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§ 38 Dnr 253  

Fastställande av dagordning 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

* Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ändring 
att ett initiativärende läggs till från Martin Svenberg Rödin (M) 
som ärende 11.  
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§ 39 Dnr 404  

Val av justerare 
Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

* Kultur- och fritidsnämnden utser Terje Skaarnes (SD) som 
justerare och väljer onsdagen den 18:e december kl. 08:00. som 
dag för justering  
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§ 40 Dnr 2019-000057  

Upprättande av regler för bidrag till övriga föreningar 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun har ett regelverk för idrotts- och ungdomsföreningar 
som styr fördelningen av bidrag och återredovisning. Ett regelverk för 
övriga föreningar har saknats. I kategorin övriga föreningar avses 
kulturföreningar, stödföreningar samt föreningar som ansvarar för 
samlingslokaler. För att ska kunna besluta om fördelning till övriga 
föreningar har därför ett regelverk tagits fram.  

 

Genom tre dialogkvällar tillsammans med representanter för berörda 
föreningar har förslaget arbetats fram. Förslag på regelverk för övriga 
föreningar har gått ut på remiss med en svarstid om sju veckor. Till sist 
genomfördes ytterligare en dialogkväll för att presentera det slutliga 
förslaget. Under dialogkvällen justerades detaljer i dokumentet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-02 

Förslag till regelverk för övriga föreningar 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat regelverk 

för kommunens övriga föreningar. 

 

Yrkande 

Mathias Johansson (SD): Lägg till "…och alla religiösa 
samfund/föreningar" i meningen "Bidrag utbetalas EJ till stiftelser, 
samfällighetsföreningar eller kommersiella aktörer" i regelverket. Bifall 
till Lars-Göran Sunesson (C) 

 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till Mathias Johansson (SD) förslag.  
Skriv att föreningen ska gagna Munkedals kommun istället för de ska ha 
sitt säte i Munkedals kommun. Sätt punkt efter medlemsavgift istället för 
"... erlägga skälig medlemsavgift om minst 100 kr." Lägg till att det är "i 
fast förhyrda lokaler". Ändra till lokalförening i första meningen. 

 

Erik Färg (S): Bifall till Lars-Göran Sunessons (C) yrkande. Avslag till 
Mathias Johanssons (SD) yrkande. 
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Forts. § 40 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer propositionsordning på förvaltningens förslag till 
beslut med Lars-Göran Sunessons (C) förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Mathias Johanssons (SD) 
ändringsyrkande eller Eriks Färgs (S) avslagsyrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt Mathias Johanssons (SD) ändringsyrkande. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat regelverk 

för kommunens övriga föreningar med följande ändringar: 

o Skriv lokalföreningar istället för föreningar i första 
meningen. 

o Skriv att föreningen ska gagna Munkedals kommun istället 
för att de ska ha sitt säte i Munkedals kommun. 

o Sätt punkt efter medlemsavgift istället för "... erlägga skälig 
medlemsavgift om minst 100 kr." 

o Lägg till "…och alla religiösa samfund/föreningar" i 
meningen "Bidrag utbetalas EJ till stiftelser, 
samfällighetsföreningar eller kommersiella aktörer" i 
regelverket. 

o Lägg till att det är "i fast förhyrda lokaler" istället för "i 
förhyrda lokaler". 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 41 Dnr 2019-000071  

Revidering av föreningsbidragsregelverket angående 
elitseriesatsning/sponsring 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Höglind (L) yrkade vid KFN s möte 2019-02-20 om att ge Kultur- 
och fritidsförvaltningen i uppdrag att revidera regler för föreningsbidrag 
samt skapa ett enkelt regelverk gällande sponsring och bidrag till 
föreningar som når högsta serien i sin sport. En utredning har utförts för 
att granska hur intilliggande kommuner organiserat denna typ av bidrag 
samt söka kopplingar till ökad inflyttning kopplad till elitsatsningar inom 
idrotten. Svaret är mycket blandat. Svårt att få bekräftat eller icke 
bekräftat att en ökad inflyttning på grund av lag i elitserier. Intilliggande 
kommuner har arbetat med alla tre alternativen men idag endast med 
alternativ 1 och 3.  

 

En förening som når högsta nivå inom sin sport eller genre är en stolthet 
för sin bygd och en inspiration för barn och ungdomar att satsa på att 
kunna bli framgångsrik. Att en kommun går in med sponsring av 
verksamheten blir dock ett vågspel. Den ekonomi en kommun är satt att 
förvalta är skattemedel som främst ska gå till vård, omsorg och 
utbildning. Medel som avser folkhälsa, kulturuttryck, skapande och ett 
växande i gemenskap ska främst riktas till barn och ungdomar. 

För att etablera sig på elitnivå krävs god framförhållning för en förening 
både vad gäller mentala men även ekonomiska resurser. Stödet till 
föreningarna bör komma från näringslivet och inte från kommunala 
medel.  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-02 

Förslag till riktlinjer kring sponsring 

Förslag till elitsatsningsbidrag  
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Forts. § 41 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kommunen inte sponsrar 
föreningar och evenemang. 

Alternativ 2 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa elitsatsningsbidrag i 
regelverk för idrotts- och ungdomsföreningar 

Alternativ 3 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
riktlinjer för sponsring av förenings- och kultursatsningar. 

  

Yrkande 

Ajournering begärs och verkställs, 15:36-15:41. 

 

Terje Skaarnes (SD): Bifall till alternativ ett. 

 

Martin Svenberg Rödin (M): Bifall till Terje Skaarnes (SD) yrkande.  

 

Lars-Göran Sunesson (C): Yrkar på återremiss med anlendning att 
förslag till regelverket bör förtydligas. 

 

Propsitionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 

 

Ordförande ställer proposition på Terje Skaarnes (SD) m.fl. yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kommunen inte sponsrar 

föreningar och evenemang. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 42 Dnr 2019-000065  

Revidering av regelverk för anläggningsbidrag 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun har ett regelverk för idrotts- och ungdomsföreningar 
som styr fördelningen av bidrag och återredovisning. För 
anläggningsbidrag finns ett flertal avtal som styr olika delar i 
föreningarnas verksamhet. För att komma från detta och få ett samlat 
bidrag föreslår förvaltningen att en fast summa utbetalas under 
innevarande år och redovisningen gör i efterhand. 

Förenkling och effektivisering av bidragshanteringen för 
anläggningsbidrag samt att föreningarna vet hur stor summa de erhåller 
i bidrag och lättare kan planera sin verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-02 

Förslag till anläggningsbidrag 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat regelverk 

för kommunens hantering av anläggningsbidrag.  

Yrkande 

Martin Svenberg Rödin (M) och Terje Skaarnes (SD):  Återremiss med 
anledning att ha med förslag till revidering av anläggningsbidrag, att 
förvaltningen ska se om det går att ta fram ett incitament för 
energibesparande åtgärder samt att en översyn av bidragsstorlek om två 
år. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet med anledning 

att ha med förslag till revidering av anläggningsbidrag, att 
förvaltningen ska se om det går att ta fram ett incitament för 
energibesparande åtgärder samt att lägga till att en översyn av 
bidragsstorlek om två år ska göras.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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§ 43 Dnr 2019-000063  

Uppföljning av internkontroll 2019 - Kultur och 
Fritidsnämnd 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att 
upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges 
vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen 
ska revideras årligen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder 
för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister ska omgående 
återrapporteras till styrelsen.  

 

För 2019 har internkontrollplaner antagits den 2018-12-12 §251 med 
totalt två kontrollområden. Utöver nämndens kontrollplan finns tre 
kommunövergripande granskningar som genomförs av den 
administrativa enheten.  

 

1.Verkställighet av nämndens fattade beslut (KS beslut att samtliga 
nämnder genomför beslut   

   i KS 2018-12-12 §250 

2. Följsamhet av delegationsordningen 

3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar 

 

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 

Uppföljning av kontrollplan Kultur- och fritidsnämnden 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna återrapportering 

av internkontrollarbetet för dess verksamheter för 2019. 

 

* Kultur och fritidsnämnden noterar återrapportering av 
internkontrollarbetet för de kommunövergripande granskningarna 
inom nämndens verksamhet 2019. 
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Forts. § 43 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna återrapportering 

av internkontrollarbetet för dess verksamheter för 2019. 

 

* Kultur och fritidsnämnden noterar återrapportering av 
internkontrollarbetet för de kommunövergripande granskningarna 
inom nämndens verksamhet 2019. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Controller 

Förvaltningschef KFN 

Kvalitetsutvecklare KFN 

Kommunstyrelsen  
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§ 44 Dnr 2019-000050  

Internkontrollplan - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för 
sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur 
kontrollen utförs och följs upp. Planen ska revideras årligen och antas av 
nämnden.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-06 

Internkontrollplan 2020 kultur- och fritidsnämnden 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag 

till internkontrollplan för kultur och fritidsnämndens verksamhet 
2020. 

Yrkande 

Martin Svenberg Rödin (M): Lägg till kontrollområde: Färdigställs och 
publiceras styrdokument efter beslut i nämnd med registrator som 
kontrollant.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 
Martin Svenbergs Rödin (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt förslaget med tilläggsyrkandet.  

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag 

till internkontrollplan för kultur och fritidsnämndens verksamhet 
2020 med tillägg av kontrollområdet ”Färdigställs och publiceras 
styrdokument efter beslut i nämnd." Med registrator som  

* kontrollant  

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Controller 

Förvaltningschef KFN 

Kvalitetsutvecklare KFN 

Kommunstyrelsen  
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§ 45 Dnr 2019-000073  

Omfördelning av filialbibliotek från Dingle till 
Hällevadsholm 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med renovering av Centrumskolans lokaler har 
biblioteksutrymmen anpassats till funktionella studiemiljöer för barn med 
särskilda behov. En följd av detta är att filialbiblioteket i Dingle flyttades 
från Centrumskolan till Kunskapens Hus. Förändringen från 
Centrumskolan till Kunskapens Hus återspeglas i statistiken: 2016 
lånades det ut 6890 medier. Motsvarande tidsperiod 2019 1248 medier. 

Lokalen i Kunskapens Hus är begränsad i utrymmet: det finns ingen plats 
för barnlitteratur, något av stor betydelse för att verka som folkbibliotek. 
För att tillgodose säkerhetskrav krävs en ombyggnad av entrén till 
biblioteksavdelningen, som måste vara avgränsad från skolentrén. 

Läggs statistik, prioriteringar, behov, ekonomi och geografi ihop är det 
vårt förslag att stänga den publika delen av biblioteket i Dingle. 

Vi vill öppna i Hällevadsholm och Hedekas för meröppna bibliotek med 
start i Hällevadsholm. Detta innebär att man med sitt lånekort kan få 
tillgång till biblioteket alla dagar dygnet runt. En betydande höjning av 
servicenivån till låntagarna. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att filialen i Dingle stängs. 

 

Yrkande 

Lars-Göran Sunesson (C): Avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

 

Ajournering begärs och verkställs, kl. 16:50-17:00 

 

Terje Skaarnes (SD): Återremiss med anledning att förvaltningen ska ta 
fram ett förslag om meröppet i Dingle.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att nämnden återremitterar ärendet. 
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Forts. § 45 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet med anledning 

att förvaltningen ska ta fram ett förslag om meröppet i Dingle.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 

1:e bibkiotekarie 
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§ 46 Dnr 2019-000020  

Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2020 samt 
verksamhetsplan 
Sammanfattning av ärendet 
I maj beslutade nämnden förslag till budget 2020 plan 2021-2022. 
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 
förändringarna som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som 
tilldelats samt upprättat verksamhetsplaner utifrån nämndens satta 
verksamhetsmål.  

 

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska 
ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar och de 
verksamhetsplaner man kommer arbeta utifrån. Denna detaljbudget är 
en sammanfattning av nämndens fastställda budget för 2020. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördelning av 

budgetram 2020 per verksamhet. 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsplaner 2020. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna fördelning av 

budgetram 2020 per verksamhet. 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsplaner 2020. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 47 Dnr 2019-000041  

Anmälan av delegationsbeslut - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 2019-01-23 § 3 enligt förteckning. 

 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-11-01 till 2019-11-30.       

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-04 

Delegationsförteckning 2019-11-01 - 2019-11-30 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut.   

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut.  

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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§ 48 Dnr 2019-000077  

Initiativärende från Martin Svenberg Rödin (M) 
gällande uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag 
till omfördelning av medel. 
Sammanfattning av ärendet 
Martin Svenberg Rödin (M) inkom med ett initiativärende under sittande 
möte.  

 

Yrkande 

Martin Svenberg-Rödin (M): Ge förvaltning i uppdrag att komma med 
förslag om hur medlen kan användas gällande fritidsaktiviteter i 
kommundelarna Svarteborg och Hedekas.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Martin Svenbergs Rödin (M) förslag till 
beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.   

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltning i uppdrag att 

komma med förslag om hur medlen kan användas gällande 
fritidsaktiviteter i kommundelarna Svarteborg och Hedekas.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 

Ekonom för kultur och fritidsförvaltningen 
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§ 49 Dnr 2019-000005  

Revidering av delegationsordning 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritidsnämndens förvaltning har tagit fram ett förslag gällande 
revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning för att den 
ska stämma överens med gällande lagar och arbetssätt.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-26 

Förslag till reviderad delegationsordning 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderad 

delegationsordning.      

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderad 

delegationsordning.    

 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 
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§ 50 Dnr 2019-000064  

Justering av åldersspann för lokalt aktivitetsbidrag 
Sammanfattning av ärendet 
För att stimulera till att föreningslivet erbjuder utökade aktiviteter 
ungdomar har Munkedals kommun höjt åldern för aktivitetsbidrag till 25 
år.  

I samband med denna justering, enligt Kommunstyrelsens beslut 2018-
08-12 §63, blev det beslutat att åldern skulle löpa från 6 år. Då 
föreningslivet önskar att kommunbidraget är synkroniserat med 
Riksidrottsförbundets statliga stöd fanns förslag att justera åldern 
tillbaka till 7 år.  

Efter frågeställning till föreningslivet konstateras att, utav 24 tillfrågade 
har 6 svarat och dessa föreningar har svarat att man önskar behålla 
åldersspannet 6 – 25 år. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-05 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att behålla tidigare beslutad 

ålder för lokalt aktivitetsstöd. Åldern fastställes till 6 - 25 år.   

 

Yrkande 

Mathias Johansson (SD): Ändra åldersspannet till 5-21 år.  

 

Lars-Göran Sunesson (C) och Anna Höglind (L): Bifall till förvaltningens 
beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mathias Johanssons (SD) yrkande och 
Lars-Göran Sunesson (C) med fleras yrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt Lars-Göran Sunesson (C) med fleras yrkande. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att behålla tidigare beslutad 

ålder för lokalt aktivitetsstöd. Åldern fastställes till 6 – 25 år.  
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Forts. § 50 

 

Reservation 

Reservation SD-gruppen. 
 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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§ 51 Dnr 2019-000051  

Information till nämnd - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Linn Karlsson, folkhälsostrateg, informerar nämnden om 
barnkonventionen som blir lag från januari 2020. 

 

Anders Zettergren presenterar biblioteksverksamheten för nämnden. 
Han ger även en rapport på vad som är pågående i förvaltningen.  

 

Nämnden får information om att fullmäktige har beslutat om en ändring i 
nämndens reglemente. Kultur- och fritidsnämnden ansvar nu för 
uthyrning och schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 
föreningsverksamhet.  
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