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Register 
Rubrik Kultur- och Fritidsnämnden 

Tid: onsdagen den 25 januari 2023 kl 14:00-17:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2023-01-27 

Justeringsperson: Håkan Skenhede (SD) 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: Sabina Trohne 

Nr Ärende § 

1. Val av justerare 1 

2. Fastställande av föredragningslista 2 

3. Information till nämnd om de centrala
stödfunktionerna i kommunen
Dnr 2022–000070

3 

4. Information till nämnd januari 2023
Dnr 2023–000006

4 

5. Sammanträdestider Kultur- och
fritidsnämnden 2023
Dnr 2022–000077

5 

6. Beslutsattest
Dnr 2022–000078

6 

7. Svar på återremiss - revidering av
bidragsregler för ungdoms- och
idrottsföreningar

7 
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Dnr 2022–000069 

8. Beslut om nytt fast belopp enligt
regelverket
Dnr 2023–000011
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9. Anmälan om delegationsbeslut december
2022
Dnr 2022-000005

9 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och Fritidsnämnden 
25 januari 2023 

Sida 2 av 13 

§ 1

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att välja justerare. 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Håkan Skenhede (SD) som 
justerare. 

Beslutet skickas till 

 Akten 
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§ 2

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa föredragningslistan. 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 3 Dnr 2022–000070 

Information till nämnd om de centrala 
stödfunktionerna i kommunen  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen: Kommunstyrelsen är en stödförvaltning i 
kommunen som har ett samordningsuppdrag och uppsiktsplikt över 
kommunens verksamheter. Den politiska organisationen presenteras, 
samspelet mellan politik och förvaltning är viktigt. Nämndernas organisation 
och kommunstyrelsens förvaltning presenteras därtill.   

HR-avdelningen: HR-avdelningen består av fem medarbetare och ger övriga 
förvaltningar stöd i arbetsgivarfrågor. De har ett brett och viktigt 
arbetsområde och arbetar bland annat med rekrytering, facklig samverkan, 
arbetsmiljö med mer.  

Administrativa avdelningen: Administrativ chef meddelar om 
sekretessförbindelsen som ska undertecknas samt att en NANO-utbildning 
kommer att skickas ut via mejl gällande muta och jäv. Information 
presenteras därtill om hot och våld. Administrativa avdelningen, dess 
arbetsuppgifter, personal och funktion presenteras. Administrativa 
avdelningen består av fyra funktionsgrupper vilka är kansli, 
kommunikation/webb, medborgarcentrum och strateger.  

Ekonomiavdelningen: Ekonomiavdelningen arbetar som stöd till kommunens 
förvaltning och nämnder i ekonomiska frågor. Avdelningen driver kommunens 
ekonomiprocesser, utredningar och upphandlingar samt bilvård så som 
leasing. På ekonomiavdelningen arbetar controller, redovisningsansvarig, 
förvaltningsekonomer, ekonomihandläggare, upphandlare samt ekonomichef. 
Totalt arbetar tio medarbetare på ekonomiavdelningen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av administrativ chef Peter Berborn. 
Muntlig presentation av ekonomichef Lars-Erik Hansson. 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 4 Dnr 2023–000006 

Information till nämnd januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningen: 
Turism:  
Löpande arbete pågår med uppdateringar av evenemang på Västsverige 
hemsidan. Man arbetar även med material inför kommande turistsäsong. 
Kultur och friluftsliv:  
Konstverket i Örekilsparken Wood henge blir Stone henge. 
Det har varit konsert av Log Lady med Carol King tema på Munkedals 
bibliotek vilket var mycket uppskattat. 
Man har fått in bidragsmedel från LONA till informationstavlor för 
vandringsleder i Bärfendal, Viksjön och Torreby. Nya kulturmiljöskyltar är 
dessutom klara och ska monteras upp senare i vår.  
Det pågår ett arbete med skötselplan för 'forn vård-kulturmiljöer', samt med 
'skötselplan offentlig konst'. 
Biblioteket:  
Projektet Bokstart fortgår, projektet vänder sig till småbarnsföräldrar och 
ämnar främja läsandet, projektet pågår i samarbete med förskola och BVC. 
Arbetet fortgår dessutom med utveckling och utökning av biblioteksytan.  
Biblioteket har fått medel från Folkhälsan och VGR för att utveckla arbetet 
med ’digitalt utanförskap’.  
Utlåningssiffrorna har ökat speciellt under det senaste halvåret. 
Varje fredag kommer Munkedalsskolans Fritids på besök och får tips på 
böcker. 
Kulturskolan:  
En ny lärare har anställts som är specialiserad på slagverk men undervisar 
även i gitarr och piano. Dessutom har vikarierande kulturpedagog anställts 
som kommer att arbeta med musikalprojektet 'Oliver!' i Hedekas.  
190 elever har startat vårterminen i kulturskolans utbud, det har även 
startats upp en ny orkester för nybörjare på blåsinstrument.  
Kulturskolan stödjer Kungsmarksskolans Muckshow. 
Den 27/1 sker ett samarbete mellan Kulturskolan och Munkedals 
musikförening Soundcheck.  
Framöver är ett studiebesök på N3 i Trollhättan inplanerat.   
Ung Fritid: 
Man arbetar nu med en annons för timvikarier i verksamheten. 
Örekilsgården har haft många besökare och det fungerar väldigt bra. Man 
planerar dessutom för en skidresa samt LAN under februarilovet. Man ska 
även ha en öppen kväll för tjejer framöver.   
Man samarbetar just nu med Kungsmarksskolans 'Flexgrupp'. 
Busshållplatsen vid Örekilsgården är nu godkänd som upphämtningsplats för 
den anropsstyrda närtrafiken vilket är mycket positivt. 
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Övrigt:  
Dialogkväll med föreningar planeras i vår med tema: bokföring och 
redovisning. Man har även gjort föreningsbesök hos Munkbuggarna i 
november 2022. 
Man har fått in 160 tkr för arbetet med Biotoprestaurering i Örekilsälven och 
vattenrestaurerings arbetet i Taske å går in i upphandlingsfas.   
Man jobbar dessutom mycket med kommunikation i personalgruppen.  
Föreläsning om pågående dödligt våld: 
Det har varit en föreläsning om pågående dödligt våld den 9 januari för 
förskolans personal med Lena Ljungdahl och planeras även den 15 mars för 
kultur- och fritidspersonal med Meta Broddare.  
Ekonomi: Man kommer att behöva minska kostnaderna under 2024 bland 
annat på grund av inflation och räntekostnader med mer. Kommunen behöver 
spara ungefär 15 mkr.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av kultur- och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 5 Dnr 2022–000077 

Sammanträdestider Kultur- och fritidsnämnden 
2023 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram 
förslag till sammanträdestider 2023. Grunden för planeringen utgår från 
budgetprocessens flöde. 

För att snabba på beslutsprocessen ingår i planeringen att nämnderna ska 
kunna färdigställa och överlämna eventuella ärenden till kommunstyrelsens / 
kommunfullmäktiges möte nästkommande månad. Hänsyn har tagits till att 
de ledamöter som har uppdrag i fler nämnder ska ges möjlighet att närvara 
på samtliga möten enligt uppdraget. 

Kultur- och fritidsnämnden har ej offentliga sammanträden tills annat beslut 
tas. Enligt Kommunallagens 6 kapitel 25 § anges delvis att: ”En nämnds 
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att 
dess sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige har medgett det” 
(gäller inte för ärenden som omfattas av sekretess). 

Följande sammanträdestider för föreslås för år 2023: 
Tid för samtliga möten: kl. 14:00 
Onsdag 25 januari  
Tisdag 21 februari  
Onsdag 22 mars 
Tisdag 16 maj 
Onsdag 13 september 
Onsdag 11 oktober 
Onsdag 15 november 
Onsdag 6 december 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-16. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 
Kultur- och fritidsnämnden gällande år 2023. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Kultur- och Fritidsnämnden 
25 januari 2023 
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Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 
Kultur- och fritidsnämnden gällande år 2023. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Ajournering 15:39 - 15:54. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom. 
Webbredaktion, för kännedom. 
Nämndsekreterare KFN, för hantering. 
Akten 
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§ 6 Dnr 2022–000078 

Beslutsattest 

Sammanfattning av ärendet 
Beslutsunderlag visar vilken chef som har rätt att attestera fakturor och inom 
vilket eller vilka ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09. 
Attestförordning 2023 KoF. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om beslutsattestanter inom 
Kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2023-01-01. 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om beslutsattestanter inom 
Kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2023-01-01. 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen, för kännedom. 
Akten. 
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§ 7 Dnr 2022–000069 

Svar på återremiss - revidering av bidragsregler 
för ungdoms- och idrottsföreningar 

Sammanfattning av ärendet 
Ett regelverk gällande bidragsregler för ungdoms- och idrottsföreningar i 
Munkedals kommun antogs av Kommunstyrelsen 2018-09-12. Regelverket 
har reviderats av Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-12 och 2020-02-14. 

Anläggningsbidraget skulle enligt regelverket under åren 2020 - 2022 
utbetalas under innevarande verksamhetsår och till ett fast belopp. En 
provperiod om tre år beslutades och därefter skulle en utvärdering 
genomföras med föreningslivet. I oktober 2022 bjöds de föreningar in som 
erhåller anläggningsbidrag och de fick möjlighet att framföra sina synpunkter. 

Samtliga föreningar ansåg att förändringen varit positiv och inneburit en ökad 
trygghet då man får en tydlig budgetram. Föreningarna har fått en ökad 
ekonomisk medvetenhet. Förändringen har för förvaltningen även inneburit 
att handläggningen av bidragen har blivit mer effektiv.  

Mot bakgrund av detta föreslås att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
anta reviderat regelverk för ungdoms- och idrottsföreningar enligt bilaga i 
beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29. 
Regler – Bidragsregler för ungdoms- och idrottsföreningar. 
Muntlig presentation av kultur- och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderat regelverk för ungdoms- 
och idrottsföreningar. 

Yrkande 
Tilläggsyrkande från Håkan Skenhede (SD): 'Föreningen kan stötta 
kommunen genom att tala väl om skolan och hjälpa till att motivera 
ungdomarna till skolarbete' ska läggas som punkt 4 under allmänna 
bestämmelser. Nuvarande punkt 4 ska då bli punkt 5. 

Tilläggsyrkande från Håkan Skenhede (SD): att i bidragsreglerna ta fram en 
ny beräkningsmodell för anläggningsbidrag till nästa revidering. 
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Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på följande förändring i Bidragsregler för 
ungdoms- och idrottsföreningar, allmänna bestämmelser: 'Eventuell prövning 
och tolkning av dessa regler görs av kommunstyrelsen' ändras till 'Eventuell 
prövning och tolkning av dessa regler görs av kultur- och fritidsnämnden'. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med tillägg 
av de tre yrkandena och finner att nämnden beslutar så.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderat regelverk för ungdoms- 
och idrottsföreningar med tillägg av samtliga tre yrkanden. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom. 
Kultur- och fritidschef, för kännedom och hantering. 
Akten 
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§ 8 Dnr 2023–000011 

Beslut om nytt fast belopp enligt regelverket 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt regelverk för bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar utbetalas 
anläggningsbidrag, till föreningar med ansvar för anläggningar, under 
innevarande verksamhetsår. I regelverket anges att beloppets storlek ska 
fastställas vart tredje år. Åren 2019 – 2022 har ett belopp betalats och nu ska 
2023 – 2025 års bidrag beslutas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-17. 
Bilaga 1 Regelverk för bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar. 
Bilaga 2 Underlag beräkningar. 
Muntlig presentation av kultur- och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att höja det fasta beloppet med 10% för 
anläggningsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar under åren 2023 - 
2025. 

Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C), Rolf Bjelm (S) och Pia Hässlebräcke (S) yrkar bifall. 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att höja det fasta beloppet med 10% för 
anläggningsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar under åren 2023 – 
2025. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kultur- och fritidschef, för kännedom.
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§ 9 Dnr 2022–000005 

Anmälan om delegationsbeslut december 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Inga delegationsbeslut finns att anmäla 
från perioden 2022-12-01 till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

Beslutet skickas till 

Akten. 
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