
Kultur- och fritidsnämnden 

2021-01-20 



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 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

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

Ledamöter 

Ordförande Martin Svenberg Rödin (M) 

1:e vice ordförande Anna Höglind (L) 

Terje Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD) 

2:e vice ordförande Erik Färg (S) 

Lene Matysiak (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 

Lars Östman (M) 

Johan Magnusson (L) 

Helen Greus (SD) 

Maria Pasanen (SD) 

Mikael Carlson (S) 

Carina Thorstensson (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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 Kultur- och Fritidsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-13 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Information till nämnd - 2021

Dnr 2021-000005

Information från Munkedals 

BK, kl. 13:00 

Information från Ung Fritid 

2. Information om beställning av bollhall

Dnr 2019-000074

3. Anmälan av delegationsbeslut - 2020

Dnr 2020-000012

5

4. Svar på initiativärende från Centerpartiet

angående Bohusläns föreningsarkiv

Dnr 2020-000046

7

5. Workshop Kultur- och fritidsplan

Dnr 2019-000052

Tid: 

Plats: 

Justeringsdatum: 

Justeringsperson: 

Ordförande: 

Sekreterare: 

Onsdagen den 20 januari, kl. 13:00       

Teams/Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Måndagen den 25 januari, senast kl. 13:00 

Föregående möte: Erik Färg (S) 

Martin Svenberg Rödin (M)

Karin Atienza Cortes 
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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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-11 Dnr: KFN 2020-000012 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - december 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 

delegationsordning 2019-12-12 § 49 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-12-01 till 2020-12-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Barnkonventionen 

Inga barnrättsliga konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-07 

Delegationsförteckning december 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2020-12-16 886 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 

2020-000041 

6



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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-13 Dnr: KFN 2020-000046 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna information om avtal mellan 

Munkedals kommun och Bohusläns Föreningsarkiv.    

Sammanfattning 

Centerpartiet har via Lars-Göran Sunesson lagt ett initiativärende att ta fram ett 

avtal mellan Munkedals kommun och Bohusläns Föreningsarkiv. Föreningsarkivet 

har tidigare sökt föreningsbidrag från kommunen och oftast beviljats. Då Munkedal 

har en stark föreningstradition sedan många år tillbaka och återväxten i alla 

föreningar är begränsade är det av vikt att det finns ett arkiv att överlämna 

handlingar och bilder till. Föreningsarkivet arkiverar och digitaliserar handlingar och 

bilder vilket gör det lätt att även söka vid framtida behov. 

Ett förslag till avtal är nu framtaget och dialog med Bohusläns Föreningsarkiv pågår 

där det nu ska tas ett beslut i deras styrelse. Förhoppningen är att förslaget går 

igenom och avtalet kommer då att gälla från 1 januari 2021. Bohusläns 

Föreningsarkiv kommer då inte att kunna ansöka om andra medel från Munkedals 

kommun.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Avtalad summa används inom budgetram. 

Barnkonventionen 

För framtiden säkras information och dokumentation samt digitala verktyg gör det 

lätthanterligt. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Enhetschef Kultur och fritid 
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Bärfendal 2020-10-05 

Till kultur- och fritidsnämnden

Bohusläns föreningsarkiv är en ideell förening med syfte att på ett säkert och 

professionellt sätt ta hand om och arkivera föreningslivets handlingar. Föreningsarkivet 

har ett stort värde för kommunens aktiva föreningar, men har dessutom ett 

kulturhistoriskt värde då man även arkiverar upphörda föreningars handlingar utan att få 

någon ersättning för det.  

Statliga och regionala bidrag fördelas till föreningsarkiven via 

kultursamverkansmodellen, där arkiven är ett av sju prioriterade områden, och den 

regionala kulturplanen men även kommunerna har ett stort ansvar. Bohusläns 

föreningsarkiv har tidigare fått bidrag av Munkedals kommun, och legat i kategorin 

övriga föreningar. Föreningen verkar nu ha hamnat utanför kommunens bidragsregler då 

man inte har några personliga medlemmar, utan enbart har föreningar som medlemmar. 

Bohusläns föreningsarkiv är en resurs för föreningslivet, då de kan ge handledning och 

utbildning i arkivkunskap. Fysiskt finns ett arkiv på Bohusläns museum där föreningarna 

kan förvara sina arkivhandlingar. En arkivförteckning för varje förening upprättas av 

föreningsarkivet. Idag har Bohusläns föreningsarkiv 17 medlemsföreningar från 

Munkedals kommun, och 87 föreningsarkiv från kommunen. Detta gör det tydligt att 

Bohusläns föreningsarkiv även förvarar en stor del ”ägarlösa” arkiv från föreningar som 

tidigare verkat inom Munkedals kommun och som nu ingen betalar för. Det är även detta 

som ett verksamhetsbidrag bör vara ämnat för, att kommunen genom bidrag till 

verksamheten tar ansvar för att kulturarvet bevaras. 

Förutom föreningshandlingar har Bohusläns föreningsarkiv ett stort tidningsarkiv från 

området och allt är öppet för allmänheten. Arkivet används flitigt av släkt- och 

hembygdsforskare. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag 

att förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt och upprätta ett avtal med 

Bohusläns föreningsarkiv, där syftet är att föreningsarkivet mot ett årligt 

bidrag, ska handleda och utbilda Munkedals kommuns föreningar i arkivfrågor, 

samt ta hand om arkivhandlingar från upphörda föreningar inom Munkedals 

kommun. 

Lars-Göran Sunesson (C) 

ledamot kultur- och fritidsnämnden 
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