
Kultur- och fritidsnämnden 

2019-11-14 



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) 
Erik Färg (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, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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Sida 
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Tid: Torsdagen den 14 november 2019, kl. 14:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: Måndagen den 18 november, kl. 16:30 

Justeringsperson: Föregående möte: Johan Magnusson (L) 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 

Information om Granitkusten, kl. 14:00 



2019-11-07 Dnr: KFN 2019-23

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Anna Josefsson 

Månadsrapport oktober 2019 Kultur- och fritid 

Förslag till beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden noterar information om månadsrapport oktober 2019
för Kultur- och fritidsförvaltningen.

Sammanfattning 
Månadsrapporten för oktober 2019 visar på en positiv helårsprognos om 550 tkr mot 
budget. En förbättring med 170 tkr i jämförelse med årsprognosen i augusti. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 

 Anna Josefsson Liselott Sörensen-Ringi 
  Ekonom Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Kultur- och fritid 
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Verksamhetsrapportering 
Utgåva: Månadsrapport okt 2019    Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2019-10-31   Organisation: 
Kultur och Fritidsnämnd     

Månadsrapport 

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr) 

Verksamhet: Feb Apr Aug Okt 
300 Allmän fritidsverksamhet 0 0  400  600 
315 Allmän kulturvht övrigt 0 0 -50 -50
320 Bibliotek 0 0 - 150 - 200
330 Musikskola/Kulturskola 0 0  350  400 
350 Fritidsgårdar 0 0 - 170 - 200
Total Summa 0 0  380  550 

Kultur och fritid har en årsprognos per oktober månad på 550 tkr, en revidering med 170 tkr i 
jämförelse med augusti fördelat på följande verksamheter: 

Allmän fritidsverksamhet visar på en årsprognos om 600 tkr per oktober månad. En förändring med 
200 tkr i jämförelse med föregående årsprognos i augusti. Förändringen beror bland annat på ett 
projekt från 2018 som slutredovisats och beviljats. 

Biblioteket har justerat sin årsprognos i jämförelse med augusti med 50 tkr och visar nu på en negativ 
årsprognos om 200 tkr. Minskade intäkter från Migrationsverket avseende schablonen fortsätter att 
påverka. 

Musikskolan/Kulturskolan har fått beslut om nytt beviljat bidrag för perioden sept-19 tom mars-20 och 
ändrar därför sin årsprognos från augusti med 50 tkr till 400 tkr. 
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Fritidsgårdar, eller Ung fritid som de vill kallas, har en negativ årsprognos på 200 tkr, en förändring 
med 30 tkr i jämförelse med augusti. Planen var att under hösten försöka kompensera för vårens extra 
bemanning med färre arbetstimmar. Detta har inte varit görligt i den utsträckning som planerats. 

Åtgärder 
Inga åtgärder presenteras 

Investering -årsförbrukning (tkr) 

Feb Apr Aug Okt Budget 2019 
Konst i offentlig miljö  195  195  195  195 
Kulturenheten 5 år  169  169  169  169 
Musikskolan 5 år 75 75 75 75 
Summa Alla projekt  439  439  439  439 

Inom kort kommer det tas ett beslut om en lekskulptur i Dingle vilket kommer belasta 
investeringsprojekt Konst i offentlig miljö.  

Inom ramen av övriga investeringsprojekt kommer konstvepan i Forum flyttas till hisstrumman och 
kompletteras med armatur. Även en förlängd utställningsvägg ska utformas. Musik/Kulturskolan 
uppgraderar bland annat sina musikinstrument. 

Planen är att den totala investeringsramen om 439 tkr kommer förbrukas innan årets utgång. 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-17 Dnr: KFN 2019-000059 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Sammanträdesdagar 2020 för kultur- och fritid 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar följande sammanträdesdagar 2020: 

- Onsdagen den 15 januari

- Onsdagen den 12 februari

- Onsdagen den 11 mars

- Onsdagen den 13 maj

- Onsdagen den 16 september

- Onsdagen den 14 oktober

- Onsdagen den 11 november

- Tisdagen den 15 december

Sammanfattning 

 Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram 

förslag till sammanträdestider för 2020. Grunden för planeringen utgår från 

kommunens budgetprocess.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschef kultur- och fritid 

Ekonomiavdelningen 
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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

2019-11-05 Dnr: KFN 2019-64

VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef  

Kultur- och fritid 

Justering av aktivitetsbidrag 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att justera tidigare beslutad ålder för lokalt 

aktivitetsstöd. Åldern justeras från 6 – 25 år till 7 – 25 år. 

Sammanfattning 

För att stimulera till att föreningslivet erbjuder ungdomar aktiviteter har Munkedals 

kommun höjt åldern för aktivitetsbidrag 25 år.  

I samband med denna justering, enligt Kommunstyrelsens beslut 2018-08-12 §63, 

blev det felaktigt beslutat att åldern skulle löpa från 6 år. Då föreningslivet önskar 

att kommunbidraget är synkroniserat med Riksidrottsförbundets statliga stöd 

justeras åldern tillbaka till 7 år. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Föreningsbidrag utbetalas årligen inom budgeterad ram. 

Miljö 

Inga konsekvenser. 

Folkhälsa 

Inga konsekvenser. 

Barnkonventionen 

Inga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och Utbildning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 163    Dnr: KS 2018-368 
 
Regler för föreningsbidrag  
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommuns inriktningsmål nummer ett är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Kommunen 
ska stimulera och stödja att alla barn och ungdomar ska ingå i ett 
meningsskapande sammanhang. Genom föreningsaktiviteter stärks barns sociala 
förmåga vilken i sin tur skapar goda uppväxtvillkor.  
Kommunfullmäktige har 2017-06-29, § 58, gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över förenings- och anläggningsbidraget.  
 
Tillsammans med föreningslivet i Munkedals kommun har nuvarande regelverk 
granskats och reviderats. Nuvarande regelverk är begripligt och transparent. 
Dock finns åtskilliga sidoavtal som är gjorda under lång tid vilket komplicerar 
uppfattningen om rättvisa.   
 
Föreningarnas synpunkter har inhämtats vid dialogmöte och workshops och 
summeras i följande två punkter. 
 
I ett sidoavtal fastställs att kommunen står för abonnemang kopplade till 
idrottsanläggningar som drivs av föreningslivet. Detta innebär att momsbeloppet 
ej belastar anläggningsbidraget. 
 
Trenden är att ungdomars aktiviteter sjunker och vi vill stimulera till ökad 
aktivitet genom att utöka aktivitetsbidraget med en ökad ålder 
bidragsberättigade. Nuvarande åldersspann är 7 - 20 år och förslaget är att 
utöka det till 6 – 24 år. Målet är att Munkedals kommun ska utbetala 6 000 
aktivitetstimmar. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-14. Förslag till 
Regler för bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar i Munkedals kommun, 
daterad 2018-08-21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 151. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till nytt regelverk för 
föreningsbidrag till idrotts- och ungdomsföreningar. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utöka åldersspannet för aktivitetsbidrag till 
6 - 24 år 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sidoavtal kopplade till driften av 
föreningsdrivna anläggningar ses över och avslutas där så är lämpligt. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för föreningsbidraget utökas med 
240 000 kr för att täcka de förändringar som genomförs. Finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandepost. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 163 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 

Yrkande 

S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens
förslag med ändring i stjärnsats fyra att åldersspannet för aktivitetsbidrag ska
vara 6-25 år.

M-gruppen, Karin Blomstrand (L), Ove Göransson (V) och SD-gruppen:
Bordläggning.

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till nytt regelverk för 
föreningsbidrag till idrotts- och ungdomsföreningar. 

 Kommunstyrelsen beslutar att utöka åldersspannet för aktivitetsbidrag till 
6 - 25 år 

 Kommunstyrelsen beslutar att sidoavtal kopplade till driften av 
föreningsdrivna anläggningar ses över och avslutas där så är lämpligt. 

 Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för föreningsbidraget utökas med 
240 000 kr för att täcka de förändringar som genomförs. Finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandepost. 

Reservation 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppen

Expediering 
Enhetschef Kultur och fritid 
Ekonomienheten 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-06 Dnr: KFN 2019-000041 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning 2019-01-23 § 3 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-05-16 till 2019-10-31.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschef kultur- och fritid 

12

karekh001
Rektangel



Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-31 

Delegationsförteckning 2019-05-16 – 2019-10-31 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-10-31 332 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 

2019-000062 

2019-10-17 312 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 

2019-000047 

2019-10-07 299 UPPR Kultur och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.3 - Besluta i 

lönebidragsärenden om bidrag till 

föreningar och organisationer 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2019-000009 

2019-10-01 290 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. 

(inkommen 2019-05-23) 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2019-000001 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-10-31 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-09-23 288 UPPR Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 2 

punkt 3.1.5 - Besluta om anstånd 

med eller avbetalning av skuld till 

kommunen till ett högsta belopp av 

a) ½ prisbasbelopp och högst 60 

dagar  

b) ½ - 5 prisbasbelopp. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

 

2019-09-16 291 UPPR Munkedals ridskola Delegationsbeslut 2019-01-23 § 3 

punkt 2.2.3 - Besluta i 

lönebidragsärenden om bidrag till 

föreningar och organisationer. 

 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2019-000053 

2019-08-30 270 UPPR Kultur och 

fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 2 

punkt 2.2.2 - Besluta om avtal med 

föreningar, organisationer och 

markägare inom 

fritidsverksamheten omfattande 

högst 2 basbelopp. 

 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2019-000032 

2019-05-22 192 UPPR Kultur och 

Fritidsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 2 

punkt 2.2.2 - Besluta om avtal med 

föreningar, organisationer och 

markägare inom 

fritidsverksamheten omfattande 

högst 2 basbelopp. 

  

Margareta Svensson-

Hjorth 

2019-000039 
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