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Plats och tid  Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 9 februari 
2022 kl 14:00-15:10 

Beslutande  Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) för Terje Skaarnes (SD) 
Erik Färg (S), 2:e vice ordförande 
Mikael Carlson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Malin Svedjenäs (V) 
 

Justerare 
 
Mathias Johansson (SD) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 2022-02-11 senast kl. 14:00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 8-13 
 Karin Atienza Cortes   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Martin Svenberg Rödin (M)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Mathias Johansson (SD)   
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§ 8 Dnr 253  

Fastställande av föredragningslista 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan. 
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§ 9 Dnr 404  

Val av justerare 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Mathias Johansson (SD) till justerare. 
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§ 10 Dnr 2022-000006  

Information till nämnd 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschefen rapporterar om vad som är pågående inom 
förvaltningen. 
 
Bibliotek 
Arbetet med att färdigställa biblioteket i Hedekas fortgår enligt plan. 
Annons för skolbibliotekarie planeras gå ut igen i februari. 
 
Turism och företag 
Munkedals besöksnäring tar hjälp av Turistrådet för att höja kvaliteten 
på anläggningarna. 
 
Kultur- och friluftsliv 
Förvaltningen kommer ha dialogkvällar med föreningarna för att 
diskutera digital ansökan och utvärdering av anläggningsbidrag. 
 
Kulturskolan 
Det pågår ett arbete för hela skolområdet kring Munkedalsskolan. Man 
har också genomför luftundersökning i Kulturhuset som visar på att det 
är fuktgenomslag och kvav luft. 
Kulturskolan kommer ha premiär på musikalen Blodmysteriet i maj. 
 
Ung Fritid 
Det finns en stor glädje bland ungdomarna att de kan komma in fler 
personer samtidigt på Öreskilsgården. Dock finns det en viss oro mellan 
grupper.  
För fritidsverksamheten i Hedekas pågår just nu planering av 
verksamheten och inköp. 
 
Övrigt 
Förslag på dag för fältmöte gällande biotopsrestaurering är den 11 maj 
och dagen avslutas då med ordinarie nämndsmöte. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 11 Dnr 2019-000074  

Information om byggnation av bollhall 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet fortgår enligt plan trots att material har blivit försenat. Man har 
planerat om och påbörjar andra delar medan man väntar. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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§ 12 Dnr 2022-000005  

Anmälan om delegationsbeslut 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Inga delegationsbeslut finns att 
anmäla från perioden 2022-01-01 till 2022-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen   
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen 
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§ 13 Dnr 2021-000001  

Bokslut 2021 för Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens resultat för året uppgår till 677 tkr utöver 
budget. Överskottet härleds främst till Ung Fritid som dels har överskott 
inom personalkostnader, dels att de ej kunnat ha igång som öppna 
verksamhet som vanligt till följd av pandemin. Det härleds även ökade 
intäkter för lokaluthyrning.  
Kultur- och fritidsnämnden har tagit sig an samtliga av 
kommunfullmäktiges totalt fyra inriktningsmål. Bedömningen är att fyra 
av totalt fem verksamhetsmål är helt eller delvis uppfyllda och ett har 
inte uppfyllts. 
Årets investeringar uppgår till 147 tkr av den totala investeringsramen 
på 1 411 tkr fördelat på projekten konst i offentlig miljö, Kultur och 
fritid, ombyggnation bibliotek, Kulturskolan samt inventarier bollhall. 1 
264 tkr föreslås överföras till investeringsramen för 2022. 
Med anledning av nämndens positiva resultat på 677 tkr föreslås att 67 
tkr överförs till Kultur- och fritidsnämndens eget kapital som enligt 
gällande ekonomistyrningsregler får uppgå till som mest 3 % av Kultur- 
och fritidsnämndens budgetram 2021. Kultur- och fritidsnämnden har vid 
ingången av 2021 494 tkr i eget kapital.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 
Bokslutsrapport 2021 för kultur- och fritidsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 264 tkr av 
ej ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till Kultur- och 
fritidsnämndens investeringsanslag för 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning 
av nämndens positiva resultat på 677 tkr, att 67 tkr resultatöverförs till 
nämndens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler om 3 % 
av Kultur- och fritidsnämndens budgetram.  

 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 
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Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige att 1 264 tkr av 
ej ianspråktagna investeringsanslag för 2021 överförs till Kultur- och 
fritidsnämndens investeringsanslag för 2022. 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning 
av nämndens positiva resultat på 677 tkr, att 67 tkr resultatöverförs till 
nämndens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler om 3 % 
av Kultur- och fritidsnämndens budgetram.    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Förvaltningsekonom för vidare handläggning 
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