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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, onsdagen den 11 mars 2020 
kl 14:00-16:00 

Beslutande Ledamöter 

Martin Svenberg Rödin (M), Ordförande 

Johan Magnusson (L) för Anna Höglind (L) 
Terje Skaarnes (SD) för Bo Ericsson (SD) 

Mathias Johansson (SD) 
Rolf Bjelm (S), 2:e vice ordförande 

Freja Gunell (V) för Lene Matysiak (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

 

Utsedd att Justerare Mathias Johansson (SD) 

  

Justeringens plats 

och tid Digital justering måndagen den 16 mars, kl. 16 
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Digital signering Paragrafer §§ 17-26 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 

 
Digital signering 

 

 Martin Svenberg Rödin  

 Justerare 

 
Digital signering 

 

 Mathias Johansson (SD)  
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§ 17 Dnr 253  

Fastställande av dagordning 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av ett 

initiativärende från Mathias Johansson (SD) samt att ärende tre och fyra 

byter plats.  
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§ 18 Dnr 404  

Val av justerare 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Mathias Johansson (SD) till justerare.  
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§ 19 Dnr 2019-000074  

Information om beställning av bollhall 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrica Johansson, fastighetschef, informerar om läget gällande bollhallen. 
Just nu arbetar arkitekten med nya skisser för att få ner ytorna. Den nya 

skissen beräknas vara klar vecka 12. Samhällsbyggnad tittar även på 

andra möjligheter att få ner kostnaderna.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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§ 20 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Marita Graaf och Kjell Andersson informerar om studieförbundens arbete 

i Munkedals kommun samt deras övergripande arbete i regionen. 

 

Kultur- och fritidschefen rapporterar om vad som är på gång i 

förvaltningen. Bland annat om de projekt som är på gång, så som 

fritidsgårdens tjejgrupp, Laxstigen och cykelleden. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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§ 21 Dnr 2020-000006  

Månadsrapport KFN - februari 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporten för februari 2020 visar en helårsprognos om +-0 mot 

budget.    

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport per 

februari 2020 för Kultur- och fritidsförvaltningen.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport per 

februari 2020 för Kultur- och fritidsförvaltningen.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 22 Dnr 2019-000038  

Svar på motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om 

handikappbadplatser i Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion 

Att kommunfullmäktige ger Kultur och Fritidsnämnden i uppdrag att 

utreda möjligheter och kostnader för att få till stånd 

handikappbadplatser, minst en som uppfyller ovan ställda kriterier  

Att Kultur och Fritidsnämnden arbetar med en tydlig tidsplan så att minst 

en handikappbadplats är klar till sommaren 2020. 

 

Handikappbadplats finns på Gårvik (när inte vädret förstör ramp mm). 

Handikapptoalett finns i Saltkällan. 

 

Möjligheten att anordna ramp etc och toalett på samma badplats bör 

utredas. 

 

Eventuella kostnader för anläggande/drift ska redovisas. 

 

I detta motionssvar har Kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen samverkat eftersom de kommunala 

badplatserna hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-07 

Motion från Karin Blomstrand (L)  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen 

Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 

möjligheten att anordna handikappbadplats och -toalett på badplatser i 

Munkedal. 

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Forts § 22 

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen 

Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 
möjligheten att anordna handikappbadplats och -toalett på badplatser i 

Munkedal.    
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§ 23 Dnr 2020-000004  

Riktlinjer för uppvaktning av föreningar 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedals kommun har ett fantastiskt och rikt föreningsliv inom olika 
områden sedan lång tid tillbaka. Bland de äldsta återfinns 

idrottsföreningar, Folkets Hus – och Bygdegårdsgårdsföreningar. Flertalet 
föreningar bildades under 60 – talet och framåt. I samband med att 

någon förening har jubileumsår och kommunen blir uppmärksammad på 
det, brister det med riktlinjer för hur detta ska hanteras. En uppvaktning 

av jubilerande förening är ett sätt för kommunen att visa uppskattning 

och dess betydelse för kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-21 

Riktlinjer för uppvaktning av föreningar 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner riktlinjer för uppvaktning av 

föreningar. 

 

Yrkanden 

Terje Skaarnes (SD): Tillägg att föreningarna ska uppfylla kraven i 

bidragsreglerna för att kommunen ska uppvakta dem.  

 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag med Terje 

Skaarnes (SD) tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Terje Skaarnes (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar 

enligt förslaget.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner riktlinjer för uppvaktning av 

föreningar med tillägg att föreningarna som uppvaktas ska uppfylla 

kommunens krav till bidrag enligt bidragsreglerna.  

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef, Kulturutvecklare 
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§ 24 Dnr 2020-000002  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej 

beretts färdigt - Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 

redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 

 

Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-24 

Redovisning av motioner som ej beretts färdigt 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 

av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 

av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    
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§ 25 Dnr 2020-000012  

Anmälan av delegationsbeslut - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning 2019-12-12 § 49 enligt förteckning. 

 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-02-01 till 2020-02-29    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-24 

Delegationsförteckning - februari 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 26 Dnr 2020-000017  

Initiativärende från Mathias Johansson (SD) gällande 

nyttjande av anropsstyrd närtrafik. 

Sammanfattning av ärendet 

Mathias Johansson (SD) inkom under sammanträdet med ett 
initiativärende. Initiativärendet gäller att använda anropsstyrd trafik 

istället för buss gällande fritidsgårdssatsningen.  

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C) och Mathias Johansson (SD): Skicka ärendet 

till förvaltningen för att bereda frågan och se om förslagen är praktiskt 

möjligt.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska skickas till 

förvaltningen för beredning och finner att nämnden beslutar enligt 

förslaget.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden skickar initiativärendet till förvaltningen för 

beredning.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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