag och lättare kan planera sin 

verksamhet. Bättre förutsättningar för förvaltningen att hålla budget. 

Regelverk och ekonomisk uppställning se bilaga. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Anläggningsbidraget kommer att få en ”puckel” då sökning av föregående års 

kostnader samt utbetalning av innevarande år kommer att innebära två 

utbetalningar i samband med första halvåret 2020. För att hantera detta förs Kultur- 

och fritids överskott över till 2020.  

År 2 kommer det att finnas möjlighet att budgetera för en fast summa att ansöka om 

medel för särskilt anläggningsbidrag. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och Utbildning 
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3. ANLÄGGNINGSBIDRAG
Anläggningsbidrag* kan utbetalas till av förening driven idrotts- och
fritidsanläggning inklusive egen lokal godkänd av kommunen eller som uppförts
med kommunalt stöd. Om föreningen inte själv äger anläggningen ska
föreningen ha arrende- eller hyreskontrakt med ägaren. För att bidrag ska
kunna utbetalas ska kontraktet även vara godkänt av kommunen.

Anläggningen ska i föreningens räkenskaper, redovisas på sådant sätt att utgifter 
och inkomster, som endast avser anläggningen, redovisas separat på en för 
anläggningen upprättad resultaträkning.  

Årsredovisning ska inkomma till kommunen senast den 30 april avseende 
senaste verksamhetsåret. Årsredovisningen ska innehålla föreningens 
verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och balansräkning samt 
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

I samband med godkänd redovisning utbetalas det totala bidraget för 
innevarande år, dock senast 1 juni. Fördelning av anläggningsbidrag sker inom 
ramen för de medel som avsatts i budget. 

Anläggningsbidraget utbetalas varje år som ett fast belopp för innevarande år. 
Bidraget är avsett att användas till föreningens årliga kostnad för 
brandförsäkring, bränsle, sotning, el, vatten/avlopp, sophämtning samt mindre 
underhåll. Som incitament för att arbeta utifrån kommunens mål om ökad 
hållbarhet möjliggörs att föreningen, har att redovisa men ej återbetala 
utbetalda medel. Kostnader för el, värme, vatten och avlopp kan påverkas och 
användas i föreningens verksamhet. 

Omprövning av det fasta beloppet görs var tredje år. 

Särskilt anläggningsbidrag kan sökas för större reparationer eller underhåll, 
inköp av inventarier eller maskiner. För särskilt anläggningsbidrag ansökes 
separat via kommunens hemsida senast 30 april och handläggningstiden ska ej 
överstiga två månader. 

Med ansökan ska bifogas beskrivning av ärendet, ritningar, kalkyler och annat 
underlagsmaterial för kommunens bedömning och handläggning.  

*Anläggning är i detta fall sådan inrättning/byggnad som är direkt kopplad till tränings- 
och tävlingsverksamhet.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-05 Dnr: KFN 2020-000012 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - januari 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning 2019-12-12 § 49 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-01-01 till 2020-01-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-05 

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2020-01-27 469 UPPR Kultur och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-12-12 § 49 

punkt 2.1.2 - Beslut om bidrag till 

studieförbunden enligt VG 

Bildningsförbunds 

rekommendationer om fördelning 

av bidrag. 

Jan-Olof Karlsson 2019-000075 
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