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Register 
Rubrik Kultur- och Fritidsnämnden 

Tid: onsdagen den 9 november 2022 kl 14:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2022-11-11 

Justeringsperson: Lars-Göran Sunesson (C) 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: Sabina Trohne 

Nr Ärende § 

54 

55 

56 

57 

58 

1. Val av justerare
Dnr 404

2. Fastställande av föredragningslista 
Dnr 253

3. Information till nämnd 2022
Dnr 2022–000006

4. Information inför kommande 
Internkontroll 2022 för Kultur- och 
fritidsnämnden.
Dnr 2021–000003

5. Anvisning för internkontroll Kultur- och 
fritidsnämnden
Dnr 2022–000063

6. Månadsrapport oktober för Kultur- och 
fritidsnämnden.
Dnr 2022–000001

59 
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7. Anmälan av delegationsbeslut oktober
2022
Dnr 2022-000005

60 

8. Uppföljning av driftkostnad för LED-
skärm
Dnr 2022–000068

61 
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§ 54 Dnr 404 

Val av justerare 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Lars-Göran Sunesson (C) som 
justerare. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 55 Dnr 253 

Fastställande av föredragningslista 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga till en ny punkt kallad 
Uppföljning av driftkostnad för LED-skärm som punkt 8 i föredragningslistan 
och att fastställa föredragningslistan. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 56 Dnr 2022–000006 

Information till nämnd 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Turism: 
Förberedelser för Jul i Munkedal pågår.  
Man har deltagit på 'Mötesplats samhällsbyggnad' i Hällevadsholm Folkets hus 
den 1 november tillsammans med besöksnäringen och näringslivsutvecklare. 
Där fick allmänheten möjlighet att dela med sig om sina tankar, idéer och 
synpunkter. 
Uppdatering har gjorts av Sitevision för att kunna underhålla de sidor på 
Munkedal kommuns hemsidor för turism. Man har även deltagit i utbildning 
för att uppdatera de sidor som turismutvecklaren ansvarar för på Munkedals 
kommuns hemsida. Har dessutom deltagits i utbildning för ”Vizzit” ett GDPR-
godkänt verktyg för webbanalys och underhåll. 

Kultur och friluftsliv:  
Familjelördag har genomförts den 22 oktober med fokus på kompositören 
Schubert. 
Under höstlovet har det pågått aktiviteter så som hoppborgar i bollhallen, 
cirkusskola i sporthallen, campingslöjd i Hedekas bygdegård och prova på 
slöjd i Gamla Bruket.  
Träff har ägt rum gällande Bohusleden den 25 oktober med markägare på 
Kynnefjälls natur.   

Bibliotek: 
Lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, 
presenteras.  
Projekt Munkedal som medför en uppgradering av inredning och flöde i 
biblioteken är under arbete. Har erhållits medel från Kulturrådet för detta 
projekt. 
Gällande samarbete med skolorna har litteraturpedagogens uppstartsarbete 
med skolan fungerat väl. Hedekas bibliotek fungerar väl och är uppskattat. 
Man söker bidrag från kulturrådet och läsfrämjandelyftet för 
kompetensutveckling av folkbibliotekspersonal inom läsfrämjande.  

Kulturskola:  
Gällande personal så finns det tjänster som behöver besättas. Vikarier täcker 
upp under hösten och annonser ska publiceras.  
Dans- och bild klasser i gång, inför våren kommer vi att tillhandahålla dans i 
egen regi. 
Musikalprojekt del 2 är i gång och uppskattas av eleverna.  

Ung fritid: 
På Örekilsgården är det många årskurs 7 besökare.  
Det har även varit föreningsbesök av boxningsklubben. 
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Under höstlovet pågick firande av av halloween där ungdomarna fick klä ut 
sig, det pysslades och kollades på film.  
Det har även varit öppen kväll på processtekniska gymnasiet, man hade 
tävlingar, lekar och bjöd på pizza.  
Man håller på att öppna gården i Hedekas.  
Öppen verksamhet innehåller vanliga öppet kvällar aktiviteter så som 
bakning, tv- och dataspel, biljard, pingis, häng i styling rummet och lite 
musikskapande. 
Tjejgrupp kommer att komma i gång inom kort. 

Övrigt: 
Föreningar: Bidrag är utbetalade förutom skötselavtal till Maltes stig som går 
ut i veckan. Föreningsbesök hos Munkbuggarna samt Munkedals ridklubb 
kommer äga rum i november och december.  
Biotoprestaurering: Kommer att gå in en ny ansökan till Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av kultur- och fritidschef, Margareta Svensson-Hjorth. 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 57 Dnr 2021–000003 

Information inför kommande Internkontroll 2022 
för Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Information inför kommande interkontroll och internkontrollplan 2023. 
Nämnden uppmanas att börja reflektera över kontrollpunkter inför kommande 
internkontrollplan 2023 som ska beslutas om i december. 

Beslutsunderlag 
Intern kontroll Kultur och fritidsnämnd 2022 version 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen. 

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

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 58 Dnr 2022–000063 

Anvisning för internkontroll Kultur- och 
fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för internkontroll antagen av Kommunfullmäktige 2022-09-
26 §139, Dnr 2022–204 har nämnden ansvar för den interna kontrollen inom 
respektive ansvarsområde. Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges 
i kommunallagen 6 kap. 6§. 

Anvisningen är en vägledning för nämnden och förvaltningen i arbetet med 
intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31. 
Anvisning för intern kontroll - Kultur- och fritidsnämnden. 
Matris riskanalys. 
Mall uppföljning internkontrollplan. 
Mall kontrollrapport. 
Mall internkontrollplan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta anvisning för internkontroll. 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta anvisning för internkontroll. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef för kännedom  
Ekonomiavdelningen för hantering 
Kommunrevisionen för kännedom 
Akten 
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§ 59 Dnr 2022–000001 

Månadsrapport oktober för Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för oktober visar en positiv prognosavvikelse mot 
helårsbudget på 530 tkr för Kultur- och fritidsnämnden. Det prognosticerade 
överskottet beror till stora delar på högre intäkter på lokaluthyrning än 
förväntat samt mindre personalkostnader. 

Av den totala investeringsbudgeten på 1 820 tkr bedöms 1 320 tkr nyttjas 
innan årets slut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03. 
Månadsrapport okt 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera information om månadsrapport 
per oktober 2022 för Kultur- och fritidsnämnden. 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera information om månadsrapport 
per oktober 2022 för Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef för kännedom 
Ekonomiavdelningen för känedom 
Akten 
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§ 60 Dnr 2022–000005 

Anmälan av delegationsbeslut - oktober 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av delegationsbeslut. Förteckningen redogör för beslut tagna 
under perioden 2022-10-01 till 2022-10-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01. 
Delegationsförteckning KFN 2022-10-01 till 2022-10-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 61 Dnr 2022–000068 

Uppföljning av driftkostnad för LED-skärm 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har rådfrågat angående driftkostnad på LED-skärmen till 
Bollhallen. Det framgår av denna information att skärmen är energieffektiv. 
Det ingår även reservdelar om pixlar behöver bytas, garanti i två år och 
montering ingår även i priset. Livslängden på skärmen beror på hur mycket 
skärmen används och hur väl den hanteras, den har 100 000 timmar i 
livslängd. Utbildning för handhavande av skärmen kommer att ske med 
berörda.  

Beslutsunderlag 
Presentation av Kultur- och fritidschef, Margareta Svensson-Hjorth. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
avsluta ärendet och finner att nämnden beslutar så.  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsluta ärendet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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