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Tid: Onsdagen den 10 februari, kl. 14:00 

Plats: Teams/Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: Måndagen den 15 februari, senast kl. 13:00 

Justeringsperson: Erik Färg (S)  

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: 
 

Karin Atienza Cortes 
 

Comfact Signature Referensnummer: 1033241



     Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(10) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, onsdagen den 10 februari 2021 
kl 14:00-15:45 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Helen Greus (SD) 
Carina Thorstensson (C) 
Freja Gunell (V) 

Justerare Erik Färg (S) 

Justeringen sker Digital justering, måndagen den 15 februari senast kl. 13:00 

Underskrifter 
Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 6-12 

Karin Atienza Cortes 

Ordförande Digital justering 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Justerare Digital justering 
Erik Färg (S) 
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§ 6 Dnr 404  

Val av justerare 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden utser Erik Färg (S) till justerare.     
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§ 7 Dnr 253  

Fastställande av dagordning 
Sammanfattning av ärendet 
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen.     
 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1033241



 
                                  Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(10) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschefen informerar om den pågående verksamheten. 
 
Turism och företag 
Inom turistverksamheten har man bland annat börjat planera inför 
Grejen med Munkedal 2021, man har börjat titta på informationsblad att 
ha med sig ut vid kommande företagsbesök. 
 
19 januari genomfördes en digital träff med besöksnäringens företag i 
kommunen. Deltagandet var lite tunt. Uppfattar att de inte är helt 
bekväma med den digitala formen. Kommande ”Outdoor”-kampanj då 
anläggningarna ansvarar för att outdoor paket förmedlas för uppläggning 
på destinationssidan. Ny digital träff måndagen den 15 februari. 
 
Man fortsätter också corona-kartläggningen (hur det går för företagen 
under pandemin) av kommunens företag. Detta genom korta samtal 
med företagen. Responsen just nu är positiv och att de är tacksamma för 
kontakten. 
 
Kultur och friluftsliv 
Inom kultur finns inga planerade program under våren. Man fortsätter 
att ha utställning av kost på Forum, man använder sig av skyltfönstren 
så att personer kan se konsten utifrån. Konsten finns också på 
hemsidan. 
 
Gällande friluftsliv fortsätter arbetet med frilufsplanen. Bland annat har 
man fått klartecken för anslutningsstig till Brålands Gård och avtal ska 
skrivas. 
 
Kulturskola 
Kulturskolan har påbörjat övergången från distans till liveundervisning. 
Dans startar upp vecka 6 med de restriktioner som gällde i höst.  
Teater/Musikal startar upp digitalt och planerar gå över till live snarast. 
Bild avvaktar med lämplig lokal. Ensemble/orkester har ingen 
verksamhet tills vidare. 
 
Kulturpedagogerna och Hans Bjermqvist lägger upp planer inför 
ansökningen av medel från kulturrådet. Tanken är att fortsätta med 
musikalplanerna. Man har också varit runt och tittat på lokalerna på 
skolorna och säkrat upp med en lokal på varje skola för musikalen.  
 
Bibliotek 
Hällevadsholms biblioteken är nu redo för invigning. Det har blivit 
försenat på grund av covid-19. Installation av meröppet sker vecka 9. 
Hedekas biliotek är fortsatt utan lokal. Man tittar också på hur man ett 
samarbete med skolan kan utvecklas under nuvarande förutsättningar. 
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Forts § 8 
 
Biblioteken är fortsatt stängt för besök. Möjlighet att beställa böcker att 
låna finns fortfarande. 
 
Ung fritid 
Fritidsgården är fortsatt stängd. Man använder sig av plattformen 
Discord för att hålla digitala träffar med ungdomar. Man planerar också 
utomhusaktiviteter så som att grilla korv och EPA-traktors kurragömma. 
Man har också börjat planera Feriepraktik 2021. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 9 Dnr 2019-000074  

Information om beställning av bollhall 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen information finns att delge i ärendet.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 10 Dnr 2020-000006  

Bokslut 2020 för Kultur- och fritidsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens resultat för året uppgår till 337 tkr utöver 
budget. Överskottet härleds till Kulturskolan som haft lägre bemanning 
än budgeterat. Under året har förvaltningen även övertagit hantering av 
lokaluthyrning från Samhällsbyggnadsförvaltningen, som bidrar till årets 
överskott i form av högre intäkter än förväntat.   
Kultur- och fritidsnämnden har tagits sig an samtliga av 
kommunfullmäktiges totalt fyra inriktningsmål. Bedömningen är att fyra 
av totalt fem verksamhetsmål är helt eller delvis uppfyllda och ett har 
den lägre nivån av uppfyllelse. 
Årets investeringar uppgår till 658 tkr av den totala investeringsramen 
på 764 tkr fördelat på projekt 1304 Konst i offentlig miljö, projekt 2215 
Kultur och fritid och projekt 2230 Ombyggnation bibliotek. 106 tkr 
föreslås överföras till investeringsramen för 2021.  
 
Med anledning av nämndens positiva resultat på 337 tkr föreslås att 26 
tkr överförs till Kultur- och fritidsnämndens eget kapital som enligt 
gällande ekonomistyrningsregler får uppgå till som mest 3 % av Kultur- 
och fritidsnämndens budgetram 2020. Kultur- och fritidsnämnden har vid 
ingången av 2020 468 tkr i eget kapital.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 
Bokslutsrapport KFN 2020      
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020. 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 106 tkr av 
ej ianspråktagna investeringsanslag för 2020 överförs till Kultur- och 
fritidsnämndens investeringsanslag för 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning 
av nämndens positiva resultat på 337 tkr, att 26 tkr resultatöverförs till 
nämndens egna kapital som enligt gällande ekonomistyrningsregler får 
uppgå till 3 % av Kultur- och fritidsnämndens budgetram.  
      
Yrkanden 
Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 10 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020. 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 106 tkr av 
ej ianspråktagna investeringsanslag för 2020 överförs till Kultur- och 
fritidsnämndens investeringsanslag för 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning 
av nämndens positiva resultat på 337 tkr, att 26 tkr resultatöverförs till 
nämndens egna kapital som enligt gällande ekonomistyrningsregler får 
uppgå till 3 % av Kultur- och fritidsnämndens budgetram.  
    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 11 Dnr 2021-000014  

Initiativärende från Centerpartiet, Lars-Göran 
Sunesson - Upprustning av elljusspår Hällevadsholm 
Sammanfattning av ärendet 
Lars-Göran Sunesson (C) inkom till sammanträdet med ett 
initiativärende gällande upprustning av elljusspår i Hällevadsholm. 
 
Yrkanden 
Lars-Göran Sunesson (C): Förvaltningen får i uppdrag 
att se över möjligheten att upprusta elljusspåret i Hällevadsholm samt 
att ta kontakt med Svarteborgs FK i syfte att upprätta ett skötselavtal för 
elljusspåret i Hällevadsholm. 
 
Erik Färg (S): S-gruppen yrkar bifall till Lars-Göran Sunessons (C) 
initiativärende. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 
att se över möjligheten att upprusta elljusspåret i Hällevadsholm samt 
att ta kontakt med Svarteborgs FK i syfte att upprätta ett skötselavtal för 
elljusspåret i Hällevadsholm. 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
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§ 12 Dnr 2021-000006  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Inga delegationsbeslut har fattats under perioden 2021-01-01 – 2021-
01-31    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-03     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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