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1 Introduktion 
Munkedals kommun har beslutat att påbörja sitt arbete med att ta fram en strategisk 

lokalförsörjningsplan för att säkerställa att kommunen på ett hållbart sätt kan tillgodose 

sina verksamheter med ändamålsenliga lokaler, på både kort och lång sikt.  

Ett led i detta arbete är att upprätta lokalbehovsplaner för kommunens verksamhetslokaler. 

Lokalbehovsplanerna upprättas antingen per verksamhetstyp eller per förvaltning. Denna 

lokalbehovsplan avser lokaler för kultur- och fritidsverksamheten.  

Lokalbehoven för administrativa arbetsplatser, kontor, som inte sitter verksamhetsnära 

redogörs för i lokalbehovsplanen för administrativa lokaler. 

Denna lokalbehovsplan är framtagen under andra halvan av 2022 och till viss del 

kompletterar den förstudie som tas fram parallellt gällande de centrala skolornas utveckling. 

En stor del i framtagning av denna första lokalbehovsplan har varit att säkerställa vilka 

lokaler som används till vilken verksamhet och resonera kring framtida lokalbehov.  

Representanter från verksamheten, planavdelningen, fastighetschef och förstudieansvarig 

samt konsulter från NIRAS har varit involverade i insamlingen. Fastighetschefen har lämnat 

underlag avseende de lokaler som de äger och hyr. Hyrorna avser i huvudsak 2021. NIRAS 

har haft ansvaret för att sammanställa denna dokumentation. NIRAS bedömning är att det 

fortfarande finns uppgifter som behöver säkerställas avseende areor och kostnader.  

1.1 Sammanfattning och medskick till lokalförsörjningsplan 
Lokalerna för kommunens kultur- och fritidsverksamhet uppfyller i stort de behov som finns. 

Det finns några saker som kan förbättras och några behov som inte är tillgodosedda utifrån 

dagens bestånd. 

I lokalbehovsplanen tydliggörs verksamhetsperspektiven kopplat till befintliga lokaler samt 

vilka lokalbehov verksamheten har.  

Skolbibliotekens lokaler är i vissa avseenden bristfälliga och behöver bli mer ändamålsenliga 

i några skolor. Fritidshemmen ute på skolorna är i stort sett integrerade i skolornas lokaler, 

viss översyn över hur lokaler kan samnyttjas på ett bra sätt krävs. Fritidsgården Ung fritid 

har bra lokaler.  

Kulturskolans verksamhet har vuxit och verksamheten behöver lokaler som tillgodoser de 

behov som finns för de olika verksamheterna och funktionerna inom skolan. Kulturskolan 

bedöms av verksamheten ha bristfälliga lokaler sett till ändamålsenligheten samt att det 

finns brister i byggnadens tekniska status kopplat till bland annat tillgänglighet. 

Verksamheten saknar också en större lokal med möjligheter för olika föreställningar och 

större sammankomster. 

Det finns behov av en större samlingssal i kommunen som bland annat kan nyttjas av 

kulturskolan. 

Fritidslokaler och anläggningar drivs till stor del genom det lokala föreningslivet. Kommunen 

har inget ansvar för lokalerna utan fördelar istället förenings- och anläggningsbidrag.  
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2 Verksamhet och lokaler 
I avsnittet redogörs för verksamheten och lokalbeståndet på en övergripande nivå. 

2.1 Verksamhetsgemensamt 
Kultur och fritid är en del av Barn- och utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen. I 

kommunens vision 2025 nämns följande kopplat till verksamhetsområdena Natur, kultur 

och fritid; 

Fritiden blir allt viktigare för oss människor. Här kan vi utvecklas, växa, umgås och njuta. 

Ett varierat utbud som bygger på kommunens kultur och tradition som är viktigt att 

utveckla och bevara. Samtidigt som vi upplever spännande möten med andra kulturer. 

Genom sin unika och dramatiska natur erbjuder Munkedal goda möjligheter till 

naturupplevelser, rekreation och fritidsaktiviteter. En kommuns attraktionskraft påverkas i 

hög grad av tillgången till kultur- och fritidsverksamhet. 

 

Kultur- och fritidsverksamhetens uppdrag bygger på samarbete inom förvaltningens 

verksamheter samt samverkan med andra aktörer för att nå uppsatta mål och stimulera till 

utveckling. Verksamheterna ska stödja och inspirera kommuninvånarnas egenengagemang. 

Aktiviteterna inom verksamheterna är viktiga bidrag till befolkningens välbefinnande samt 

fysiska och psykiska hälsa. 

Förvaltningen bedriver en mängd olika verksamheter och berörs därför av ett stort antal 

lagar, förordningar och regelverk. Däribland Plan- och bygglagens övergripande krav på 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

diskrimineringslagen och Bibliotekslagen samt arbetsmiljölagstiftningar mm. Det finns också 

en biblioteksplan samt en kultur- och fritidsplan antagna 2021 med fastslagna mål och 

fokusområden. 

2.2 Biblioteken  
Kommunens verksamhet innefattar folkbibliotek och skolbibliotek. Verksamheten beskrivs i 

antagen biblioteksplan. Munkedals bibliotek ska främja intresset för läsning, kultur och 

folkbildning, tillhandahålla relevant media och information genom att:  

 

• tillhandahålla olika media, anpassade efter behov, och ha god tillgänglighet.  

• vara behjälpliga i att möjliggöra, inspirera och tillgängliggöra information i digitalt 

format.  

• stödja läsfrämjande arbete i för- och grundskolan.  

• vara en välkomnande mötesplats som främjar mångfald och inkludering.  

• nyttjas som en resurs för boende, kultur, näringsliv och turism.  

2.3 Föreningsstöd  
Föreningslivet bygger på ideellt engagemang utifrån gemensamma intressen och är en stark 

social sammanhållande kraft. Studieförbunden bedriver en viktig folkbildnings- och 

kulturverksamhet. En framgångsfaktor för kommunen är ett aktivt stöd och samarbete med 

föreningar och studieförbund. Kommunens stöd till föreningslivet sker genom:  

 

• uthyrning och schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 

föreningsverksamhet.  
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• regelbunden översyn av bidragsnormerna och kontinuerlig information via 

nyhetsbrev.  

• kommunen skapar förutsättningar för föreningarna att bedriva god verksamhet och 

att kunna driva och sköta egna anläggningar.  

• att utveckla och tillgängliggöra det digitala bidragssystemet FRI.  

• att i samarbete med andra aktörer tillhandahålla utbildningar utifrån föreningars 

önskemål.  

• att stimulera och inspirera föreningslivet och studieförbund till stort utbud av 

fritidsaktiviteter och arrangemang.  

• att årligen genomföra 1–2 gemensamma möten med respektive föreningskategori.  

2.4 Kultur  
Kulturen är en naturlig del av medborgarnas vardag och ska genomsyra kommunala 

verksamheter. Kultur ska ge förutsättningar för hälsa, bildning, tänkande och utformning av 

offentliga miljöer.  

 

Kultur är mötesplatsen där individen prövar gränser, ifrågasätter rådande värderingar och 

värnar rätten att yttra sig fritt.  

Kommunens roll för kulturen omfattar arbetet med:  

 

• platsutveckling, mötesplatser, livsmiljöer och konst i offentlig miljö.  

• utveckling av barn- och ungdomskultur.  

• att vårda, utveckla och synliggöra kulturarvsmiljöerna.  

• att stödja kulturella initiativ och evenemang i samarbete med föreningar, 

studieförbund, privata aktörer, näringsliv och kulturaktörer.  

2.5 Kulturskola  
Kulturskolans kärnverksamhet erbjuder undervisning inom estetiska ämnen. Alla barn och 

unga i kommunen ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i en 

verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet.  

 

Ungdomarna ges därigenom möjlighet att utveckla sina uttryck och förmågor, samt att växa 

som människor. Kulturskolan ska vara en naturlig del av kommunens kulturella utbud.  

Kulturskolan skall arbeta för dessa mål genom att:  

 

• sträva efter att bredda utbudet på sådant sätt att ungdomarnas olika 

intresseområden tillvaratas.  

• öka barn och ungas inflytande i Kulturskolans utbud.  

• vara närvarande i alla kommundelar och även erbjuda distansundervisning.  

• öka kvalitén i undervisningen genom att erbjuda kontinuerlig 

fortbildning/kompetensutveckling för pedagogerna.  

• samarbeta med övriga delar av Kultur och Fritid.  

• erbjuda samarbetsprojekt med grundskolan och även vara öppen för projekt med 

föreningslivet i Munkedal.  

• genom offentliga framträdanden vara en del av kommunens kulturutbud.  
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2.6 Turism- och besöksnäring  
Den främsta attraktionskraften i Munkedals kommun är naturen och kulturen. Naturen är 

dramatisk och inbjuder till friluftsaktiviteter. Kulturarvet är starkt och står för unika värden 

som är identitetsskapande för platsen och som inte kan flyttas till andra kommuner.  

 

En förutsättning för ett bra företagsklimat i kommunen är samtalsklimatet mellan 

besöksnäringen och kommunen, men även med regionala och nationella aktörer.  

 

För att nå målet med en ökad turism är en förutsättning att alla jobbar mot samma mål och 

att alla aktörer förstår sin roll. Varje verksamhet är en viktig del av ett större sammanhang.  

Kommunen stimulerar turism och besöksnäring genom att:  

 

• arbeta med marknadsföring på årsbasis i samverkan med lokala aktörer.  

• underlätta för besökaren att hitta information i digitala kanaler som genererar besök 

i kommunen.  

• samverka med Turistrådet Västsverige AB.  

• arbeta med skyltning som gör det lätt för besökaren att hitta.  

• arbeta med tillgänglighet som erbjuder möjligheter för besökare med olika behov.  

• arbeta med en helårsöppen turistinformation samt InfoPoints på strategiska platser 

runt om i kommunen.  

• arbeta för en hållbar besöksnäring.  

2.7 Motion och friluftsliv  
Kommunens inriktning är att skapa förutsättningar för goda möjligheter till motion och ett 

varierat friluftsliv för alla. Kommunen ska bidra till människors möjligheter att röra sig i 

naturen och utöva friluftsliv. Kommunen stimulerar till motion och friluftsliv genom att:  

 

• i samverkan med olika aktörer utveckla kvaliteten på kommunens motionsspår, 

vandrings- och cykelleder.  

• tillsammans med näringslivet och föreningar skapa attraktiva miljöer för uteliv och 

rörelse.  

• informera om kommundelarnas möjligheter för uteliv och rörelse.  

2.8 Ung Fritid  
Fritidsgårdens verksamhet skall utformas utifrån besökarnas önskemål och behov. 

Besökarna ges därmed reellt inflytande. Detta kräver stor lyhördhet och flexibilitet hos såväl 

ledningen för verksamheten som hos personalen.  

 

Grunden för verksamheten har ett hälsofrämjande perspektiv, arbetet inriktar sig på att 

stärka frisk- och skyddsfaktorer. Målet är att alla ungdomar i Munkedal bär med sig känslan 

av att den öppna verksamheten mötte dem, stöttade och utvecklade dem utifrån deras 

egna behov och intressen under ungdomsåren. Ung Fritid ska arbeta mot detta genom att:  

 

• stötta ungdomars egna initiativ och ge dem möjlighet att engagera sig och kunna 

påverka.  

• utveckla arbetet med mötesplatser för ungdomar i alla kommundelar.  

• samverka internt och externt i det drogförebyggande arbetet.  

• samarbeta med föreningar och näringsliv.  

• samordna och genomföra lovaktiviteter för skollediga ungdomar.   
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3 Lokaler, kostnader och lokalnyttjande 
I avsnittet redovisas en komplett objektslista för de lokaler som verksamheterna nyttjar, 

såväl kommunalt ägda som externt inhyrda. I avsnittet redogörs även för analyser av 

nyckeltal såsom lokalnyttjande och kostnad per kvadratmeter. 

3.1 Objektsförteckning 
Kultur och fritidsverksamheten nyttjar idag lokaler till en yta om ca 6 000 kvadratmeter. 

Lokalerna kostar drygt 3,2 miljoner kronor (2021). 

I objektslistan är samtliga utom ett objekt ägda av kommunen. Det är enbart Bibliotek 

Hedekas som är inhyrt på bottenplan av en privat fastighet. Svarteborgs gym, 

Hembygdsmuseum och friskvårdsföreningen är lokaler som nyttjas av extern verksamhet 

som Kultur och fritid hyr ut till. Både Munkedal sporthall och Dingle sporthall nyttjas även 

av grund- och gymnasieskolor.  

Tabell 1. Objektsförteckning kultur- och fritidslokaler. 

Populärnamn Adress Verksamhet Ägd/ 
hyrd 

Nyttjas av Area 
m²   

Lokalkostnad 
2021 

Kr/m² 

Bibliotek Hedekas  

(inflytt vt 2022) 

Dinglevägen 1, 

Hedekas 

Folkbibliotek Hyrd Kommun 110 33 100* - 

Bibliotek 

Hällevadsholm  

(del av skolan) 

Skolvägen 2, 

Hällevadsholms 

Folkbibliotek Ägd Kommun 100 331 246 3 312 

Bibliotek Munkedal Centrumtorget, 

Munkedal 

Folkbibliotek Ägd Kommun 200 114 484 572 

Dingle sporthall Idrottsvägen, 

Dingle 

Fritid/delvis skola Ägd Kommun 1 411 445 948 316 

Munkedals sporthall Klockvägen 1, 

Munkedal 

Fritid/delvis skola Ägd Kommun 1 980 813 041 411 

Fiskevårdsföreningen  Örekilsvägen 2, 

Munkedal 

Förening Ägd Kommun 120 174 147 1 451 

Hembygdsmuseum  Myrbottenvägen 

Munkedal 

Kultur Ägd Kommun 415 112 515 271 

Kulturskolan Skolvägen 5, 

Munkedal 

Kulturskolan Ägd Kommun 470 338 014 719 

Ung fritid,  

Örekilsgården 

Bruksvägen 6, 

Munkedal 

Kultur/fritid Ägd Kommun 897 535 556 597 

Dingle gamla 

brandstation  

Järnvägsgatan 

11, Dingle 

Svarteborgs gym Ägd Extern 245 268 569 1 096 

Lokal till föreningar** Hedevägen, 

Munkedal 

Förening för äldre Ägd kommun  264   

Bollhall  

(tillkommit 2022) 

Klockvägen, 

Munkedal 

Fritid/förening Ägd Kommun  - - 

Summa       6 212 3 166 620 510 

* Lokalkostnaden avser en del av ett helår då inflytt gjordes år 2002. Årlig kostnad uppgår till 99 300 kronor. 

** Fastighet har enbart haft intäkt på lokalen.  
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3.2 Lokalkostnader 
Syftet med avsnittet är att visa och analysera lokalkostnaderna, vilket normalt görs genom 

ett antal jämförelser av nyckeltal.  

Totalt kostade lokalerna ca 3,2 miljoner kronor 2021. I tabell 1 framgår kostnaden per 

objekt samt kostnad per kvadratmeter. 

Kronor per kvadratmeter 

Då beståndet för kultur och fritid består av olika typer av lokaler är nyckeltalen i vissa fall 

inte direkt jämförbara. 

För lokalkategorin bibliotek kan en jämförelse göras. Kommunen har tre bibliotek, Bibliotek 

Hedekas, Bibliotek Hällevadsholm och Bibliotek Munkedal. Högst kostnad per kvadratmeter 

har Bibliotek Hällevadsholm, både jämfört med de andra biblioteken och jämfört med 

samtliga resterande objekt (se tabell 1 ovan). Det beror på att diverse åtgärder och 

renoveringar har gjorts under året. Biblioteket ligger i Hällevadsholms skola och nyttjar en 

mindre del av den totala ytan. Jämförelsevis med skolan ligger bibliotekets kostnad i kronor 

per kvadratmeter högt.   

Sett till de båda sporthallarna har Munkedal sporthall den högsta kostanden om 470 kronor 

per kvadratmeter jämfört med Dingle sporthall med 316 kronor per kvadratmeter. 

3.3 Lokalernas ändamålsenlighet 
Syftet med avsnittet är att visa och analysera om lokalerna är anpassade för verksamheten 

som bedrivs idag och framtida arbetssätt. Bedömningen av ändamålsenligheten har gjorts 

genom intervjuer med verksamhetsrepresentanter. Lokalernas ändamålsenlighet har 

värderats utifrån: 

• Hur väl lokalerna uppfyller lagar och myndighetskrav 

• Hur väl lokalerna uppfyller verksamhetskrav 

• Bedömning av inneklimat, ljus-, ljud-, och luftmiljö 

• Tillgänglighet i funktionskrav 

• Lokalernas flexibilitet för andra ändamål 

Nedan presenteras ändamålsenligheten för sex av elva objekt: 

Bibliotek Hedekas 

Lokalen fungerar generellt bra. Det har nyligen gjorts vissa förbättringar och komplettering 

av brandlarm.  

 

Bibliotek Hällevadsholm (och skolbibliotek ligger båda i skolan) 

Generellt har biblioteket en god ändamålsenlighet. Lokalen är delvis nyrenoverad och det 

enda som påpekats är behov av bättre ljus på barnavdelningen.  

 

Bibliotek Munkedal 

Biblioteket ligger på första plan i Forum, kommunhuset. Det har bland annat påpekats att 

de separata verksamheterna i huset till viss del stör varandra. Bibliotekets lokaler upplevs 

även vara för små och brista i flexibilitet. Det har även påpekats att det rutiga golvet i 

biblioteket försvårar för synskadade personer.  
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Skolbibliotek 

• Munkedalsskolans bibliotek - Munkedalsskolan har ett bibliotek som ligger i ett 

gammalt skyddsrum vilket medför ett flertal brister i ändamålsenligheten. Den 

samlade bedömningen är att lokalen brister på samtliga punkter. Lokalen uppfyller 

inte de krav som finns på tillgänglighet, arbetsmiljö, verksamhetskrav med mera. 

Detta hanteras i en separat förstudie.  

 

• Centrumskolan bibliotek – Biblioteket fungerar i sin helhet bra men har 

utvecklingspotential. I Dingle finns ett filialbibliotek som hanteras via ett lokalt ombud 

”Bellas hörna”. Där finns det möjlighet att hämta ut beställningar och lämna tillbaka.  

  

• Kungsmarksskolan – Fungerar bra inga större brister sett till ändamålsenligheten. 

 

• Bruksskolan – Skolbiblioteket inryms idag i en tillfällig modullösning. Det är därmed 

inte ändamålsenligt för vare sig verksamheten eller för eleverna. En anledning är 

bland annat att det inte ligger i skolbyggnaden och är därmed inte lika lättillgängligt. 

 

• Hedekas – Fungerar bra inga större brister sett till ändamålsenligheten. 

 

Kulturskolan 

Kulturskolan har lokaler som inte alls stämmer överens med de verksamhetskrav som finns. 

Det kan bero på att lokalen är en omgjord gymnastiksal. Det finns stora brister i 

arbetsmiljön då bland annat ljudnivån är alldeles för hög till följd av avsaknad 

ljuddämpning. Det saknas personalutrymmen och nog med undervisningsytor. Idag nyttjar 

verksamheten vissa av skolan klassrum, där det ibland uppstår verksamhetskrockar med 

skolan. Behovet av en ny lokal utreds i pågående förstudie skolor centrala Munkedal. 

 

Ung fritid 

Verksamheten är i en ny och fin lokal där ändamålsenligheten anses god.   
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3.4 Lokalernas tekniska status 
Beståndet övergripande byggtekniska status har bedömts. Syftet är att visa och analysera 

lokalernas tekniska status för att visa om statusen är god eller om det finns ett stort behov 

av underhåll. Bedömningen är gjord av fastighetschefen.  

Byggnaderna har bedömts och delats in i tre kategorier:  

1. Grön – Objektet har god teknisk status och förutsättningar för långsiktigt ägande. 

2. Gul – Objektet är i behov av åtgärder för att uppnå en god teknisk status och 

möjliggöra långsiktigt ägande. 

3. Röd – Objektet är ej i god teknisk status och bör ses som avvecklingsobjekt nu eller 

på sikt.  

 

Den tekniska statusen har bedömts för samtliga 10 objekt som kommunen äger. Se en 

sammanställning i tabellTabell.2 nedan. Majoriteten av byggnaderna har bedömts till gul, 

vilket innebär att det finns behov av åtgärder för att uppnå god teknisk status. Exempelvis 

för Ung fritid-Örkilsgården finns det behov av åtgärder, speciellt för källaren. 

Hembyggdsmuseeum och Kulturskolan har bedömts till röda, då de anses har brister i 

underhållet, är gamla och ej energieffektiva.  

Tabell.2 Sammanställning teknisk status 

Populärnamn  Teknisk 
status 

Bibliotek Hedekas  Grön 

Bibliotek Hällevardsholm  Grön 

Bibliotek Munkedal  Grön 

Dingle sporthall  Gul 

Munkedals sporthall  Gul 

Fiskevårdsföreningen  Gul 

Hembygdsmuseum  Röd 

Kulturskolan  Röd 

Ung fritid, Örekilsgården   Gul 

Dingle gamla brandstation  Gul 

Ung fritid   Gul 
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4 Lokalbehov och lokalbestånd över tid 
I avsnittet redogörs för verksamhetsförändringar och påföljande lokalbehov över tid. Sist 

summeras vad revisionen har i form av medskick till lokalförsörjningsplanen 

4.1 Verksamhetens utveckling  
Kultur och fritid har verksamheter som vänder sig till alla åldersgrupper och har ett stort 

utbud av verksamheter. Förvaltningen arbetar aktivt för att säkerställa att det finns 

förutsättningar och att kunna inspirera. Den huvudsakliga utvecklingen i kommunen är 

föreningsdrivet. Munkedals kommun har ett väldigt aktivt föreningsliv, vilket styr behovet 

och utvecklingen. Föreningar har rätt att ansöka om anläggningsbidrag som ska användas 

till omkostnader och viss del förvaltning.  

Kommunen har en målbild att växa. Befolkningsutvecklingen har ingen direkt påverkan på 

ökade behov av platser som det har exempelvis i förskolan. En befolkningsökning kan 

innebära att fler personer söka sig till de bibliotek, idrottsanläggningar och 

kulturverksamheter som finns i kommunen. 

Det är idag kö till vissa av kulturskolans verksamheter, främst instrumentverksamhet. 

Sett till utvecklingen av bibliotek lyfts möjligheten att ha bibliotek placerade i närheten av 

verksamheter som positivt. På så sätt skapas bra synergieffekter, möjligheten att samnyttja 

olika lokalfunktioner samt att man får draghjälp från varandra.  

Förvaltningen ansvarar för uthyrning av hallar, anläggningar och skötsel av leder, 

naturreservat och badplatser, vilket också kan påverkas av en ökad befolkningsmängd. 

4.2 Lokalbeståndets utveckling 
Det finns en nyligen genomförd förändring i lokalbeståndet. 

Bollhall vid Kungsmarkskolan (2022) 

Ett exempel på det är den nya Bollhallen vid Kungsmarkskolan som stod klar och invigdes 

hösten 2022. Där föreningar kopplat till bollsport drivit behovet om en inomhushall 

anpassad för bollsporter. 
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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

2022-11-19 Dnr: KFN 2021–3 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Liselott Sörensen-Ringi 
Kultur- och fritidsnämnden 

Uppföljning av internkontrollplan 2022 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontrollplan för 2022. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för intern kontroll ansvarar nämnden för att följa upp samt 
bedöma den interna kontrollen och årligen upprätta en uppföljningsrapport. Vid 
upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare 
brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  

2021-12-14 antog nämnden internkontrollplan för 2022 som innefattar tre 
kontrollområden. En samlad bedömning av varje kontrollområde har gjorts utifrån 
upprättade kontrollrapporter. Se bilagor.   

Kontrollområde: Färdigställs och publiceras fastställda styrdokument på hemsidan. 
Resultat: Kontrollområdet fungerar inte. 
Åtgärd: Se över rutiner för hantering av styrdokument samt att registrator vid 
expediering av beslut tydliggör för handläggare hur ärendet ska hanteras. 

Kontrollområde: Delegationsbeslut 
Resultat: Kontrollområdet fungerar. 
Åtgärd: Inget behov av vidare åtgärd. 

Kontrollområde: Barnkonventionen lag 2020 
Resultat: Kontrollområdet fungerar inte.  
Åtgärd: Lägga in barnkonventionen som en stående punkt i tjänsteskrivelse mallen. 

Bilagor 
Kontrollrapport: Färdigställs och publiceras fastställda styrdokument på hemsidan 
Kontrollrapport: Delegationsbeslut 
Kontrollrapport: Barnkonventionen lag 2020 
Uppföljning internkontrollplan KoF 2022 

17

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


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

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Intern kontroll ämnar förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar 
att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.  

Barnkonventionen 
Enligt artikel 3 i Barnkonventionen ska ’vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de 
vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa’. 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef Kultur- och fritidsnämnden 

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Controller 
Förvaltningschef 
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https://smlit-my.sharepoint.com/personal/sabina_trohne_munkedal_se/documents/skrivbordet/kfn - 
sabina/kfn 2022-12-07/till kallelsen/uppföljning av internkontroll 2022/bilaga 1. fastställs och publiceras 
fastställda styrdokument.doc 

 Bilaga 1 

Kontrollrapport (används av
 kontrollant för respektive kontrollområde)

Nämnd/område/enhet: Kultur- och fritidsnämnden  

Kontrollområde rutin/system Fastställs och publiceras (hemsidan) fastställda styrdokument? 

Kontrollant: Sabina Trohne, Nämndsekreterare  

1. Genomförande, metod och frekvens:
Vad som har kontrollerats: Färdigställs och publiceras (på hemsidan) fastställda styrdokument
efter beslut i nämnd, styrelse, fullmäktige eller motsvarande?
Tillvägagångssätt: Komplett genomgång av samtliga styrdokument som beslutas i nämnden under
verksamhetsåret tom. september.
Beskrivning av eventuellt urval: Kontroll av samtliga beslutade styrdokument inom kultur- och
fritidsnämnden tom. september 2022.

2. Resultat: Kontrollområdet fungerar ej och behöver utvecklas. Ett styrdokument är beslutat om i
Kultur- och fritidsnämnden som ej finns publicerats på hemsidan ännu.

3. Åtgärder: För att undvika brister i framtiden bör vi se över rutiner för hantering av beslutade
styrdokument samt att registrator vid expediering av beslut tydliggör för handläggare hur ärendet
ska hanteras.
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https://smlit-my.sharepoint.com/personal/sabina_trohne_munkedal_se/documents/skrivbordet/kfn - 
sabina/kfn 2022-12-07/till kallelsen/uppföljning av internkontroll 2022/bilaga 1. fastställs och publiceras 
fastställda styrdokument.doc 

Det praktiska kontrollarbetet kan sammanfattas i följande moment: 

Utreda, efter insamlat material och genomföra dialog. 

Verifiera, kontroll att dokumentationen och övrig beskrivning överensstämmer med 
verklighet.  

Bedöma, ger utredning och verifiering svar på om rutiner hanterats korrekt så fel 
undviks. 

Kontrollansvariga kan vara personer inom den egna förvaltningen. Dessa bör dock 
inte vara direkt involverade i arbetet med den rutin/system/dokumentation som 
vederbörande har kontrollansvar för. 

Rapportering sker till: den som står på internkontrollplanen som i sin tur skickar till 
nämnd.     
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https://smlit-my.sharepoint.com/personal/sabina_trohne_munkedal_se/documents/skrivbordet/kfn - 
sabina/kfn 2022-12-07/till kallelsen/uppföljning av internkontroll 2022/bilaga 2. kontrollrapport kfn - 
delegationsbeslut.doc 

 Bilaga 2 

Kontrollrapport (används av
 kontrollant för respektive kontrollområde)

Nämnd/område/enhet:   Kultur- och fritidsnämnden 

Kontrollområde rutin/system Delegationsbeslut 

Kontrollant: Sabina Trohne, Nämndsekreterare  

1. Genomförande, metod och frekvens:
Vad som har kontrollerats: Handlingar vid upphandling, kommer de med i delegationsbeslut?
Tillvägagångssätt: Granskning av delegationsbeslut avseende upphandling genom sökning i
ärendehanteringssystemet Ciceron av vilka delegationsbeslut som är registrerade gällande
upphandling samt genomgång av delegationsbeslut anmälda till kultur- och fritidsnämnden under
perioden 2022-01-01 tom 2022-11-01 och därefter avstämning med upphandlare.
Beskrivning av eventuellt urval: Alla delegationsbeslut under perioden gällande upphandling har
inkluderats.

2. Resultat: Inga delegationsbeslut gällande upphandling har diarieförts i ärendesystemet eller
anmälts till nämnden vilket stämmer överens med uppgifter från upphandlare. Kontrollområdet
anses fungera då inga brister har detekterats.

3. Åtgärder: Inget behov av vidare åtgärd då kontrollområdet anses fungera.
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https://smlit-my.sharepoint.com/personal/sabina_trohne_munkedal_se/documents/skrivbordet/kfn - 
sabina/kfn 2022-12-07/till kallelsen/uppföljning av internkontroll 2022/bilaga 2. kontrollrapport kfn - 
delegationsbeslut.doc 

Det praktiska kontrollarbetet kan sammanfattas i följande moment: 

Utreda, efter insamlat material och genomföra dialog. 

Verifiera, kontroll att dokumentationen och övrig beskrivning överensstämmer med 
verklighet.  

Bedöma, ger utredning och verifiering svar på om rutiner hanterats korrekt så fel 
undviks. 

Kontrollansvariga kan vara personer inom den egna förvaltningen. Dessa bör dock 
inte vara direkt involverade i arbetet med den rutin/system/dokumentation som 
vederbörande har kontrollansvar för. 

Rapportering sker till: den som står på internkontrollplanen som i sin tur skickar till 
nämnd.     
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sabina/kfn 2022-12-07/till kallelsen/uppföljning av internkontroll 2022/bilaga 3. kontrollrapport kfn - 
barnkonventionen.doc 

 Bilaga 3 

Kontrollrapport (används av
 kontrollant för respektive kontrollområde)

Nämnd/område/enhet: Kultur- och fritidsnämnden 

Kontrollområde rutin/system Barnkonventionen lag 2020 

Kontrollant: Sabina Trohne, Nämndsekreterare  

1. Genomförande, metod och frekvens:
Vad som har kontrollerats: Tjänsteskrivelser där barnens delaktighet ska framgå.
Tillvägagångssätt: Genom kontroll av samtliga tjänsteskrivelser under perioden januari –
oktober 2022.
Beskrivning av eventuellt urval: Samtliga tjänsteskrivelser januari - oktober 2022.

2. Resultat: Kontrollområdet anses inte fungera och är i behov att utvecklas då flera
tjänsteskrivelser under perioden saknar att inkludera barnkonventionen under särskilda
konsekvensbeskrivningar.

3. Åtgärder: Inkludera barnkonventionen som en stående punkt under särskilda
konsekvensbeskrivningar i den gemensamma tjänsteskrivelse mallen.
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barnkonventionen.doc 

Det praktiska kontrollarbetet kan sammanfattas i följande moment: 

Utreda, efter insamlat material och genomföra dialog. 

Verifiera, kontroll att dokumentationen och övrig beskrivning överensstämmer med 
verklighet.  

Bedöma, ger utredning och verifiering svar på om rutiner hanterats korrekt så fel 
undviks. 

Kontrollansvariga kan vara personer inom den egna förvaltningen. Dessa bör dock 
inte vara direkt involverade i arbetet med den rutin/system/dokumentation som 
vederbörande har kontrollansvar för. 

Rapportering sker till: den som står på internkontrollplanen som i sin tur skickar till 
nämnd.     
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Uppföljning av Intern kontrollplan Munkedals kommun år 2022
Tidsperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-14   Dnr KFN 2021-3

Upprättad av: Sabina Trohne

Enhet Kontrollområde 
Rutin/system

Risk/
väsen
tlighe

t

Dokument Kontrollmoment- 
vad i moment/rutin ska 
kontrolleras

Kontrollant Metod- hur skall 
kontrollen utföras

Frekvens Förslag till åtgärd Åter-
rapportering

*Adm
KS,
kommun-
övergripa
nde
gransknin
g

Färdigställs och 
publiceras (hemsidan) 
fastställda styrdokument.

12 Regler för 
styrdokument.

Färdigställs och 
publiceras (på hemsidan) 
fastställda styrdokument 
efter beslut i nämnd, 
styrelse, fullmäktige eller 
motsvarande?

Registrator Komplett genomgång av 
samtliga styrdokument 
som beslutas i nämnd, 
styrelse eller fullmäktige 
under verksamhetsåret.

Mätning i 
september 
2022.

Kontrollområdet fungerar

Kontrollområdet fungerar 
men behöver utvecklas

Kontrollområdet fungerar inte  

Se över rutiner för hantering av 
beslutade styrdokument samt 
att registrator vid expediering av 
beslut tydliggör för handläggare 
hur ärendet ska hanteras.   

KFN 7/12 2022

*Adm
KS,
kommun
övergripa
nde
gransknin
g

Delegationsbeslut 9 Delegationsordningen Handlingar vid 
upphandling, kommer de 
med i delgationsbeslut? 

Nämndsekreterare Granskning av 
delegationsbeslut 
avseende upphandling

Görs 
löpande 
under 2022

Kontrollområdet fungerar

Kontrollområdet fungerar 
men behöver utvecklas

Kontrollområdet fungerar inte  

Inget behov av vidare åtgärd. KFN 7/12 2022

KFN Barnkonventionen lag 
2020

9 Barnkonventionens 
artikel 2, 3 ,6 och 12

Tjänsteskrivelser där 
barnens delaktighet ska 
framgå

Nämndsekreterare Kontroll av samtliga 
tjänsteskrivelser

Löpande 
under jan-
okt 2022

Kontrollområdet fungerar

Kontrollområdet fungerar 
men behöver utvecklas

Kontrollområdet fungerar inte  

Lägga in barnkonventionen som 
en stående punkt i 
tjänsteskrivelse mallen. 

KFN 7/12 2022

Uppföljning/resultat av 
kontrollen
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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

2022-11-22 Dnr: KFN 2022–3

TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 

Internkontrollplan 2023 för Kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2023. 

Sammanfattning 
Enligt Reglemente för internkontroll har nämnden ansvar för den interna kontrollen 
inom respektive ansvarsområde. Årligen ska en riskanalys som består av 
konsekvens- och sannolikhetsbedömning göras och som följs av en upprättad 
internkontrollplan inom verksamhetsområdet. Planen ska revideras årligen och antas 
av nämnden. 

Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet avseende 2023 med följande internkontrollområden: 

- Anmäls delegationsbeslut gällande avtal efter upphandling till nämnd?
- Undertecknas sekretessförbindelse av nämndsledamöter/ersättare gällande
känsliga personuppgifter inom ramen för uppdraget?
- Är underlag inför beslut i nämnd korrekta?
- Är mål och mått i linje med kultur- och fritidsplanen?

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-22. 
Internkontrollplan KoF 2023  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Intern kontroll är en central del av ekonomistyrningen och ska bland annat bidra till 
att verksamheten är resurseffektiv.  

Barnkonventionen 
Inga barnrättsliga konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen  
Controller  
Förvaltningschef  
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun år 2023
Tidsperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31
Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-07     Dnr 2022-3

Upprättad av: Sabina Trohne

Enhet Kontrollområde 
rutin/system

Risk/ 
konsekvens

Risk/ 
Sannolikhet

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering sker 
till

*Adm KS, 
kommun-
övergripande
granskning

Anmäls delegationsbeslut 
gällande avtal efter 
upphandling till nämnd? 

3 3 Delegationsbeslut i 
upphandlingsärende

Är delegationsbeslut i upphandlings 
ärende anmält i nämnd?

Registratorer 
tillsammans med 
upphandlare

Manuell granskning Kontrolleras i 
april och augusti

Administrativ chef 

*Adm KS, 
kommun-
övergripande
granskning

Undertecknas 
sekretessförbindelse av 
nämndsledamöter/ersättare 
gällande känsliga 
personuppgifter inom ramen 
för uppdraget? 

3 4 Sekretessförbindelse Har nämndens ledamöter och 
ersättarde undertecknat 
sekretessförbindelse?

Nämndsekreterare Avstämning Kontrolleras i 
april och augusti

Administrativ chef 

KFN Är underlag inför beslut i 
nämnd korrekta?

4 3 Protokoll och kallelser Kontroll av att underlag är korrekta 
inför beslut i nämnd

Nämndsekreterare Komplett genomgång av 
protokoll och kallelser

Löpande under 
januari - 
oktober 2023

Förvaltningschef

KFN Är mål och mått i linje 
med kultur- och 
fritidsplanen?

4 3 Kultur- och fritidsplan 
och delårsrapporter 

Kontroll av att mål och mått är i 
linje med kultur- och fritidsplanen 

Förvaltningschef Uppföljning av 
delårsrapporter 

Löpande under 
januari -  
oktober 2023

Förvaltningschef

1
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Riskanalys
Konsekvens- och sannolikhetsbedömning

Matris 

KONSEKVENS/ 
VÄSENTLIGHET
Allvarlig                       4
( Är så stor att fel inte får inträffa)

Kännbar                     3
(Uppfattas som besvärande)

Lindrig                        2
(uppfattas som liten)

Försumbar                  1
(Är obetydlig)

1 2 3 4

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik SANNOLIKHET 
/RISK

(risken är obefintlig) (risken är mycket liten) (finns en möjlig risk)
(mycket troligt att fel 
uppstår)

Bedöm konsekvenserna vid fel 1-16
Sannolikheten att fel skall uppstå 1-16

Poäng 1-4:  Inget agerande, vi accepterar riskerna.
Poäng 5-8:  Uppmärksamhet krävs, bör ha uppsikt. Kan ev tas med i kommande   
                 internkontrollplan.
Poäng 9-16:  Åtgärder krävs. Skall tas med i internkontrollplan.

  3-8   9-16

 1-4   3-8
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Diarienummer: 2022–000066 
Datum: 2022-11-29 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa enheten 

Preliminära sammanträdestider för 
Kultur- och fritidsnämnden år 2023 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till preliminära 
sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden år 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer mötesdagarna vid första mötet i januari 
2023. 

Kultur- och fritidsnämnden behandlar frågan om att ha offentliga/ej offentliga 
sammanträden på sitt första möte i januari 2023. 

Sammanfattning 
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. 

För att underlätta planering för de ledamöter och ersättare som i december 
väljs i kommunfullmäktige för uppdrag i Kultur- och fritidsnämnden, föreslås 
att nuvarande Kultur- och fritidsnämnd godkänner preliminära 
sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden kommer vid sitt första möte i januari 2023 att 
fastställa sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden för år 2023. 

Offentliga sammanträden 
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) 
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Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden står i 8 § att:  
”Kultur- och fritidsnämnden får besluta om offentligt sammanträde”. 

Då nya ledamöter kommer tillträda i nämnderna för mandatperioden 2023–
2026, föreslås att kultur- och fritidsnämnden ännu inte behandlar frågan 
gällande offentliga sammanträden i detta förslag utan tar upp det på 
nämndens möte i januari 2023 när sammanträdestiderna fastställs. 

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 2022-11-07. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Barnkonventionen 
Inga konsekvenser. 

Beslutet skickas till: 

Nämndsekreterare för KFN för vidare befordran till berörda 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Diarienummer: 2022–000069 
Datum: 2022-11-29 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Margareta Svensson-Hjorth 
Enhetschef Kultur och fritid 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut om anläggningsbidrag 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att regelverket för hantering av 
anläggningsbidrag fortsättningsvis utbetalas under innevarande 
verksamhetsår. 

Sammanfattning 
Ett nytt regelverk kring hantering av anläggningsbidrag beslutades av Kultur- 
och fritidsnämnden i december 2019. Anläggningsbidraget skulle 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 till detta föreslås att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
regelverket för hantering av anläggningsbidrag fortsättningsvis utbetalas 
under innevarande verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-29. 
Regler – Bidragsregler för ungdoms- och idrottsföreningar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Goda förutsättningar för föreningarna att planera sin ekonomi. 
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Hållbar utveckling – Social dimension 
Regelverket innebär en förenklad ansökningsprocess vilket förenklar 
föreningarnas styrelsearbete 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Barnkonventionen 
Inga konsekvenser. 

Beslutet skickas till: 

Fritidschef, för hantering. 
Föreningsadministratör, för kännedom. 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Regler 

Bidragsregler för ungdoms- 

och idrottsföreningar 
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Dokumentbeskrivning 

Dokumenttyp: Regler 

Antaget av: Kultur och Fritidsnämnd 

Antagningsdatum: 2018-09-12 

Diarienummer: 2019-65 

Gäller till och med: Tills vidare 

Dokumentansvarig: Margareta Svensson Hjorth 

Revisionshistorik: Reviderad 2019-12-12, 2020-02-14 
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BIDRAGSREGLER FÖR UNGDOMS- 

OCH 
IDROTTSFÖRENINGAR I MUNKEDALS 

KOMMUN 

GÄLLANDE FRÅN 2019-01-01 

  Antagna av kommunstyrelsen 2018-09-12 § 163 

 Reviderad 2020-02-14 
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Kommunalt bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar består av tre delar: 

1. Startbidrag

2. Aktivitetsbidrag
3. Anläggningsbidrag

Allmänna bestämmelser 

Kommunalt bidrag kan erhållas av förening som bedriver 
ungdomsverksamhet och/eller idrottslig verksamhet och som har sin 
huvudsakliga verksamhet och sitt säte i Munkedals kommun. 

• Föreningen bör vara riksanknuten och ska ha stabilitet och

omfattning samt vara av ideell karaktär.
• Föreningens verksamhet ska omfatta allmänt vedertagna

demokratiska principer och vara öppen för alla som delar föreningens

värderingar och syften.
• Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet och drogfrihet samt

arbeta med insatser mot våld, rasism och diskriminering.
• Föreningen ska vara allmännyttig och därför kan kommunen, efter

särskild prövning, besluta om att inte godkänna ansökan från
förening som vill erhålla kommunala bidrag efter dessa regler.

För att kunna erhålla bidrag måste föreningen ha stadgar som antagits på 
årsmöte, ha en vald styrelse och varit verksam under minst sex månader 

samt ha minst tio medlemmar i åldern 6 – 25 år. Övre åldersbegränsning 
gäller inte för föreningar med handikappverksamhet.  

Med medlem avses person som är matrikelförd i föreningen och som i övrigt 
uppfyller föreningens krav enligt stadgar och årsmötesbeslut. Matrikeln ska 

uppta medlemmens fullständiga namn, födelsedag och år, adress, 
telefonnummer samt uppgift om att stadgeenlig medlemsavgift erlagts. 
Föreningen ska förvara matrikeln under minst fyra år efter 

verksamhetsårets slut. Varje person som är medlem i föreningen genom 
familjemedlemskort ska också vara matrikelförd på samma sätt som enskild 

medlem.  

Bidrag utbetalas i förekommande fall endast för medlemmar som är 

folkbokförda i Munkedals kommun. Undantag kan medges för enskild 
medlem från annan kommun om det kan styrkas att vederbörande 

regelbundet deltar i den sökande föreningens verksamhet inom kommunen. 

De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp och 

medlemmarna ska därför själva bidra till föreningens ekonomi genom att 
erlägga skälig medlemsavgift. 

Förening som erhåller eller söker bidrag ska årligen, senast den 30 april, 
lämna in redovisning och bifoga för senast avslutade verksamhetsår:  

• verksamhetsberättelse

• resultat- och balansräkning
• revisionsberättelse
• årsmötesprotokoll
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Förening som mottar bidrag godkänner samtidigt att kommunen, på det 

sätt den 
finner lämpligt, får rätt att ta del av föreningens räkenskaper och övriga 

förvaltning. 

Bidragssökande förening ska ha ett på föreningen registrerat Bank- eller 

Plusgirokonto. Bidrag utbetalas endast över Bank- eller Plusgirokonto. 

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen 
avstängs från fortsatt bidragsgivning. Eventuell prövning och tolkning av 
dessa regler görs av kommunstyrelsen. 

1. STARTBIDRAG
Startbidrag kan beviljas till nystartad förening som har minst tio
medlemmar i åldern 6 - 25 år samt i övrigt uppfyller ovanstående allmänna

bestämmelser. Ansökan görs på kommunens hemsida och till ansökan ska
bifogas kopia av föreningens stadgar samt protokoll från mötet då

föreningen bildades. Ansökan om startbidrag ska vara inlämnad till
kommunen senast sex månader efter föreningens bildande. Startbidraget är

1 000 kronor.

2. AKTIVITETSBIDRAG (LOKALT AKTIVITETSSTÖD)
Aktivitetsbidragets syfte är att medverka till och stödja ett aktivt

föreningsliv.

Bidraget är knutet till de ungdomsaktiviteter med sammankomster och 

deltagartillfällen som sker i föreningens regi. Aktivitetsbidraget beräknas 
efter det totala antalet deltagare (personsammankomster) i åldern 6 - 25 år 

i redovisade sammankomster. Med personsammankomst menas varje 
deltagare i sammankomsterna. 

Med sammankomst menas planerad ledarledd gruppaktivitet med minst tre 
bidragsberättigade deltagare i åldern 6 - 25 år utöver ledare. För deltagare 

inom handikappverksamhet gäller ingen övre åldersgräns. För att 
sammankomsten ska räknas som planerad gäller att den är beslutad av 
föreningens styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. Deltagare i 

en förenings sammankomster får bara delta i en bidragsgrundande 
sammankomst per dag. Ledare, som är ungdomar i åldern 13 – 25 år får 

medräknas som bidragsberättigad. Sammankomsten ska pågå minst 60 
minuter 
inklusive gemensam samling och avslutning. För sammankomsterna ska 

närvarokort föras och dessa ska ligga till grund för bidragsansökan. 
På närvarokorten ska följande uppgifter finnas:  

• föreningens namn
• typ av aktivitet

• datum och tidsuppgift
• plats för aktiviteten

• namn på ledare och deltagare
• åldersuppgifter och kön
• markering av närvaro
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Närvarokorten ska undertecknas av ansvarig ledare och ska förvaras hos 

föreningen i minst fyra år. Kommunen kan för granskning och revision 
begära in föreningens underlagsmaterial för bidragsansökan i form av 

närvarokort etc. 

Ansökan om aktivitetsbidrag görs vid två tillfällen per år; före den 25 

augusti avseende första halvårets aktiviteter och före den 25 februari 
avseende andra halvårets aktiviteter.  

3. ANLÄGGNINGSBIDRAG

Anläggningsbidrag* kan utbetalas till av föreningsdriven idrotts- och
fritidsanläggning inklusive egen lokal godkänd av kommunen eller som

uppförts med kommunalt stöd. Om föreningen inte själv äger anläggningen
ska föreningen ha arrende- eller hyreskontrakt med ägaren. För att bidrag
ska kunna utbetalas ska kontraktet även vara godkänt av kommunen.

Anläggningen ska i föreningens räkenskaper, redovisas på sådant sätt att 

utgifter och inkomster, som endast avser anläggningen, redovisas separat 
på en för anläggningen upprättad resultaträkning.  

Årsredovisning ska inkomma till kommunen senast den 30 april avseende 
senaste verksamhetsåret. Årsredovisningen ska innehålla föreningens 

verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och balansräkning samt 
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

I samband med godkänd redovisning utbetalas det totala bidraget för 
innevarande år, dock senast 1 juni. Fördelning av anläggningsbidrag sker 

inom ramen för de medel som avsatts i budget.  

Anläggningsbidraget utbetalas varje år som ett fast belopp för innevarande 
år. Bidraget är avsett att användas till föreningens årliga kostnad för 
brandförsäkring, bränsle, sotning, el, vatten/avlopp, sophämtning samt 

mindre underhåll. Som incitament för att arbeta utifrån kommunens mål om 
ökad hållbarhet möjliggörs att föreningen har att redovisa, men ej 

återbetala utbetalda medel. Kostnader för el, värme, vatten och avlopp kan 
påverkas och användas i föreningens verksamhet. 

Omprövning av det fasta beloppet görs vart tredje år. 

Särskilt anläggningsbidrag kan sökas för större reparationer eller underhåll, 
inköp av inventarier eller maskiner. För särskilt anläggningsbidrag ansökes 
separat via kommunens hemsida senast 30 april och handläggningstiden 

ska ej överstiga två månader.  

Med ansökan ska bifogas beskrivning av ärendet, ritningar, kalkyler och 
annat underlagsmaterial för kommunens bedömning och handläggning.  

*Anläggning är i detta fall sådan inrättning/byggnad som är direkt kopplad till

tränings- och tävlingsverksamhet.
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2022-11-30 Dnr: KFN 2022–2

VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Moa Gustafsson 
Ekonom 
Ekonomiavdelningen 

Nämndens detaljbudget 2023 plan 2024–2025 med 
verksamhetsplan 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördelning av detaljbudget 2023 
med plan 2024–2025 per verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 
2023 och reviderade mått. 

Sammanfattning 
I maj beslutade nämnden förslag till budget 2023 plan 2024–2025. Nämndens 
budgetskrivelse redovisar förslag till ekonomisk ram för drift- och 
investeringsbudget. Nämnden har konsekvensbeskrivit ramens påverkan på 
verksamheten. Nämnden har även under våren arbetat fram verksamhetsmål och 
mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.  

Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade förändringar 
som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som tilldelats efter 
Kommunfullmäktige i juni och november samt upprättat verksamhetsplaner utifrån 
nämndens satta verksamhetsmål.  

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen har 
fördelats ut på förvaltningens avdelningar och den verksamhetsplan man kommer 
arbeta utifrån.  

Ram drift och investering 
Nämndens ekonomiska ram är 21 361 tkr, en ramförändring med 947 tkr i 
jämförelse med 2022. Nämndens investeringsram är 305 tkr och är fördelad på 
projektnivå.  

Verksamhetsplan 
Förvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan med aktiviteter utifrån nämndens 
verksamhetsmål och mått och kommunfullmäktiges inriktningsmål.  

(Bilaga 2 bifogas för att tydliggöra föreslagna förändringar. Grön markerat= tas bort, 
Gul markerat= tillägg). 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Förhandlad enligt paragraf §11 2022-12-05 

Barnkonventionen 
Nämnden tar hänsyn till Artikel 31 i Barnkonventionen: Barn har rätt till lek, vila och 
fritid. 

Beslutet expedieras till: 
Controller 
Förvaltningsekonom 
Förvaltningschef 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
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Dnr 2022-2 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Detaljbudget 2023 
Plan 2024-2025 

Nämndsbeslut 
Antagen i KF 2022-12-07 § Dnr 2022-2 
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Bilagor: Mål och verksamhetsplan 2022  
 
 

 
Nämndens beslut av budget 2023 och plan 2024-2025 
 
Kultur- och fritidsnämnden 11/5-2022 § Dnr 2022-2 § 28 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 2023-2024 
med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan. 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsmål för 2022 och samt att en 
eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2022. 

 
Kultur- och fritidsnämnden 7/12 -2022 § Dnr 2022-2  

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna detaljbudget 2023 med fördelning av nämndens 
ram per verksamhet. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsplaner för budget 2023. 
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Kultur- och fritidsnämnds ordförande:  
Martin Rödin (M) 
Förvaltningschef:  
Liselott Sörensen-Ringi 
 
 

  
Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson 

 

Allmänt 
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 2023 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  
 
Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 
utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Målen ska vara kopplade till 
nämndens ram. Nämnden ska konsekvensbeskriva den 
preliminära ramens påverkan på verksamheten.  
 
Kommunfullmäktige har antagit budgeten för år 2023, 
plan 2024-2025 27 juni § 117. På grund av valår 
fastslog Kommunfullmäktige återigen budgeten 28 
november § 153. Nämnderna har under hösten haft på 
sig att arbeta med sin egen budget.  
 
I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur 
den ekonomiska ramen fördelats och att förändringarna 
har verkställts. Förvaltningen ska arbeta fram förslag 
till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.   

Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, kulturskola, Ung fritid, Föreningsbidrag, Turism 
och Bibliotek. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. 
Förvaltningen leds av en förvaltningschef. 

 

Ekonomi 

Ramförändring 

Tkr 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan  

2024 
Plan 

2025 
     

Kultur- och fritidsnämnden 20 414 21 361 21 361 21 361 
Ramförändring mellan åren 1 722 947   
*Varav löner, kapitalkostnad och prisindex 1 457 647   
Organisationsförändringar      
Effektivisering     
Utökning av ram 915 300   
Återtag tillfällig utökning -650    

 
*Löne- och kapitalkompensation är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.  
 

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Nämnden har tilldelats 21 361 
tkr i budgetram år 2023, en förändring jämfört med föregående år med 947 tkr. 
 
I budgeten kompenseras verksamheten med 4,1 % för indexuppräkning. Skulle kostnadsökningen vara 
högre än uppräkningen på grund av inflation får nämnden finansiera ökningen inom ram. 
 
Förvaltningen ska risk- och konsekvensbeskriva, samverka och förhandla vid eventuella åtgärder för budget 
i balans innan beslut i nämnd. 
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Verksamhetsförändringar inför 2023 
 

Summa ramförändring 947 

 
Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförädringar som redovisats finns i nämndens 
budgetskrivelse 2022-05-11.  

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning 
Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar 
faktiska utfallet 2021, rambudget för 2022 och den budgetram som ska gälla inför 2023 med planåren 
2024-2025.   
 

Tkr 
Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
 2023 

Plan 
 2024 

Plan 
 2025 

Nämnd- och styrelseverksamhet 248 222 327 327 327 
Turism 435 397 408 408 408 
Allmän fritidsverksamhet 6 579 7 832 8 284 8 284 8 284 
Kultur 937 831 856 856 856 
Bibliotek inkl skolbibliotek F-6 3 391 4 270 4 389 4 389 4 389 
Kulturskola 4 059 4 044 4 194 4 194 4 194 
Fritidsgårdar 2 366 2 818 2 903 2 903 2 903 
Nettokostnad/ram 18 014 20 414 21 361 21 361 21 361 

  
Kultur och Fritidsnämnden beslutade i maj att etablera en Fritidsbank hösten 2023 med budget motsvarande 
370 tkr. Budgeten för Fritidsbanken skulle finansieras genom omfördelning inom ram. 150 tkr från budget 
för medborgarbudget samt minskad budget för turism 70 tkr och minskad budget för föreningsbidrag 150 
tkr. I kommunstyrelsen avslogs minskad budget för medborgarbudget vilket medför att det inte går att 
finansiera en etablering av Fritidsbank inom tilldelad ram. Pga detta samt rådande ekonomiska världsläget 
så kommer vi pausa Fritidsbanken till budget 2024. Under tiden kommer förvaltningen föra samtal med 
föreningar om det finns vilja och ambitioner att upprätta någon form av fritidsbank inom deras område där 
allmänheten kan låna saker gratis, samt undersöka med AME om det finns utrymme att upprätta någon 
form av Fritidsbank inom deras verksamhetsområde. 
 

Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2023, samt plan 2024-2025 för nämnden. Investeringarna redovisas 
dels som nyinvestering och dels som reinvestering. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen 
kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk ram, tkr         2023 
  

Budgetram 2022 juni 20 230 
Kompensation för löneökningar 2022 och kapitalkostnad april/aug 2022 184 

  

Budgetram 2023 20 414 
  
Kompensation för löneökning jan – mars lönerev 2022 61 
Pris/indexuppräkning 202 
Justering Po-tillägg 384 
Driftkostnad bollhall, 4 månader 200 
Medborgarbudget 100 
  
Summa tillkommande utökningar och indexuppräkning 2023 947 
  
Budgetram 2023 21 361 
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Tkr 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

 
Plan 

2025 
      

Kultur- och fritidsnämnden      
Projekt 1304 Konst i offentlig miljö  100 100 100 100 
Projekt 2215 Inventarier KoF  250 130 130 130 
Projekt 2258 Kulturskolan  158 75 75 75 
Projekt 2230 Ombyggnation bibliotek  62    
Projekt 2231 Skolbibliotek  200    
Projekt 2260 Inventarier bollhall  1000    
Projekt 2261 Inventarier Ung Fritid  50    
Summa investering 1 820 305 305 305 
 
Beskrivning projekt 
• Projekt 1304 - Konst i offentlig miljö (100 tkr): 
Investeringen avser utsmyckning av offtenliga miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 104 den sk 1 % 
regeln. På grund av prioritering av budgetens maxnivå har den sänkts från 300 tkr till 100 tkr. 
 
• Projekt 2215 - Inventarier KoF (130 tkr):  
Investeringen avser möbler och inventarier för bibliotek och fritidsverksamhet. 
 
• Projekt 2258 - Kulturskolan (75 tkr):  
Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan. 
 

Nämndens verksamhetsmål med mått 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.  
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 
 
• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 
Respektive nämnd har brutit ner och kontretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått 
för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen 
ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. 
Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål 
och resurser rapporterats till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 

Verksamhetsplaner  
Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 
nämnden senast i december i samband med detaljbudgeten. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
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Vision 2025 
Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 
an framtidens utmaningar tillsammans!   
   
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  
    

1.1  Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning År 2023 
Kartäggning av skolbiblioteken i samtliga grundskolor 1 
1.1.1 Verksamhetsplan   
 
Förvaltningen arbetar för ökad folkbildning genom att: 

- Sprida information om kunskapsturism i kanaler som riktar sig till invånare och besökare  
- Arbeta för att integrera kulturarvet i grundskolan 
- Stötta föreningar i föreningskunskap  
- Ska samarbetet mellan kulturskola, bibliotek och skola 
- Säkerställa att samtliga F-6 skolor har tillgång till ett fullvärdigt skolbibliotek 
- Ung fritid stödjer ungdomar i att förstå och utveckla sitt intresse för demokrati 
- utveckla metoder för lässtimulans 
- Biblioteken fortsätter att utveckla mediabeståndet 
- Ung fritid informerar om olika utbildningar och förklarar olika sökvägar inom 

utbildningssystemet 
- Utbildar allmänheten i IT-kompetens via IT-café  

 

 
    

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

2.1  Verksamhetsmål KFN: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla År 2023 
Mått  
Ung Fritids ”killgrupp” träffas regelbundet under året 20ggr 
  
2.1.1 Verksamhetsplan   
 

Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla genom att: 

- Synliggöra offentliga miljöer som del av folkhälsan 
- Skapa en killgrupp som träffas regelbundet 
- Turistiska aktiviteter gynnar såväl invånare som besökare.  
- Genomföra aktiviteter i alla kommundelar 
- Ung fritid arbetar genom riktade aktiviteter för flickor för att höja deras deltagande på 

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

3.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för 
gemenskap År 2023 

Mått  
Höja andelen ungdomar som använder Garaget på fritidsgården kontinuerligt 20% 
3.1.1 Verksamhetsplan   

Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap genom att: 

- Genom ”Grejen med Munkedal”, kommuntidningen och sociala kanaler lyfta fram 
mötesplatser 

- Sprida kunskap i olika forum om hembygdsgårdar, bygdegårdar och folkets hus som 
mötesplatser. 

- Skapa publika evenemang   
- Bjuda in föreningar till Ung fritid   
- Utveckla ”Garaget” till att bli en mötesplats för motorintresserad ungdom 

 

 

 
3.2 Verksamhetsmål KFN: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att 
skapa en aktiv fritid År 2023 

Mått Mål 
Genomföra lägerverksamhet för ungdomar med fokus på friluftsliv och kultur 2 
Genomföra kulturaktiviteter med närliggande kommuner 2 
3.2.1 Verksamhetsplan   

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

- Lyfta fram kulturarvsområdet 
- Synliggöra befintliga ledområden i Torreby, vid Viksjön och Bärfendal  
- Ung Fritid finns och verkar i olika kommundelar 
- Kulturskolan erbjuder prova-på-aktiviteter på loven 
- I samverkan med föreningslivet erbjuds äventyr och friluftsaktiviteter för ungdomar 
- Genomföra lägerverksamhet med fokus på friluftsliv och kultur  
- Genomföra kulturaktiviteter med närliggande kommuner 

 

   
4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  
    

4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil År 2023 
Mått  

Enheten genomför två event/år med fokus på hållbar livsstil, antal/år 2 
Ung Fritid genomför tillsammans med skolan drogförebyggande insatser på högstadiet 12 
4.1.1 Verksamhetsplan   

Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil genom att: 

- Alltid ha med hållbarhetsaspekten vid genomförande av evenemang 
- Aktivt arbeta för att besöksnäringen deltar i Hållbarhetsklivet 
- Fortsätta arbetet med att möjliggöra en Fritidsbank i kommunen 
- Bjuda in föreläsare i hållbar livsstil till fritidsgården 
- Genomföra hållbarhetsevent 
- Genom biblioteken sprida vardagstips för att öka medvetenheten hos befolkningen om hur 

man kan bidra till en hållbar framtid 
- Elever får i Forum ställa ut innovativa idéer om hållbara livsstilar 
- Ung Fritid genomför tillsammans med skolan drogförebyggande insatser på högstadiet 
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Nyckeltal 
Personal 
 2020 2021 2022 (nov) 

Antal årsarbetare 16 20,1 21,3 
Sjukfrånvaro 2,19 %  4,95 %  8,60 % 

 
Befolkningsstatistik 

 
 
Framtid 
Kommunen behöver utveckla det koncernövergripande förhållningssättet för att möta framtidens svåra 
utmaningar som kompetensförsörjning, ökade energikostnader, ökade kostnader överlag och behov av för 
verksamheterna anpassade lokaler. I alla kommande beslut måste vi ställa oss frågan hur vi på bästa sätt 
kan effektivisera för att skapa mervärde för våra kommuninvånare. 
 
Kulturskolan är i behov av större och mer anpassade lokaler.  
 
Det är av stor vikt att tillsammans med andra aktörer arbeta drogförebyggande.  
 
Kultur och Fritid ska tillsammans med andra aktörer arbeta förebyggande när det gäller social oro, våld och 
förstörelse som finns och sker bland våra ungdomar. 
 
Kulturskolan kommer i större utsträckning samverka med skolan och andra kommuner.  
 
Biblioteksverksamheten ska bli än mer integrerade i skolverksamheten.  
 
Många olika arbetsprocesser pågår kring Örekilsälven och det är av stor vikt att kommunen är aktiv i dessa 
framöver för att säkra unika biotper och skapa ökad tillgänglighet.  
 
Fortsatt synliggöra kommunens natur och historiska platser och marknadsföra Munkedal som aktivitetsmål.  
 
Fortsatt arbeta för att kunna etablera någon form av fritidsbank dit allmänheten kan gå för att låna 
fritidsutrustning. 

Befolkningsprognos  Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

0-18 år  2 376 2 261 2 244 2 263 2 289 
19-64 år  5 533 5 637 5 645 5 631 5 639 
65-W år  2 679 2 686 2 698 2 737 2 750 

Totalt antal invånare 10 588 10 584 10 585 10 629 10 678 
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Dnr 2022-2 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Detaljbudget 2023 
Plan 2024-2025 

Bilaga 2
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Nyckeltal .......................................................................................................... 7 

Bilagor: 

Nämndens beslut av budget 2023 och plan 2024-2025 

Kultur- och fritidsnämnden 11/5-2022 § Dnr 2022-2 § 28 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 2023-2024

med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsmål för 2022 och samt att en

eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2022.

Kultur- och fritidsnämnden 7/12 -2022 § Dnr 2022-2 § x 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna detaljbudget 2023 med fördelning av nämndens

ram per verksamhet.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsplaner för budget 2023.
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Kultur- och fritidsnämnds ordförande: 
Martin Rödin (M) 
Förvaltningschef: 
Liselott Sörensen-Ringi 

Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson 

Allmänt 
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 2023 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 
utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Målen ska vara kopplade till 
nämndens ram. Nämnden ska konsekvensbeskriva den 
preliminära ramens påverkan på verksamheten.  

Kommunfullmäktige har antagit budgeten för år 2023, 
plan 2024-2025 27 september § 81. Nämnderna har 
från oktober till och med december månad på sig att 
arbeta med sin egen budget.  

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur 
den ekonomiska ramen fördelats och att förändringarna 
har verkställts. Förvaltningen ska arbeta fram förslag 
till verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen.  

Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, kulturskola, Ung fritid, Föreningsbidrag, Turism 
och Bibliotek. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. 
Förvaltningen leds av en förvaltningschef.

Ekonomi 

Ramförändring 

Tkr 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Kultur- och fritidsnämnden 20 414 21 361 21 361 21 361 
Ramförändring mellan åren 1 722 947 
*Varav löner, kapitalkostnad och prisindex 1 457 647 
Organisationsförändringar 
Effektivisering 
Utökning av ram 915 300 
Återtag tillfällig utökning -650

*Löne- och kapitalkompensation är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Nämnden har tilldelats 21 361 
tkr i budgetram år 2023, en förändring jämfört med föregående år med 947 tkr. 

I budgeten kompenseras verksamheten med 4,1 % för indexuppräkning. Skulle kostnadsökningen vara 
högre än uppräkningen på grund av inflation får nämnden finansiera ökningen inom ram. 

Förvaltningen ska risk- och konsekvensbeskriva, samverka och förhandla vid eventuella åtgärder för budget 
i balans innan beslut i nämnd. 
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Verksamhetsförändringar inför 2023 

Summa ramförändring 947 

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförädringar som redovisats finns i nämndens 
budgetskrivelse 2022-05-11.  

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning 
Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar 
faktiska utfallet 2021, rambudget för 2022 och den budgetram som ska gälla inför 2023 med planåren 
2024-2025.   

Tkr 
Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
 2023 

Plan 
 2024 

Plan 
 2025 

Nämnd- och styrelseverksamhet 248 222 
Turism 435 397 
Allmän fritidsverksamhet 6 579 7 832 
Kultur 937 831 
Bibliotek inkl skolbibliotek F-6 3 391 4 270 
Kulturskola 4 059 4 044 
Fritidsgårdar 2 366 2 818 
Nettokostnad/ram 18 014 20 414 21 361 21 361 21 361 

Kultur och Fritidsnämnden beslutade i maj att etablera en Fritidsbank hösten 2023 med budget motsvarande 
370 tkr. Budgeten för Fritidsbanken skulle finansieras genom omfördelning inom ram. 150 tkr från budget 
för medborgarbudget samt minskad budget för turism 70 tkr och minskad budget för föreningsbidrag 150 
tkr. I kommunstyrelsen avslogs minskad budget för medborgarbudget vilket medför att det inte går att 
finansiera en etablering av Fritidsbank inom tilldelad ram.  

Investeringsbudget 
Nedan presenteras investeringsbudget 2023, samt plan 2024-2025 för nämnden. Investeringarna redovisas 
dels som nyinvestering och dels som reinvestering. När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen 
kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras. 

Tkr 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 

2024 
Plan 

2025 

Kultur- och fritidsnämnden 
Projekt 1304 Konst i offentlig miljö 100 100 100 100 
Projekt 2215 Inventarier KoF 250 130 130 130 
Projekt 2258 Kulturskolan 158 80 80 80 
Projekt 2230 Ombyggnation bibliotek 62 
Projekt 2231 Skolbibliotek 200 
Projekt 2260 Inventarier bollhall 1000 

Ekonomisk ram, tkr  2023 

Budgetram 2022 juni 20 230 
Kompensation för löneökningar 2022 och kapitalkostnad april/aug 2022 184 

Budgetram 2023 20 414 

Kompensation för löneökning jan – mars lönerev 2022 61 
Pris/indexuppräkning 202 
Justering Po-tillägg 384 
Driftkostnad bollhall, 4 månader 200 
Medborgarbudget 100 

Summa tillkommande utökningar och indexuppräkning 2023 947 

Budgetram 2023 21 361 
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Projekt 2261 Inventarier Ung Fritid 50 
Summa investering 1 820 310 310 310 

Beskrivning projekt 
• Projekt 1304 - Konst i offentlig miljö (100 tkr):
Investeringen avser utsmyckning av offtenliga miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 104 den sk 1 %
regeln. På grund av prioritering av budgetens maxnivå har den sänkts från 300 tkr till 100 tkr.

• Projekt 2215 - Inventarier KoF (130 tkr):
Investeringen avser möbler och inventarier för bibliotek och fritidsverksamhet.

• Projekt 2258 - Kulturskolan (80 tkr):
Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan.

Nämndens verksamhetsmål med mått 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.  
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 

• Alla ska vara anställningsbara
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Respektive nämnd har brutit ner och kontretiserat fullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått 
för budgetåret. Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen 
ska vara kopplade till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. 
Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål 
och resurser rapporterats till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 

Verksamhetsplaner 
Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 
nämnden senast i december i samband med detaljbudgeten. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 

Vision 2025 
Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 
an framtidens utmaningar tillsammans! 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1  Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning År 2023 
Mått 
Genomföra Bokstartsprojektet på samtliga bibliotek. Ta bort 
Kartäggning av skolbiblioteken i samtliga grundskolor 1 
1.1.1 Verksamhetsplan 

Förvaltningen arbetar för ökad folkbildning genom att: 

- sprida information om kunskapsturism i kanaler som riktar sig till invånare och besökare.
- arbeta för att integrera kulturarvet i grundskolan.
- stötta föreningar i föreningskunskap.
- öka samarbetet mellan kulturskola, bibliotek och skola.
- säkerställa att samtliga F-6 skolor har tillgång till ett fullvärdigt skolbibliotek.
- Ung fritid stödjer ungdomar i att förstå och utveckla sitt intresse för demokrati.
- utveckla metoder för lässtimulans.
- biblioteken fortsätter att utveckla mediabeståndet.
- Ung fritid informerar om olika utbildningar och förklarar olika sökvägar inom

utbildningssystemet.
- utbildar allmänheten i IT-kompetens via IT-café
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2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

2.1  Verksamhetsmål KFN: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla År 2023 
Mått 
Vår information ska finnas tillgängliga för invånare med funktionsnedsättning 1 
Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än svenska. 1 
Ung Fritids ”killgrupp” träffas regelbundet året. 20ggr 

2.1.1 Verksamhetsplan 

Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla genom att: 

- synliggöra offentliga miljöer som del av folkhälsan.
- skapa en killgrupp som träffas regelbundet.
- turistiska aktiviteter gynnar såväl invånare som besökare.
- genomföra en tillgänglighetsundersökning bland kommunens alla elever.
- öka tillgängligheten på biblioteken i alla kommundelar.
- genomföra aktiviteter i alla kommundelar.
- anpassa informationen på kommunens hemsida och i andra medier så att den blir tillgänlig

för personer med annat språk än svenska samt för personer med funktionsnedsättning.
- Ung fritid arbetar genom riktade aktiviteter för flickor för att höja deras deltagande på

fritidsgården.

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

3.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för 
gemenskap År 2023 

Mått 
Bjuda in föreningar till Ung fritid som medverkar i aktiviteter 5 
Höja andelen ungdomar som använder Garaget på fritidsgården kontinuerligt. 20% 
3.1.1 Verksamhetsplan 

Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap genom att: 

- genom ”Grejen med Munkedal”, kommuntidningen och sociala kanaler lyfta fram
mötesplatser.

- sprida kunskap i olika forum om hembygdsgårdar, bygdegårdar och folkets hus som
mötesplatser.

- skapa publika evenemang.
- bjuda in föreningar till Ung fritid.
- utveckla ”Garaget” till att bli en mötesplats för motorintresserad ungdom.

3.2 Verksamhetsmål KFN: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att 
skapa en aktiv fritid År 2023 

Mått Mål 
Genomföra riktade aktiviteter utifrån LUPP-resultat 5 
Genomföra lägerverksamhet för ungdomar med fokus på friluftsliv och kultur. 2 
Genomföra kulturaktiviteter med närliggande kommuner. 2 
3.2.1 Verksamhetsplan 
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Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv fritid genom att: 

- utifrån resultat av LUPP-undersökningen rikta aktiviteter inom de områden ungdomarna
önskar.

- ökad marknadsföring av kultur och fritidsaktiviteter.
- synliggöra och sprida information om publika evenemang.
- skapa kulturstigar och lyfta fram kulturarvsområdet.
- synliggöra befintliga ledområden i Torreby, vid Viksjön och Bärfendal.
- Ung Fritid finns och verkar i olika kommundelar.
- Kulturskolan erbjuder prova-på-aktiviteter på loven.
- i samverkan med föreningslivet erbjuds äventyr och friluftsaktiviteter för ungdomar.
- genomföra lägerverksamhet med fokus på friluftsliv och kultur.
- Genomföra kulturaktiviteter med närliggande kommuner.

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil År 2023 
Mått 
Enheten genomför två event/år med fokus på hållbar livsstil, antal/år 2 
Elevutställning i Forum, antal/år 1 
Ung Fritid genomför tillsammans med skolan drogförebyggande insatser på högstadiet. 12 
4.1.1 Verksamhetsplan 

Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil genom att: 

- alltid ha med hållbarhetsaspekten vid genomförande av evenemang.
- aktivt arbeta för att besöksnäringen deltar i Hållbarhetsklivet.
- fortsätta arbetet med att möjliggöra en Fritidsbank i kommunen.
- bjuda in föreläsare i hållbar livsstil till fritidsgården.
- utifrån resultat av LUPP-undersökningen rikta aktiviteter inom de områden ungdomarna

önskar.
- genomföra hållbarhetsevent.
- genom biblioteken sprida vardagstips för att öka medvetenheten hos befolkningen om hur

man kan bidra till en hållbar framtid.
- elever får i Forum ställa ut innovativa idéer om hållbara livsstilar.
- Ung Fritid genomför tillsammans med skolan drogförebyggande insatser på högstadiet.

Nyckeltal 
Nedan följer nyckeltal som ger en övergripande bild av verksamheten.. 

• Antal personal över tid 3 år ex 2021,2022,2023
• Befolkningsprognos Utfall 2021, Prognos 2022, Budget 2023, Budget 2024, Budget
2025. Ekonom väljer själv vilken detaljnivå på ålderskategori.

Framtid 
Hämta från budgethandling i maj samt komplettera med ev nytt. 

Kommunens utvecklingsprojekt tillsammans med SKR ska resultera till effektivitetsökningar inom 
kommunens alla förvaltningar vilket är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar. Det här kommer att 
påverka oss men vi vet inte i dagsläget hur.  

Biblioteket är beroende av en stabil personalorganisation över tid för att kunna ha ett bra samarbete med 
skolan. 
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Den nya bollhallen kommer innebära att kommunen äntligen kommer kunna erbjuda lokaler till de 
föreningar som under lång tid efterfrågat lediga tider i våra sporthallar. 

Arbetet med kulturarvet är en viktig del och för att få struktur i det arbetet kommer enheten att arbeta 
utifrån ”Kulturarvstrappan”. 

Kulturskolan är i behov av större och mer anpassade lokaler.  

Det är av stor vikt att tillsammans med andra aktörer arbeta drogförebyggande. 

Kultur och Fritid ska tillsammans med andra aktörer arbeta förebyggande när det gäller social oro, våld och 
förstörelse som finns och sker bland våra ungdomar. 

Kulturskolan kommer i större utsträckning samverka med skolan och andra kommuner. 

Biblioteksverksamheten ska bli än mer integrerade i skolverksamheten.  

Många olika arbetsprocesser pågår kring Örekilsälven och det är av stor vikt att kommunen är aktiv i dessa 
framöver för att säkra unika biotper och skapa ökad tillgänglighet.  
Kultur och Fritid behöver bistå föreningslivet med kunskap och instruktioner hur de digitala kanalerna och 
handhavandet av ansökningar ska hanteras. 

Arbetet med att möjliggöra en etablering av Fritidsbank kommer att fortsätta framöver.  
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Diarienummer: 2022–000005 
Datum: 2022-11-30 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa enheten 

Anmälan om delegationsbeslut - 
november 2022 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckning redogör för beslut tagna under 
perioden 2022-11-01 till 2022-11-30. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Barnkonventionen 
Inga barnrättsliga konsekvenser. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING NOVEMBER 2022 
Sida 

1(1) 

2022-11-01 – 2022-11-30  

Delegationsförteckning 
Datum Dok. ID Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-11-29 1674 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 

2022–000039 

58


	Föredragningslista
	4. Lokalbehovsplan 
	5. Uppföljning av internkontrollplan 2022
	6. Internkontrollplan 2023
	7. Preliminära sammanträdestider 2023
	8. Beslut om anläggningsbidrag
	9. Nämndens detaljbudget 2023 plan 2023-2025 med verksamhetsplan
	10. Anmälan om delegationsbeslut november 2022



