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Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

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

Ledamöter 
Ordförande Martin Svenberg Rödin (M) 
1:e vice ordförande Anna Höglind (L) 

Bo Ericson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 

2:e vice ordförande Rolf Bjelm (S) 
Lene Matysiak (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 
Robin Karlsson Dahlgren (M) 
Johan Magnusson (L) 
Carolina Gedda (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Hisham Alamro (S) 
Caroline Ottermalm (C) 
Freja Gunell (V) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

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



 

 

 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
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Ärende Sid 

Ärenden för beslut 

1.  Kultur- och fritidsnämndens budget 2020 plan 2021-2022 
Dnr: KFN 2019-20 

 
 

2.  Information om pristagare av kultur- och fritidspriser och stipendium 
Dnr: KFN 2019-14 och KFN 2019-15 
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3.  Information från förvaltningen  

Handlingar till ärende 1, Kultur- och fritidsnämndens budget 2020 plan 2021-
2022 skickas i ett separat utskick 

 

 
 

Tid: Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 14.00 
 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 
 

Förslag till 
justeringsdatum: 

 
Tisdagen den 7 maj 2019, direkt efter sammanträdet 

 
Justeringsperson: 

 
Föregående möte: Mathias Johansson (SD)  

 
Ordförande: 

 
Martin Svenberg Rödin (M) 

 
Sekreterare: 

 
Karin Kvist Ekholm 
 
 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 

Kultur- och fritidsnämnden 
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2019-04-18 Dnr: KFN 2019-14 
     KFN 2019-15

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
JanOlof Karlsson 
Kulturutvecklare 
Kultur och Fritid 

Kultur och Fritidspris samt stipendier 2019 

Förslag till beslut 
Kultur och Fritidsnämnden fastställer juryns beslut av pristagare. 

Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-04-02, § 11 att inrätta en särskild 
jury bestående av en förtroendevald från majoriteten, en förtroendevald från 
oppositionen, en person från kulturområdet, en person från fritidsområdet 
samt en tjänsteman från förvaltningen. Juryns uppdrag är att utse 
pristagarna och stipendiaterna. 

Annons publicerades i februari i annonsbladet Veckovis och på kommunens 
hemsida samt Facebook sida med information om att allmänheten kan lämna 
förslag på lämpliga pristagare och stipendiater.  

Den utsedda juryn sammanträde den 2019-04-16 och utsåg följande 
pristagare av de nominerade; 

Kulturpris och två kulturstipendier om vardera 6000 kr; 

Kulturpris  
Laila Moberg, Håby 
Laila Moberg har genom sitt brinnande intresse för konst, skapande, återbruk 
och sina medmänniskor under fler år anordnat en konst- och 
konsthantverksutställning vid sin gård, Slättna gård i Håby Hennes 
nyfikenhet, engagemang och intresse för konst och sina medmänniskor har 
tagit henne på många vägar med konsten som röd tråd 

Två kulturstipendium 
Ivo Benno, Hedekas 
Genom stort engagerat arbete inom föreningslivet i Sörbygden och genom 
stor kärlek till bygden sprider glädje genom sitt musicerande. 

Samuel Karlsson 
”Studerar musikprogrammet på Akademi Sinclair i Uddevalla och spelar 

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
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akustisk gitarr och elgitarr. Kommer att fortsätta sin musikaliska bana med 
musikstudier på Högskola”. 

Fritidspris och två fritidsstipendium om vardera 6000 kr; 
 
Fritidspris  
Munkedals Bordtennisklubb 
”För ett mångårigt arbete inom pingis som uppmuntrat barn, unga och vuxna 
till fysisk aktivitet och som ett resultat av sitt engagemang bli kommunens 
första lag i elitseriesammanhang” 

Två fritidsstipendium  
Per Westerberg, Dingle   
”För mångårig insats med ungdomar som spelar innebandy i Dingle 
idrottshall och även hans engagemang med våra ensamkommande i Dingle” 

Fredrik Meurk  
”Engagerad och fantastisk ledare i DAIK och Mif som med stort hjärta 
genomföra träningar och matcher så att ungdomarna utvecklas till bra och 
hänsynsfulla spelare”.  

 

Prisceremoni 
Samtliga priser utdelades traditionellt i samband med nationaldagsfirandet i 
Munkedals Folkets Park den 6 juni. 

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi – Kultur och Fritids budget för priser och stipendium uppgår till 
34000 kr  
 
   
     
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
JanOlof Karlsson 
 
 

Margareta Svensson Hjorth Liselott Sörensen Ringi 
 
 
 

Enhetschef Chef 
Kultur o Fritid Barn o Utbildning, Kultur o Fritid 

   

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se

	Kultur- och fritidsnämnden
	2019-05-07
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	ADP25C.tmp
	Kultur och Fritidspris samt stipendier 2019
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Fritidspris och två fritidsstipendium om vardera 6000 kr;
	Ekonomi – Kultur och Fritids budget för priser och stipendium uppgår till 34000 kr






