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Plats och tid  Gullmarssalen på kommunhuset Forum, fredagen den 28 maj 2021 
kl 15:00-16:15 

Beslutande  Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 
Anna Höglind (L), 1:e vice ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Helen Greus (SD) för Terje Skaarnes (S) 
Erik Färg (S), 2:e vice ordförande 
Mikael Carlson (S) för Lene Matysiak (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Lars Östman (M) 
Carina Thorstensson (C) 
 

Justerare 
 
Mathias Johansson (SD) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 2021-05-28, direktjustering 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 30-33 
 Karin Atienza Cortes   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Martin Svenberg Rödin (M)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Mathias Johansson (SD)   
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§ 30 Dnr 253  

Fastställande av dagordning 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av 
information om kultur och fritidspriser samt stipendier.   
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§ 31 Dnr 2021-000016  

Beslut om bidrag till solceller/ledbelysning - 
Munkedals BK 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals BK tog över driftsansvaret av ishallen för fyra år sedan och 
har sedan dess arbetat hårt för att renovera och säkra upp hallen enligt 
krav från Svenska Ishockeyförbundet. Energisparande åtgärder har fått 
ner driftskostnaderna och miljöpåverkan.  
 
Föreningen har utvidgat verksamheten till att omfatta fler idrottsgrenar 
än ishockey såsom curling och konståkning men även friåkning för 
allmänheten. Genom ett utökat nätverk tränar konståkare från Göteborg 
och Stenungsund numera i hallen.  
Munkedals grundskolor har också möjlighet till skridskoåkning på skoltid 
utan kostnad. 
 
Det aktiva arbetet med sponsring och fondmedel har lett till att ishallen 
fått ny värmekälla och kylaggregat. Föreningen ansöker hos Munkedals 
kommun om 1,7 mkr för installation av solceller som placeras på 
ishallens tak. Bidraget ryms ej inom Kultur- och fritidsförvaltningens 
budget. 
 
På Kultur- och fritidsnämndens möte 12 maj beslutades att stödja MBK 
med 200 tkr inom egen ram. Med stöd från Kommunfullmäktige om 
ytterligare förstärkning på 650 tkr möjliggörs för föreningen att erhålla 
hälften av den sökta summan.  
Munkedals kommun kommer därmed att bidra till ett vi får Sveriges 
första ”gröna” ishall. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-24 
Ansökan om bidrag till solcellsatsning MBK 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 
äskande om ett tillfälligt bidrag till Munkedals BK 2021 motsvarande 650 
tkr för deras satsning på solceller.      
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD): Avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägg att Munkedals BK återredovisar projektet till Kultur- och 
fritidsnämnden januari 2022. 
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Forts § 31 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 
bifallsyrkande och Mathias Johanssons (SD) avslagsyrkandeyrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt Lars-Görans Sunessons (C) yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 
äskande om ett tillfälligt bidrag till Munkedals BK 2021 motsvarande 650 
tkr för deras satsning på solceller. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals BK ska återredovisa 
projektet till kultur- och fritidsnämnden senast januari 2022. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från SD-gruppen  
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§ 32 Dnr 2021-000002  

Budget 2022, plan 2023-2024 för Kultur- och 
fritidsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram om 18 021 tkr 
som innebär en oförändrad ram jämfört med budget 2021. Nämnden 
kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, 
indexuppräkning och för genomförda investeringar inom godkänd ram.  
 
I handlingen finns en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram, 
en beskrivning av verksamhetsförändringar samt förslag till 
anpassningar.  
 
Nämnden begär anslag av kommunfullmäktige för kommande 
driftkostnader för bollhall under 8 månader 2022. Beskrivning av 
verksamhetsförändring finns i budgethandling. 
  
Den upprättade investeringsplanen på 555 tkr avser 100 tkr för Konst i 
offentlig miljö, 130 tkr för inventarier, 75 tkr till Kulturskolan, 200 tkr till 
Skolbibliotek samt 50 tkr för inventarier Ung fritid. 
 
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020-
2023 föreslår nämnden 5 verksamhetsmål med mätbara mått för 
budgetåret 2022. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram 
förslag till mål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-21 
Budgetskrivelse Kultur- och fritidsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2022 plan 2023-2024 och upprättad investeringsplan. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsmål med mått för 2022 samt att en eventuell revidering av 
mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige 415 tkr för drift 
av ny bollhall.      
 
Yrkanden 
Martin Svenberg-Rödin (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med ändring att förslag till anpassning nummer 11. ”Minska anslaget för 
föreningsbidragen” tas bort och att medel istället äskas hos 
kommunfullmäktige. 
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Forts § 32 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Martin Svenberg-Rödins (M) yrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2022 plan 2023–2024 och upprättad investeringsplan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsmål med mått för 2022 samt att en eventuell revidering av 
mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige 415 tkr för drift 
av ny bollhall.  
 
Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunfullmäktige 500 tkr för att 
utöka skolbiblioteket med en tjänst.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
S och C-gruppen avstår från beslut och återkommer i 
kommunfullmäktige. 
SD-gruppen avstår från beslut och återkommer i kommunfullmäktige.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Ekonomiavdelningen för vidare handläggning 
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§ 33 Dnr 2021-000034  

Information om kultur- och fritidspriser samt 
stipendier 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturpris och stipendier 
Munkedals kommundelar ut ett kulturpris och två kulturstipendier. Båda 
pristagarna skall vara verksamma och boende i Munkedals Kommun. 
Kulturpriset och kulturstipendiet skall utgå som belöning för värdefulla 
insatser eller uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat 
lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom 
litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap, journalistik, 
bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av 
kulturell verksamhet. 
 
Kulturpris 
 
Svarteborgs hembygdsförening ”för utvecklingen av Hembygdsmuseet 
Fiskebo till ett uppskattat besöksmål”. 
 
Kulturstipendier 
 
Martina Johansson som ”Inspirerande influencer på Instagrambloggen  
”Fashion in wheelchair” 
 
Niklas Petri ”för sitt musik- och låtskrivande och som når stor publik”. 
 
Stella Mootou Zakrisson ”Med sin lojalitet, och stora ambition, ständigt 
utvecklas som skådespelare” 
 
Liam Augustsson ” Sin nyfikenhet och engagemang som utvecklat 
musicerandet på trummor och andra instrument med mål mot framtiden, 
och med öppenhet och lyhördhet inspirerat andra”. 
 
Fritidspris och stipendier 
Inom fritidsområdet kommer att utdelas ett fritidspris och två stipendier 
om vardera 6 000 kronor till förtjänta ledare och aktiva: 
1. Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört 
stor prestation inom fritidsområdet. 
2. Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin 
förenings ungdomsverksamhet. 
3. Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört 
förtjänstfull ideell ledarinsats inom föreningslivet i Munkedals kommun. 
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Forts § 33 
 
Fritidspris - prestation 
Anders Sörensson ”för 30 genomförda Vasalopp i rad och kraftprovet 
Nordensköldsloppet”. 
 
Fritidsstipendium; Ledare betydande insats  
Nora Mellqvist Carlén, ”för betydande ledarinsats ledare för sitt 
engagerade ledarskap inom MIF:s tjejlag” 
 
Fritidsstipendium; Ledare förtjänstfull insats  
Ronny Karlsson, kajakledare Friluftsfrämjandet Munkedal. ”För mångårig 
förtjänstfullt engagemang att utbilda deltagare i kajak på ett kunnigt och 
omtänksamt sätt”.  
 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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