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Tid: Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 14.00 
 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 
 

Justeringsdatum: Tisdagen den 7 maj 2019, direkt efter sammanträdet 

 
Justeringsperson: 

 
Lene Matysiak (S)  

 
Ordförande: 

 
Martin Svenberg Rödin (M) 

 
Sekreterare: 

 
Karin Kvist Ekholm 
 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-07 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, tisdagen den 7 maj 2019 kl. 
14:00-15:30 

Beslutande Martin Svenberg Rödin (M), ordförande
Anna Höglind (L)  
Bo Ericson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Rolf Bjelm (S) 
Lene Matysiak (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ej tjänstgörande Johan Magnusson (L) 
Carolina Gedda (SD), § 15-19 
Maria Pasanen (SD), § 15-19 
Hisham Alamro (S) 
Caroline Ottermalm (C) 
Freja Gunell (V) 

Utsedd att justera Lene Matysiak (S) 

Justeringens plats Kommunhuset Forum, tisdagen den 7 maj, 
och tid direkt efter mötet  

Sekreterare ………………………………………………………… 
Karin Kvist Ekholm 

Ordförande  ………………………………………………………… 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Justerare ………………………………………………………… 
Lene Matysiak (S) 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 15 
 
Ändring i föredragningslistan 
 
Sammanfattning  
 
Delårsrapporten för april månad har inkommit efter det att kallelsen för 
sammanträdet skickades ut. Ärendet måste behandlas under nuvarande 
sammanträde och förs därför in i föredragningslistan. Ordförande vill också ta 
upp frågan om att ändra tid för sammanträdet den 4 juni. 
 
Beslut 
 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan 
enligt följande: 

1. Ändring av sammanträdestid den 4 juni 
2. Information från förvaltningen 
3. Kultur- och fritidsnämndens budget 2020, plan 2021-2022 
4. Information om pristagare av kultur- och fritidspriser och 

stipendium 
5. Delårsrapport april 2019 – Kultur- och fritidsnämnden 

 

  



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(7) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-07 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 16 
 
Ändring av sammanträdestid den 4 juni  
 
Sammanfattning 
 
Kultur och fritidsnämnden ändrar tid för sammanträdet den 4 juni för att kunna 
utföra en workshop gällande kultur- och fritidsplan. 
 
Beslut  
 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra tiden för mötet den 4 juni 
till 13:00 från 14:00 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 17 
 
Information från förvaltningen 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef informerar om Målprocessen som kommer att användas under 
workshopen den 4 juni.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens enhetschef informerar om föreningsbidrag. 
 
Beslut 
 

* Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 18    Dnr: KFN 2019-20 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget 2020, plan 2021-2022 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer bli kompenserad för löneökningar och 
för genomförda investeringar inom godkänd ram.  
 
Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar 
samt förändring av indexuppräkning.  
 
I handlingen för finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en 
risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram.  
 
Nämndens preliminära ram för 2020 innebär en oförändrad ram i jämförelse med 
2019. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-03 
Budgetskrivelse för kultur- oh fritidsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar. 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
investeringsplan budget 2020 och planperioden 2021–2022. 

Yrkande 
 
Lars-Göran Sunesson: Återremiss för att få fler konsekvensbeskrivna alternativ 
till anpassningar i kultur- och fritidsnämndens budget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller skickas på 
återremiss och finner att ärendet skickas på återremiss. 
 
Beslut  
 

* Kultur och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att få fler 
konsekvensbeskrivna alternativ till anpassningar i kultur- och 
fritidsnämndens budget  

Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 19   Dnr: KFN 2019-14, KFN 2019-15  
 
Information om pristagare av kultur- och fritidspriser och stipendium  
 
Sammanfattning 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-04-02, § 11 att inrätta en särskild 
jury bestående av en förtroendevald från majoriteten, en förtroendevald från 
oppositionen, en person från kulturområdet, en person från fritidsområdet samt 
en tjänsteman från förvaltningen. Juryns uppdrag är att utse pristagarna och 
stipendiaterna. 
 
Annons publicerades i februari i annonsbladet Veckovis och på kommunens 
hemsida samt Facebook sida med information om att allmänheten kan lämna 
förslag på lämpliga pristagare och stipendiater.  

Den utsedda juryn sammanträde den 2019-04-16 och utsåg följande pristagare 
av de nominerade; 

• Kulturpris: 
o Laila Moberg, Håby 

• Kulturstipendium: 
o Ivo Benno, Hedekas 
o Samuel Karlsson 

• Fritidspris: 
o Munkedals Bordtennisklubb 

• Fritidsstipendium: 
o Per Westberg, Dingle 
o Fredrik Meurk 

Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-04-18 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Kultur och Fritidsnämnden fastställer juryns beslut av pristagare 

 
Beslut 
 

* Kultur och Fritidsnämnden fastställer juryns beslut av pristagare 

 
Beslutet skickas till 
 
Kulturutvecklare 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 20    Dnr: KFN 2019-23 
 
Delårsrapport april 2019 Kultur- och fritid. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritids resultat för första tertialet uppgår till 219 tkr och årsprognosen 
visar på ett resultat om +-0. 
 
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 0. Årsprognosen är att 439 tkr av 
den totala investeringsramen på 439 tkr kommer förbrukas. 
Kultur- och fritid har tagit hand om 4 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 1 
verksamhetsmål är helt eller i hög grad uppfyllt och 3 är delvis uppfyllda. 
 
Beredning  
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 
Delårsrapport 2019 för april 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 

* Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
* Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar. 

Beslut 
 

* Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
* Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar. 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
 
 


