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2021-09-15 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 

Ordförande Martin Svenberg Rödin (M) 

1:e vice ordförande Anna Höglind (L) 

Terje Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD) 

2:e vice ordförande Erik Färg (S) 

Lene Matysiak (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 

Lars Östman (M) 

Johan Magnusson (L) 

Helen Greus (SD) 

Maria Pasanen (SD) 

Mikael Carlson (S) 

Carina Thorstensson (C) 

Freja Gunell (V) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  

nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 

C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 

KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 

MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 

V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 

M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 

L L, M 

SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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 Kultur- och Fritidsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-07 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 253

2. Val av justerare

Dnr 404

3. Workshop Kultur och fritidsplan

Dnr 2019-000052

4. Information till nämnd - 2021

Dnr 2021-000005

5. Information om byggnation av bollhall

Dnr 2019-000074

6. Anmälan av delegationsbeslut - 2021

Dnr 2021-000006

5

7. Delårsrapport per augusti 2021 för Kultur- och

fritidsnämnden.

Dnr 2021-000001

10

Tid: Onsdagen den 15 september 2021 kl. 08:30 

Plats: Vann/Digitalt sammanträde 

Justeringsdatum: Måndagen den 20 september 2021 senast kl. 13:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Mathias Johansson (SD) 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 

Workshop för kultur- och fritidsplan hålls på Vann under förmiddagen, nämndsammanträdet 

fortsätter sedan kl. 13:30. Vill man delta på distans kontaktas Karin Atienza Cortes senast 

måndagen den 13 september. 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-07 Dnr: KFN 2021-000006 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - maj till augusti 2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redovisar delegationsbeslut tagna 

2021-05-01 till 2021-08-31.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonventionen 

Inga barnrättsliga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef för kännedom 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-09-02 

Delegationsförteckning maj – augusti 2021 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2021-07-22 1153 I Kultur och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.1 - Beslut att avslå 

inkommen ansökan från 

Munkboularna. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000053 

2021-06-29 1139 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt - 2.2.1 Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000050 

2021-06-29 1138 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt - 2.2.1 Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000049 

2021-06-29 1137 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt - 2.2.1 Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000048 

6



DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(3) 

Datum 

2021-09-02 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2021-06-29 1136 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt - 2.2.1 Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000047 

2021-06-21 1123 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.3 - Besluta i 

lönebidragsärenden om bidrag till 

föreningar och organisationer 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000046 

2021-06-09 1112 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.1 - Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. Beslut har 

fattats att utbetala 10 000 kr till 

Bohusläns Föreningsarkiv. 

Jan-Olof Karlsson 2021-000041 

2021-06-09 1111 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.1 - Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. Beslut har 

fattats att utbetala särskilt 

anläggningsbidrag för 

verksamhetsåret 2021 med 200 

000 kr 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000016 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

3(3) 

Datum 

2021-09-02 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2021-05-10 1050 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.1 Besluta om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000036 

2021-05-07 1048 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt punkt 2.2.1 - Besluta om 

bidrag till ungdoms- och 

idrottsföreningar samt övriga 

föreningar enligt fastställda 

bidragsregler.  Bidrag enligt 

gräsytehantering har utbetalats 

enligt avtal.  

Margareta Svensson-

Hjorth 

2021-000031 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-09-08 Dnr: KFN 2021-000001 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomienheten 

Delårsrapport augusti 2021 Kultur- och 

fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti.

 Kultur- och fritidsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 

Kultur- och fritid har för perioden januari till augusti 2021 en positiv avvikelse med 

604 tkr mot budget. Överskottet ses till stora delar på personalkostnader. 

Anledningen är neddragning av tjänst inom turism, en tjänst inom Ung fritid som 

blev tillsatt först i maj och en föräldraledighet under våren som inte bemannats upp 

inom Kulturskolan. Bedömningen per augusti månad är att Kultur- och 

fritidsnämndens årsprognos har en positiv avvikelse om 330 tkr. 

Prognosen är att Kultur- och fritid kommer att förbruka 411 tkr av den tilldelade 

investeringsramen om 1 411 tkr. Projekt 2260 Inventarier bollhall förväntas tas i 

anspråk först när byggnationen är klar våren 2022. 

Kultur- och fritid har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 

inriktningsmål. Bedömningen är att fyra av totalt fem verksamhetsmål delvis är 

uppfyllda och ett har den lägre nivån av uppfyllelse. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 

§19 2021-09-13

Barnkonventionen 

Enligt artikel 6 i Barnkonventionen har alla barn rätt till liv och utveckling. 

Dessutom har barn rätt till en bra fritid för att kunna utvecklas på ett bra sätt. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-09-08 
 

KFN 2021-000001 
Sida 

2(2) 

 

 

 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef Kultur- och fritid 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Delårsrapport augusti 2021 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

Nämndsordförande 
Martin Svenberg Rödin (M) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen Ringi 
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Maltes stig. Fotograf Lotta Karlsson 

Ansvarsområde 
Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, Kulturskolan, Ung fritid, turism och 
bibliotek. I uppdraget ingår även hantering av föreningsbidrag och uthyrning av lokaler.  

Viktiga händelser 
På biblioteket har det pågått ett intensivt arbete med att upprätthålla ordinarie arbetsuppgifter samt 

övergång till nytt katalogsystem på biblioteket. Dessutom har man slutfört arbetet med utveckling av 

filialbibliotek i Hällevadsholm, som öppnar lördagen den 4 september till mångas glädje. 

Verksamheten har erhållit lokaler i Hedekas som renoveras för att kunna bedriva filialbibliotek. 
Huvudbiblioteket har nu kunnat öppna för fem besökare i taget. 

Arbetet med iordningställande av ”Garaget” som kan utnyttjas av motorburen ungdom, har avslutats  

av Ung fritid. Fortsättningsvis kommer ungdomarna själva att bygga upp verksamheten. Fritidsgården 
har nu startat upp med den öppna verksamheten utifrån Covid-restriktioner.  

Under perioden har verksamheten planerat och genomfört sommaraktiviteter för våra ungdomar. 

Aktiviteter som kommer fortsätta under hösten. Även årets Feriepraktik har genomförts. Likaså ett 

administrativt förberedelsearbete inför höstens LUPP-undersökning. En ny fritidsledare har rekryterats 

med uppdrag att utveckla verksamhet mot föreningsliv och i Hedekas där vi hoppas komma in i nya 

lokaler tillsammans med Bibliotek och Kulturskola. 

Fritid och friluftsliv har utfört ett gediget arbete med tecknade av markägaravtal längs Bohusleden. 

Samarbetet fortsätter med Friluftsfrämjandet som ansvarar för röjningsarbete. En ny dragning av 
etapp 14 har genomförts, röjts och märkts upp, tillsammans med info på gamla dragningen.  

Turistföretagen i Munkedal känner morgonluft då restriktionerna kring Covid-19 lättas. Munkedal ser 

ett tydligt uppsving av turister som vandrar och besöker Munkedals anläggningar . ”Grejen med 
Munkedal” 

Under våren genomfördes en nyrekrytering av kulturskolledare till Kulturskolan, som startat sitt arbete 

i samband med skolstarten. Kulturskolans lokaler är eftersatta och trångboddheten börjar bli påtaglig 

så personalgruppen vuxit i övergången från Musikskola till Kulturskola. Att bedriva verksamheten 

12



 

3 

Covid-anpassat har varit och är en utmaning men den stora utmaningen nu är att Kulturhuset blivit en 
matsal för Munkedalskolans elever. 

Enheten har utvidgats med en administratör för att utveckla det digitala föreningsstödet och säkra 
administrativa uppgifter. 

Ekonomi 

Resultaträkning 

Konto Utfall Jan - 

Aug 2020  

Utfall Jan - 

Aug 2021  

Bud Jan - Aug 

2021  

Avvikelse Jan - 

Aug 2021  

Intäkter/inkomster 1 105 1 243 567 677 

Summa Intäkter 1 105 1 243 567 677 

Personalkostnader -6 463 -7 091 -7 502 411 

Övriga kostnader -4783 -5 773 -5 290 -484 

Summa Kostnader -11 247 -12 865 -12 792 -73 

Summa Resultaträkning -10 141 -11 621 -12 225 604 

 

Kultur- och fritid har för perioden januari till augusti ett positivt resultat om 604 tkr. Intäkterna för 

perioden visar på en positiv avvikelse på 677 tkr. Intäktsavvikelsen är bland annat kopplade till 

upprustningsprojekt av bibliotek och kulturprojekt som är svårt att ta höjd för innan bidragets storlek 

är bestämd och därför inte är budgeterade för. Personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot 

budget om 411 tkr. Anledningen är neddragning av tjänst inom turism, en tjänst inom Ung fritid som 

blev tillsatt först i maj och en föräldraledighet under våren som inte bemannats upp inom Kulturskolan. 

Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot budget med 484 tkr. Anledningen är bidragskopplad 

verksamhet som är obudgeterad. 

Nettokostnadsökningen är 1 252 tkr i jämförelse med samma period föregående år , det vill säga 12,3 
%. 890 tkr av dessa är hänförliga till högre interna kostnader för lokaler.  

 

Eget kapital 

Nämnd Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Kultur- och fritidsnämnden 494    

 

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds 

egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall 

avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna 

kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i 

kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 
Planen ska delges kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritid har per augusti månad ett eget kapital motsvarande 2,7 % av nämndens budgetram. 
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Intäktsanalys 

För perioden januari till augusti är intäkterna 677 tkr mer är budgeterat. Det består främst utav intäkter 
från Kulturrådet för Kulturprojekt om 250 tkr och för upprustningsprojekt för bibliotek om 305 tkr.  

Jämfört med motsvarande period förra året har intäkterna ökat med ca 140 tkr. Intäktsökningen kan 

härledas till ökade bidrag för bland annat projekten Skapande skola och Skapande förskola. 

Utvecklingsarbetet av biblioteksfilialerna har intensifierats i jämförelse med föregående år och därmed 
genererat mer i bidrag.  

Kostnadsanalys 

För perioden januari till augusti är är kostnaderna 73 tkr högre än budgeterat. Personalkostnaderna 

har en positiv avvikelse mot budget om 411 tkr till följd av neddragning av tjänst inom turism, en tjänst 

inom Ung fritid som blev tillsatt först i maj och en föräldraledighet under våren som inte bemannats 

upp inom Kulturskolan. 484 tkr utav kostnaderna avser bidragsfinansierad verksamhet som är direkt 
kopplad till ej budgeterade intäkter. 

Periodens kostnader är 1 618 tkr högre än motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen 

består till största del av internhyreskostnader som utgör 891 tkr, vilket är budgeterat för. 

Personalkostnaderna har ökat med 628 tkr vilket består utav utökning inom Fritidsgårdar, ökade 

kostnader för Feriepraktik, samt utökning med en administratör som finansieras av intäkter för uthyrda 

lokaler. Resterande kostnadsökning är hänförlig till bidragsfinansierade verksamheter. 

Driftredovisning verksamhet 

Verksamhet 2020 Utfall 
Helår  

2021 Prognos 
helår  

2021 Budget 
Helår  

2021 Avvikelse 
Prognos  

Nämnd- och styrelse vht -212 -222 -222 0 

Turism -612 -419 -599 180 

Allmän fritidsverksamhet -5 579 -5 880 -5 880 0 

Kultur -943 -800 -800 0 

Bibliotek inkl. skolbibliotek år F-6 -3 137 -2 727 -2 527 -200 

Kulturskola -3 533 -3 879 -3 979 100 

Fritidsgårdar -1 895 -2 777 -3 027 250 

Summa  -16 555 -17 929 -18 259 330 

 

Bedömningen per augusti månad är att Kultur- och fritidsnämndens årsprognos har en positiv 

avvikelse om 330 tkr fördelat på följande verksamheter. 

Nämnd- och styrelse verksamheten visar för aug månad en negativ avvikelse på 13 tkr. Verksamheten 
löper på enligt plan med en årsprognos om +-0. 

Verksamheten för turism visar för perioden ett överskott om 120 tkr. Tjänsten som Turismutvecklare 

har minskat med 40 % då innehavaren av tjänsten delvis stärker upp som Näringslivsutvecklare från 

och med januari. Prognosen för året uppskattas till + 180 tkr. 

Allmän fritidsverksamhet som till stora delar består av föreningsbidrag har per augusti månad en 

negativ avvikelse med 140 tkr. Verksamheten löper på som planerat och har en positiv årsprognos om 
+-0. Planen är att även i år utbetala extra aktivitetsbidrag som kompensation för pandemin. 
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Verksamheten Kultur visar för perioden ett underskott om -2 tkr. En del kulturaktiviteter har under 

perioden kunnat genomföras trots rådande omständigheter. Prognosen visar på ett +-0 resultat för 
året. 

Biblioteket inklusive skolbiblioteken för år F-6 har en positiv avvikelse om 104 tkr per augusti månad. 

Biblioteket i Hedekas kommer att flytta in i nya lokaler till hösten med kostnader för ombyggnation 

och hyra utöver ram. Personalkostnaden förväntas ha en negativ avvikelse om ca 100 tkr på helår. 

Upphandling av nytt bibliotekssystem och licenskostnader för Meröppet tillkommer. Årsprognosen 

beräknas för biblioteket bli -200 tkr. 

Kulturskolan har en positiv avvikelse om 144 tkr för perioden. En halvtidstjänst som vid 

föräldraledighet fram till juli inte ersatts innebär att prognosen för året visar på ett överskott om 100 

tkr. Till följd av överlappning av personal vid nyrekrytering kommer kostnaderna vara högre under 1,5 

månad. 

Ung fritid har för perioden en positiv avvikelse om 391 tkr. Anledningen härleds till att verksamheten 

inte haft full bemanning under våren. En nyrekrytering är gjord från och med första maj. Verksamheten 

har inte använt sitt anslag för förbrukningsmaterial under våren eftersom stor delar av verksamheten 
då bedrevs digitalt. Nu är verksamheten i full gång och årsprognosen visar på ett överskott om 250 tkr. 

 

Åtgärder 

Under hösten 2020 minskade biblioteksverksamheten med 1 tjänst, vilket ger en helårseffekt  med ca 

470 tkr 2021. Dock minskar de externa intäkterna 2021 samtidigt som verksamheten måste ställa om 

med ett utökat uppdrag inom skolbibliotek. Åtgärder som bland annat innefattar begränsade 
öppettider och en reducering av bokbeståndet kommer genomföras för att få en budget i balans.  

Ombyggnation och hyra för bibliotek i Hedekas kommer inte vara möjligt att åtgärda inom tilldelad 

ram för biblioteket. 

 

Investeringsredovisning 

Projekt Utfall Jan - 
Aug 2021  

Budget tot 
2021  

Prognos 
Augusti 2021  

1304 Konst i  offentlig miljö  -100 -100 

2215 Kultur och fritid -10 -130 -130 

2230 Ombyggnation bibliotek  -62 -62 

2258 Musikskolan -36 -119 -119 

2260 Inventarier bollhall  -1 000 0 

Summa Alla projekt -47 -1 411 -411 

 

Inköp av en ridå på Kulturhuset planeras samt möjligheter till mörkläggning på huvudbiblioteket för 

filmvisning och föreläsningar. Det sedan tidigare inhandlade konstverket till Örekilsparken planeras att 

hamna på plats under hösten. Prognosen är att Kultur- och fritid kommer att förbruka 411 tkr av den 

tilldelade investeringsramen om 1 411 tkr. Projekt 2260 Inventarier bollhall förväntas tas i anspråk 
först när byggnationen är klar.  
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Personal 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack 
Augusti 2020  

Sjukfrv %, ack 
Augusti 2021  

Åldersintervall  2.17% 2.01% 

<=29   

30-39 4.32% 6.17% 

40-49  0.73% 

50-55 0.62% 0.00% 

>=56 1.19% 0.15% 

65-67 1.20% 0.00% 

 

Personalen har låg korttidsfrånvaro och en längre sjukdomsfrånvaro som är på väg tillbaka till arbete. 

Antal anställda  

 Utfall 2020  Utfall 2021  

Alla anställningsformer 20 24 

Til lsvidare 17 19 

Tidsbegränsad 3 5 

 

Antalet tillsvidare anställda har utökats med en fritidsledartjänst. En administratör har flyttat över från 

administrativa avdelningen till Kultur o fritid och kommer att ansvara för föreningsbidrag. Ny ledare 

till Kulturskolan har rekryterats och går dubbelt med nuvarande ledare som inom kort går i pension. 

Antalet tidsbegränsade anställda är kopplade till Ung Fritid som har behov av timanställda samt 
ansvarar för "Vuxna i rörelse". 

Sysselsättning  

 Antal 

anställningar 
2020  

Antal 

anställningar 
2021  

0-74% 4 6 

75-99% 1 1 

100% 15 17 

 

De flesta anställda inom enheten har heltidsanställningar. I de fall lägre anställningsgrad finns pågår 

ett arbete med att få utökad tid om man önskar. Några anställningar med lägre anställningsgrad är 
vikarier. 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling pågår kontinuerligt i samarbete med HR och med de anställda själva. All 

vidareutbildning uppmuntras. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Vårt arbetsmiljöarbete sker i samverkan mellan mig som chef, skyddsombud och övriga medarbetare 

genom APT, möten med teamledarna, LOKSAM. Alla medarbetare uppmuntras att vara delaktiga i 
arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden på enheten är kända av medarbetarna. 

De föreskrifter (Afsar) som berör medarbetare kommer att presenteras på kommande APT under höst 

och vår. Vi har arbetat med att under året anpassa så att arbetsplatserna ska bil säkra utifrån Covid-
19. 

Det sker återkommande undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön. Detta gäller både den 
fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön via OSA och fysisk rond.  

Osa-resultatet är presenterat och kommer att fortsätta arbetas med under hösten.  

Fysiska: Lokalerna på kulturskolan är ej bra. Kulturpedagogerna kommer nu vara i samma lokaler som 

fritidsledarna. 

Inrapporterade tillbud och olycksfall utreds systematiskt. Återkoppling sker alltid och frågor diskuteras 
på APT utifrån tillbud som inkommer. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Inriktningsmål Bedömning Trend 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara   

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen  

  

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs 

utifrån behov 
  

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan   

 

Nämndens verksamhetsmål och mått 
 

1.1 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad folkbildning 

Bedömning Trend 

  

 

Under våren har en arbetsgrupp med representanter från skola och Kulturskola bildats. Även en 

styrgrupp bestående av skolans rektor, Kulturskolledare och Kultur- och fritidschef har träffats vid två 

möten. I höst kommer arbetsgruppen att presentera ett förslag på upplägg av aktiviteter kopplade till 
läroplanen. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Integrera bibliotek och kulturskola i  skolverksamheten  1  
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2.1 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla 

Bedömning Trend 

  

 

Samtliga aktiviteter som presenteras på kommunens hemsida är kopplade till tillgänglighetsanpassade 

tjänster, såsom förstoring och uppläsning av text. De aktiviteter som finns på sociala medier har inte 

denna tjänst idag. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Vår information ska finnas ti llgänglig för alla 80.00% 100.00%  

Utvärdera de aktiviteter som har kunnat genomföras 
med hjälp av digitala arbetsverktyg 

0 1  

 

3.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap 

Bedömning Trend 

  
 

"Grejen med Munkedal" lyfter fram kommunens mötesplatser och anläggningar som är tillgängliga för 
kommuninvånare och besökare. 

Örekilsgården och biblioteket sprider sina evenemang och aktiviteter via sociala medier och 
affischering. 

Den fysiska lokalen är på plats i anslutning till Örekilsgården. Personalen har nu påbörjat arbetet att få 

ungdomarna med i utformningen. Förhoppningsvis hittar de motorintresserade ungdomarna former 
för detta under hösten. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Genom ”Grejen med Munkedal” och 

Kommuntidningen lyfta fram mötesplatser 

1 1  

Skapa en mötesplats för motorintresserade ungdomar 
att träffas med sina fordon i anslutning til l 

fritidsgården 

1 1  

 

3.2 Verksamhetsmål: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid 

Bedömning Trend 

  
 

Under våren har Ung Fritid blivit godkända för LUPP-undersökning och genomgått utbildning. I höst 

kommer undersökningen att genomföras och därefter sammanställas för presentation i olika forum.  

Arbetet med hällristningarna har fått stå tillbaka p g a ett omfattande arbete med Bohusleden. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Genomföra LUPP-undersökning 2021 0 1  

Kommunens tio mest kända hällristningar ska röjas, 
markeras och marknadsföras  

20.00% 100.00%  
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4.1 Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil 

Bedömning Trend 

  

 

Lånecyklarna har lånats ut 52 gånger från 1 april - 31 augusti. Nedgången i utlån ser vi kopplade till 
Covid-19 då kommunhuset Forum har varit stängt under del av perioden. 

Enheten har ej genomfört ett digitalt event med fokus på hållbarhet. Har varit svårigheter att hålla 

ihop eventgruppen under våren p g a Covid-19 och rekryteringar. 

Möte har skett med Fritidsbanken. Studiebesök har gjorts på Fritidsbanken i Uddevalla och lokaler har 
undersökts i Munkedals tätort. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Under året ska lånecyklarna lånas ut minst 250 ggr 52 250  

Enheten genomför digitalt event med fokus på hållbar 
l ivsstil, antal  

0 1  

Initiera kontakt med Fritidsbanken 1 1  

 

Framtid 
Kultur och Fritidsnämnd 

Personalen på Kultur- och Fritid har, som många andra, strävat under Covid-19 och startar hösten med 

att så smått öppna upp de olika verksamheterna. Kulturskolan ser med tillförsikt fram emot att kunna 

undervisa i musik och kultur på skolorna. Örekilsgården har öppnat upp för ett anpassat antal 
besökare. Även biblioteket har öppnat upp för begränsat antal besökare samt litteraturcirkel. 

Att ha fått en förstärkning till att administrera föreningsbidragen är positivt kännbar och rutiner för 

handläggning av föreningsbidrag är under upparbetning. Här ska vi bli duktigare på att ha en bra 

framförhållning med bidrag och ansökningstider. 

Friluftsarbetet inom kommunen har fått ett uppsving och kommer ytterligare att stärkas i samband 

med att det tas fram en friluftsplan. Detta sker i samråd med samhällsbyggnad och arbetet med ÖP. 

Munkedal som besöksmål arbetar sig turistmässigt in i segmentet "outdoor"/friluftsliv. 

Besöksnäringens aktörer har haft en bra säsong och är överlag nöjda med bokningar.  

Biblioteket i Hällevadsholm är klart för att tas i bruk i september månad och arbetet med att 

iordningsställa biblioteket i Hedekas är igång. Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla arbetet mot 

skolorna under kommande år. En renovering av Huvudbiblioteket är också efterfrågat och medel har 

erhållits från Kulturrådet. Arbetet i Huvudbiblioteket ska vara avslutat 2023. 

Ung Fritid arbetar med sina olika "ben", fritidsgård, elevcafé och "Garaget". I samband med skolornas 

öppnande har ungdomarna börjat hitta tillbaka till Örekil sgården och förhoppningen är att de 

ungdomar som kör EPA-traktorer tillsammans med personalen ska strukturera upp utvecklingen av 

garagedelen. 

Kulturskolan står inför ett skifte i ledningsfunktionen då tidigare ledare går i pension. Med stöd från 

Kulturrådet är ett arbete igång med att sätta upp en musikal. Ett pilotprojekt startar upp i 
Hällevadsholms skola där kultur kopplas till lärande. 
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