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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll 
Rubrik 

Plats och tid 

Beslutande 

Kultur- och Fritidsnämnden 

Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal,  
onsdagen den 12 oktober 2022 kl 14:00–16:50 

Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 
Lars Östman (M) ersätter Anna Höglind (L) 
Terje Skaarnes (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) ersätter Terje Skaarnes (SD) §§ 51–53 
Helen Greus (SD) ersätter Mathias Johansson (SD) 
Erik Färg (S), 2:e vice ordförande 
Mikael Carlson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare Pia Hässlebräcke (S) §§ 43–51 

Justerare Mikael Carlson (S) 

Justering sker Digital justering, 2022-10-14 

Underskrifter 

Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 43–53 
Sabina Trohne 

Ordförande Digital justering 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Justerare Digital justering 
Mikael Carlson (S) 
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§ 43 Dnr 253 

Fastställande av föredragningslista 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Initiativärende från Sverigedemokraterna, Terje Skaarnes och Mathias 
Johansson – utomhusscen Örekilsparken har lagts till som sista punkt på 
föredragningslistan.    

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 44 Dnr 404  

Val av justerare 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Mikael Carlsson (S) som 
justerare. 
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§ 45 Dnr 2022–000006 

Information till nämnd 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Presentation av Dingle AIK: 
DAIK bildades i Dingle 1981 och är en av Sveriges äldsta 
innebandyföreningar. Föreningen har 240 aktiva medlemmar. Det är många 
timmar som medlemmarna tränar årligen och ledarna lägger mycket ideellt 
arbete för att driva verksamheten.     

I framtiden arbetar DAIK med att skapa förutsättningar för att skapa en 
meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar i både kommunen och i 
kranskommunerna. Samt att starta upp nya grupper för yngre barn och 
utnyttja de förutsättningar som den nya bollhallen har gett. DAIK önskar 
dessutom att genomföra fler arrangemang.  
Det finns ett behov av att modernisera sporthallen så som med en ny 
matchklocka där exempelvis reklam kan visas, sekretariat och nya tekniska 
hjälpmedel, detta kan gynna även andra verksamheter.  
I framtiden finns även förhoppningar om att kunna bygga en utomhus arena. 
Tanken är att den även skulle kunna nyttjas av skolan med flera. 
Önskan finns om mer dialog med kommunen, och att jobba för att utveckla 
samarbetet och dialogen med kommunen och övriga föreningar. 

Information från förvaltningen: 
Turism:  
Kultur och fritidschef informerar om grejen med Munkedal och 
informationsskyltar. Det informeras även om strandstädning där Munkedals 
kommun har vi haft ”strandstädarkit” utplacerade på följande ställen: 
Munkedals kommunhus, Saltkällans badkiosk, Torreby Slott, Hällevadsholm 
ICA och Gårviks badkiosk. 
Redaktionsråd Gun britt övertar rollen efter Ulrika som ansvarig för 
uppdateringar av Munkedals digitala turistinfo. 
Munkedals kommun är med i projektet 'lokalhistoriska kistor'.  
Kultur och friluftsliv:  
Barnteater alfons Åberg för kommunens 4 åringar.  
Författarbesök till årskurs 2 elever, av Petrus Dahlin. Katarina Bjärvall har 
även besökt kommunen. 
Kulturskola: 
Ny musiklärare börjar i slutet av oktober. Annonser finns ute för vikarierande 
kulturpedagog och för musiklärare. Samarbetsprojekt pågår med Tanum.  
Ung fritid:  
Det jobbar aktivt med att fylla öppet kvällar med meningsfulla aktiviteter så 
som till exempel matlagning.  
Fått bidrag från folkhälsorådet för en Killgrupp 2023. Ny tjejgrupp startar 
också upp inom kort.  
MFFU har haft med styrelsemöte och fattat beslut att åka på skidresa i januari 
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om budgeten tillåter.  
Övrigt: 
Dialogkvällar med idrotts- och ungdomsföreningar har pågått 4 oktober med 
tema anläggningsbidrag. Den 11 oktober dialogkväll med övriga föreningar 
med tema: Digital ansökan.  
Besök ska göras 27 oktober hos Munkbuggarna. 
Höstens lönebidrag klara, särskilt anläggningsbidrag är på gång.  
Har skett fältmöte den 27 september gällande biotoprestaureringar med 
Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen, Samhällsbyggnad och Kultur- och fritid 
angående naturreservatet.  
Möte med Trafikverket nästa vecka angående Västkustleden. 
Elförbrukning:  
Prioriteringar kring elförbrukning i Munkedal kan komma att inträffa. Plan för 
detta arbete pågår, högprioritering att planera för detta och planera 
investeringar därefter. Förberedelser måste ske inför detta. Många saker att 
ta höjd för.   

Beslutsunderlag 
Presentation av DAIK. 
Presentation av Margareta Svensson-Hjorth. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 46 Dnr 2022–000052 

Information angående Kulturmiljöprogram inför 
beslut i november 

Sammanfattning av ärendet 
Information ges till nämnden inför beslut om Kulturmiljöprogram i november. 

Beslutsunderlag 
Information inför beslut om Kulturmiljöprogram. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 47 Dnr 2022–000005  

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redogör för beslut tagna 
under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-30 
Delegationsförteckning KFN 2022-09-01 till 2022-09-30. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 48 Dnr 2022–000004  

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har inga pågående medborgarförslag eller 
motioner som ej beretts färdigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 
redovisning. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 49 Dnr 2022–000001  

Svar på återremiss - Delårsrapport och bokslut 
2022 för Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03. 
Korrigerad delårsrapport per aug 2022 KFN. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat återremiss delårsbokslut per 
augusti 2022. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat återremiss delårsbokslut per 
augusti 2022. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 50 Dnr 2022–000037  

Svar på återremiss - Friluftsplan Munkedals 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritidsförvaltningen har redigerat och gjort tillägg enligt beslut 2022 
– 09 – 13 §41 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03. 
Uppdaterad - Friluftsplan Munkedals kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Friluftsplan Munkedals kommun. 

Yrkande 
Tilläggsyrkande av Terje Skaarnes (SD):  
Undersöka möjligheten till att få till stånd konstsnöspår i första hand på 
Munkedals Motioncentral alternativt Hedekas eller Hällevadsholms skidspår. 

Tilläggsyrkande av Lars-Göran Sunesson (C):  
Åtgärdsförslag kan diskuteras i samverkan med andra aktörer och i samband 
med kommunens budgetarbete. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Terje Skaarnes 
(SD) och Lars-Göran Sunessons (C) tilläggsyrkanden och finner att nämnden 
beslutar enligt förslagen. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta Friluftsplan Munkedals kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att undersöka till att få till stånd 
konstsnöspår i första hand på Munkedals Motioncentral alternativt Hedekas 
eller Hällevadsholms skidspår. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att åtgärdsförslag kan diskuteras i 
samverkan med andra aktörer och i samband med kommunens budgetarbete. 
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Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsutvecklare, för hantering. 
Kultur- och fritidschef, för kännedom. 
Akten   
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§ 51 Dnr 2022–000049 

Svar på återremiss - Investeringsmedel bollhall 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med byggnation av Munkedals kommuns bollhall har en miljon 
kronor avsatts till inventarier. Beloppet för beställda inventarier uppgår till 
266 028 kr. Då behovet av en uppgradering i den publika Sporthallen är 
mycket stor överförs 431 700 kr för uppgradering av matchklocka och 
sekretariat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-05. 
Bilaga - investeringar Bollhall uppdaterad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överföra investeringsmedel från objekt 
Bollhall till objekt Sporthallen motsvarande 431 700 kr. 

Yrkande 
Tilläggsyrkande från Terje Skaarnes (SD): Förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram budgetering för driftkostnad för LED-skärm till nästa nämndsmöte. 

Erik Färg (S) och Mikael Carlsson (S): Yrkar bifall till Terjes tilläggsyrkande. 

Lars-Göran Sunesson (C) och Lars Östman (M): yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.   

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med Terje 
Skaarnes (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
förslagen.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överföra investeringsmedel från objekt 
Bollhall till objekt Sporthallen motsvarande 431 700 kr. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
budgetering för driftkostnad för LED-skärm till nästa nämndsmöte. 
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Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef, för hantering. 
Föreningsadministratör, för kännedom. 
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§ 52 Dnr 2022–000056  

Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för 
Munkedals kommun  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet inleddes i juni 2021 genom att 
en arbetsgrupp formades och som utarbetade ett förslag till uppdrags-
/projektbeskrivning för ett bostadsförsörjningsprogram som en del i ÖP 2040. 
Projektbeskrivningen beslutades av Ks 2021-09-13 (§ 143, Dnr 2021–
000158) 
Drivande i arbetet har varit Rådhuset Arkitekter AB, vilka sedan fortlöpande 
stämt av frågor och resultat mot den politiska styrgruppen och berörda 
tjänstepersoner. 

Politisk styrgrupp har haft möten med innehåll enligt nedan: 
2021-09-15: Presentation av antagen projektbeskrivning samt dialog kring 
bostadspolitisk vision 
2021-11-17 Presentation av planberedskap för bostäder/ ”lucktomter” samt 
dialog utifrån specifik frågeställning kring detta. 
2022-01-24 Fortsatt diskussion utifrån tidigare frågeställningar samt 
synpunkter på skiss till utbyggnadsområden ÖP2040. 
Inför mötet 2022-01-24 gjordes en avstämning i respektive partigrupp och 
synpunkter lyftes upp vid nästa styrgruppsmöte 2022-02-07. 

Bostadsförsörjningsprogrammet har tidigare varit ute på internremiss i 
tjänstemannaorganisationen. 

Utkast till bostadsförsörjningsprogrammet utgjorde bakgrundsdokument till 
den work-shop som den politiska styrgruppen genomförde 2022-09-05, då 
med fokus på mark- och vattenanvändning. 

Bostadsförsörjningsprogrammet är sedan 2022-10-03 ute på remiss enligt 
särskild sändlista, och svar från externa remissinstanser väntas till 2022-11-
14. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04. 
Bostadsförsörjningsprogram - Samrådshandling för yttrande - Svar senast 14 
november. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att man tagit del av remissutgåvan till 
bostadsförsörjningsprogram som en del i arbetet med ÖP 2040, och att 
nämnden inte har något att erinra. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
Bostadsförsörjningsprogrammet som en del av underlaget till ÖP 2040. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att man tagit del av remissutgåvan till 
bostadsförsörjningsprogram som en del i arbetet med ÖP 2040, och att 
nämnden inte har något att erinra. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
Bostadsförsörjningsprogrammet som en del av underlaget till ÖP 2040. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 53 Dnr 2022–000058 

Initiativärende från Sverigedemokraterna, Terje 
Skaarnes och Mathias Johansson - utomhusscen 
Örekilsparken  

Sammanfattning av ärendet 
Terje Skaarnes (SD) har inkommit med ett initiativärende enligt skrivningen 
nedan.  

Vi har en fantastiskt fin park som inbjuder till både promenader såväl som 
träning. Men parken och dess utformning skulle kunna användas ännu mer. 
För många år sedan fanns det en utomhusscen i parken som togs bort. 

En utomhusscen skulle både kunna nyttjas av kommunen för olika 
evenemang, och enkelt kunna användas till musikevenemang. Det är viktigt 
att hela Munkedal ska leva och en utomhusscen placerad i parken skulle 
skapa ökad aktivitet och trivsel i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Sverigedemokraterna, Terje Skaarnes och Mathias 
Johansson – utomhusscen Örekilsparken 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition till nämnden på om ärendet ska avslås och 
finner att nämnden avslår ärendet.   

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ärendet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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