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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) 
Terje Skaarnes (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 



 Kultur- och Fritidsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-05 

Ärende Anteckningar Sida 

6

10 

14 

32 

35

38 

39 

54 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 253

2. Val av justerare

Dnr 404

3. Upprättande av regler för bidrag till övriga 
föreningar

Dnr 2019-000057

4. Revidering av föreningsbidragsregelverket 
angående elitseriesatsning/sponsring

Dnr 2019-000071

5. Revidering av regelverk för anläggningsbidrag 
Dnr 2019-000065

6. Uppföljning av internkontroll 2019 - Kultur och 
Fritidsnämnd

Dnr 2019-000063

7. Internkontrollplan - 2020

Dnr 2019-000050

8. Omfördelning av filialbibliotek från Dingle till 
Hällevadsholm

Dnr 2019-000073

9. Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2020 
samt verksamhetsplan

Dnr 2019-000020

10. Anmälan av delegationsbeslut - 2019

Dnr 2019-000041

11. Revidering av delegationsordning för Kultur och 
fritidsnämnden
Dnr 2019-000005

56 

Tid: 

Plats: 

Justeringsdatum: 

Justeringsperson: 

Ordförande: 

Sekreterare: 

Torsdagen den 12:e december 2019, kl. 14:00 

Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Måndagen den 16:e december 2019, kl. 13:00 

Föregående möte: Mathias Johansson (SD) 

Martin Svenberg Rödin (M) 

Karin Atienza Cortes 

Information om barnkonventionen, Linn Karlsson, kl. 14:00



 Kultur- och Fritidsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-12-05 

Ärende Anteckningar Sida 

12. Justering av åldersspann för lokalt aktivitetsbidrag

Dnr 2019-000064

62 

13. Information till nämnd - 2019

Dnr 2019-000051

 



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

2019-12-02 Dnr: 2019-000057

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef  

Kultur- och fritid

Upprättande av föreningsbidrag för kategorin övriga 

föreningar. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat 

regelverk för kommunens övriga föreningar. Regelverket se bilaga. 

Sammanfattning 

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. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Föreningsbidrag utbetalas årligen inom budgeterad ram om 345 tkr. 

Miljö 

Föreningarna erbjuder aktiviteter och evenemang som motverkar långa körsträckor 

för deltagare. 

Folkhälsa 

Arrangemang och evenemang bidrar till folkhälsa genom social gemenskap och 

fysiskt rörliga aktiviteter. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och Utbildning 
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Munkedals kommuns föreningsbidrag ska vara aktiva och kopplade till aktiviteter 

och evenemang som främjar våra kommuninvånares möjligheter till gemenskap. 

Allmänna bestämmelser 

Kommunalt bidrag kan erhållas av förening som bedriver regelbunden 

verksamhet och arrangerar publika, sociala evenemang. Kommunens 

föreningsbidrag ska vara ett stöd till föreningens aktiva verksamhet.  

Föreningen ska ha sitt säte i Munkedals kommun. Bidraget är inte en årligt 

återkommande summa utan ett stöd till de verksamheter och aktiviteter 

föreningen har att utföra utifrån sina stadgar och sin årsplanering. Varje förening 

ska sörja för att en stabil ekonomi finns i förhållande till åtaganden. 

 Föreningen ska vara ideell och arbeta utan ekonomisk vinning.

 Föreningens verksamhet ska omfatta allmänt vedertagna demokratiska
principer och vara öppen för alla som delar föreningens värderingar och
syften.

 Föreningens verksamhet ska baseras på värderingar som stödjer

jämställdhet, drogfrihet, anti-våld och motverka rasism och diskriminering.

 Föreningen ska vara allmännyttig* och därför kan kommunen, efter

särskild prövning, besluta om att inte godkänna ansökan från förening
som vill erhålla kommunala bidrag efter dessa regler.

För att kunna erhålla bidrag måste föreningen ha stadgar som antagits på 

årsmöte, ha en vald styrelse och varit verksam under minst sex månader samt 

ha minst tio medlemmar som är folkbokförda i Munkedals kommun. 

Med medlem avses person som är matrikelförd i föreningen och som i övrigt 

uppfyller föreningens krav enligt stadgar och årsmötesbeslut. Matrikeln ska 

uppta medlemmens fullständiga namn, födelsedag och år, adress, 

telefonnummer samt uppgift om att stadgeenlig medlemsavgift erlagts. 

Föreningen ska förvara matrikeln under minst fyra år efter verksamhetsårets 

slut. Varje person som är medlem i föreningen genom familjemedlemskort ska 

också vara matrikelförd på samma sätt som enskild medlem.  

Bidrag utbetalas i förekommande fall endast för medlemmar som är folkbokförda 
i Munkedals kommun. Undantag kan medges för enskild medlem, folkbokförd i 

annan kommun, om det kan styrkas att vederbörande regelbundet deltar i den 
sökande föreningens verksamhet inom kommunen. 

Bidrag utbetalas EJ till stiftelser, samfällighetsföreningar eller kommersiella 
aktörer. 

De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp och medlemmarna 

ska därför själva bidra till föreningens ekonomi genom att erlägga skälig 

medlemsavgift om minst 100 kr. Förening med god soliditet ska kunna inneha 
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konto för uppbyggnad av kapital där det tydligt framgår vad kapitalet är avsett 

för. Föreningar bör bygga upp sin ekonomi, ha en god ekonomisk framförhållning 

och i tillfälle av ansvar för byggnader eller inventarier ha en underhållsplan.  

Förening som erhåller eller söker någon form av bidrag ska årligen, senast den 

30 april ansöka om bidrag via kommunens hemsida genom blankettarkivet samt 
bifoga för senast avslutade verksamhetsår:  

 verksamhetsberättelse
 resultat- och balansräkning

 revisionsberättelse
 årsmötesprotokoll

I ansökan ska det tydligt framgå vilka kostnader bidraget är avsett för. 

Förening som mottar bidrag godkänner samtidigt att kommunen, på det sätt den 
finner lämpligt, får rätt att ta del av föreningens räkenskaper och övriga 

förvaltning. 

Bidragssökande förening ska ha ett på föreningen registrerat bankkonto eller 

Bank- eller Plusgiro.  

Kommunalt bidrag till föreningar inom kategorin ”Övriga” består av tre delar: 

1. Grundbidrag
Till föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister och via vår digitala

kanal redovisar enligt ovan samt godkänner föreningens uppgifter, utbetalas ett

grundbidrag om 3 000 kr.

2. Evenemangsbidrag
Kan sökas och erhållas av förening som önskar stöd i lokala eller kommunövergripande,

publika arrangemang. Evenemanget skall vara ideellt och äga rum inom Munkedals

kommun eller vara ett samarrangemang mellan flera kommuner och vara offentligt,

varmed menas att allmänheten ges tillträde utan medlemstvång.

Nya former av arrangemang och konstellationer prioriteras.

Bidrag söks före evenemang och ansökan är öppen två gånger per år. Ansökningar som

avser evenemang första halvåret söks senast 30 september. Ansökningar som avser

evenemang andra halvåret söks senast 30 april. Beslut meddelas en månad efter

ansökningstidens slut.

Evenemanget ska redovisas av ansvarig förening senast tre månader efter

evenemangets genomförande. Eventuellt överskott eller outnyttjat bidrag hanteras i

dialog med tjänsteman.

Bidrag utbetalas efter bedömning utifrån kommunens avsatta budgetram.

Förening kan endast erhålla bidrag en gång per år/arrangemang.

3. Lokalbidrag
Kan sökas och erhållas av godkänd förening som önskar stöd för underhåll eller

förbättringsåtgärder i fastigheter i föreningens ägo samt för att stödja föreningars hyror i

förhyrda lokaler. Bidrag utbetalas efter bedömning utifrån kommunens avsatta

budgetram.

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen 

avstängs från fortsatt bidragsgivning. Eventuell prövning och tolkning av dessa 

regler görs av kommunstyrelsen. 
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* all·män|nytt·ig = nyttig för (nästan) alla och för samhället

En allmännyttig ideell förening är i Sverige en ideell förening som bedöms ha sådan 

verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. En allmännyttig förening är 

inte skattskyldig för viss näringsverksamhet, fastighetsrörelse eller kapitalvinster. De är ej 

heller momspliktiga.  
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2019-12-02 Dnr: KFN 2019-00071

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef 

Kultur & Fritid 

Svar på initiativärende från Anna Höglind (L) om 

revidering av regler för föreningsbidrag samt 

sponsring av föreningar som når högsta serien i sin 

sport. 

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. 

Sammanfattning 

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.  
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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

Ekonomi 

För alternativ 2 och 3 belastas budget med 50 000: - avsatt till elitsatsning eller 

sponsring. 

Folkhälsa 

Inspirerande för medborgare att en förening från en liten ort kan nå högsta serie, 

vilket kan resultera i fler aktiva medborgare. 

Barnkonventionen 

Barn och ungdomar får möjlighet att få goda förebilder för sportaktiviteter. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Anna Höglind (L) 

Margareta Svensson-Hjorth 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildning/Kultur- o fritid 
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RIKTLINJER FÖR SPONSRING FRÅN MUNKEDALS KOMMUN 

Kommunens vision 

”Munkedal - Mer av livet! 

En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 

Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!” 

Bedömningar som görs ska kopplas till kommunens engagerade invånare och styra mot 

framtiden. 

Syfte 

Kommunens sponsring ska lyfta fram kommunen och stärka varumärket Munkedal. Den 

ska bidra till att skapa en stolthet för kommunens invånare. 

Sponsringen bygger alltid på ett gemensamt samarbete mellan sponsormottagare och 

Munkedals kommun. Samarbetet styrs genom särskilt stiftat avtal utifrån varje enskilt 

ärende.  

Bedömning 

Bedömningen görs efter redovisning till Kultur- och fritidsnämnden och avgörs genom 

beslut av samma nämnd. 

Kategorier 

- idrottsförening

- kulturprojekt

- kommunövergripande evenemang

Generella riktlinjer 

I samband med bedömningen anslås en ekonomisk summa men i bedömningen ska även 

framgå allt som kommunen bidrar med, ev. hyresreduktioner, personaltimmar eller andra 

liknande insatser. 

I samband med sponsring mot idrottsförening ska föreningens ambitioner, nivå i 

seriesystem samt exponeringsplatser beaktas.  

I samband med sponsring mot kulturprojekt ska målgruppen som nås av marknadsföring 

och uppmärksamhetsvärde beaktas. 

I samband med sponsring mot kommunövergripande evenemang är det eventets storlek 

och omfattning som beaktas. Antal förväntad publik, marknadsföring och uppmärksam-

hetsvärde bedöms. Vid samarrangemang mellan olika föreningar utbetalas sponsringen 

till endast en förening, som ansvarar för evenemanget. 

Sponsringen ska innehålla jämställdhetsperspektiv, vila på allas lika värde och bedömas 

mot barn och ungdomars bästa.  

Sponsringen utbetalas av en skattefinansierad verksamhet och det innebär ett stort 

ansvar mot invånarna att skattemedel används ansvarsfull. Bedömningen ska därför 

tydligt vara saklig och oberoende, varför noggrann bedömning sker i varje enskilt fall. 

Ansvaret för sponsring är Kultur- och fritidsnämnden och nämnden äger inte rätt att 

delegera beslut. 
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Elitsatsningsbidrag 

Bidrag kan sökas av förening med säte i Munkedals kommun, som uppnått landets 

högsta seriespel, eller har ambitioner att erhålla denna position. Föreningen ska vara 

registrerad i kommunens föreningsregister och ha lämnat alla där erfordrade handlingar. 

I andra hand kan bidraget sökas av förening som uppnått högre seriespel än tidigare år. 

Bidraget kan endast utbetalas till en förening/år och till ett maxbelopp om 50 000: -. 

Ansökan sker digitalt via kommunens blankettarkiv. Ansökan ska innehålla föreningens 

målsättning, budget och redovisning av eventuell sponsring. 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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2019-12-02 Dnr: 2019-000057

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef  

Kultur- och fritid

Justering av föreningsbidrag, anläggningar. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat 

regelverk för kommunens hantering av anläggningsbidrag.  

Sammanfattning 

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. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Anläggningsbidraget kommer att få en ”puckel” då sökning av föregående års 

kostnader samt utbetalning av innevarande år kommer att innebära två 

utbetalningar i samband med första halvåret 2020. För att hantera detta förs Kultur- 

och fritids överskott över till 2020.  

År 2 kommer det att finnas möjlighet att budgetera för en fast summa att ansöka om 

medel för särskilt anläggningsbidrag. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och Utbildning 
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Anläggningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden
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Nuläge
• En del av bidraget betalas innevarande år – El och Va som 

betalas av kommunen

• En del av bidraget eftersöks året efter – Övriga kostnader

• Olika för föreningarna:
- vissa betalar sin egen el/Va och eftersöker året efter
- olika %-satser mellan år och mellan föreningar
- olika vad man eftersöker för kostnader
- olika anläggningar, olika behov
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Problematik med nuläge

• Svårt för föreningarna att planera

• Svårt för Margareta att hålla budget

• Missnöje bland föreningarna

• Krångligt ansökningsförfarande
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Kartläggning 2014 - 2019

Förening 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bangolfklubben Munken 10 000 10 000 10 000 12 000 12 000 12 037

Bärfendals Skytteförening 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000

Hedekas IF 57 726 59 122 63 807 66 327 58 154

Munkedals IF 331 135 306 708 346 125 366 996 333 014 333 192

Munkedals Ridklubb 415 000 444 000 435 000 446 372 407 840 466 799

Munkedals Ryttarförening 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Munkedals SOK 15 000 15 000 15 000 20 000 10 997 4 441

OK Skogsmunken 0 0 30 000 40 000 0 0

Svarteborg Fk Skogsvallen - Dingle 36 787 39 181 45 797 55 786 40 683 42 576

Svarteborg Fk Sjövallen – H-holm 115 616 92 437 91 701 134 597 190 345 100 531

Sörbygdens Friluftsfrämjande 0 0 0 40 000 0 0

Torreby GK 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0

Munkedals Bandyklubb 1 000 000 547 797 670 589

Summa anläggningsbidrag totalt 1 048 538 1 090 051 1 157 744 2 309 557 1 709 003 1 788 318
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Tanken med det nya

• Föreningarna tar över sina egna el/va-avtal

• Anläggningsbidrag som betalas ut innevarande år.

• En fast summa – inga procentsatser eller indexuppräkningar

• Förenkling av ansökningsförfarandet

• Föreningarna vet hur mycket de får i bidrag
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Förslag

Förening 2019
Förslag 

2020
Bangolfklubben Munken 12 037 13 500
Bärfendals Skytteförening 25 000 27 500
Hedekas IF 58 154 62 000
Munkedals IF 333 192 375 000
Munkedals Ridklubb 466 799 460 000
Munkedals Ryttarförening 75 000 82 500
Munkedals SOK 4 441 15 000
OK Skogsmunken 0 0
Svarteborg Fk Skogsvallen - Dingle 42 576 52 700
Svarteborg Fk Sjövallen – H-holm 100 531 150 100
Sörbygdens Friluftsfrämjande 0 0
Torreby GK 0 0
Munkedals Bandyklubb 670 589 800 000
Summa anläggningsbidrag 
totalt 1 788 318 2 038 300

Nytt särskilt anläggningsbidrag 490 700

Ram 2 529 000
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Beräkning

• Snitt bidrag -14 till -19 (undantag MBK, snitt 18-19)

• Uppräkning med 10 %

• Momskompensation 25 % för de som tar över sina 
egna el/va-avtal – beräknat på snittkostnad -14 till -19

• Avser endast anläggningsbidrag, inte:
- Skötsel av grönytor, grusplan m.m.
- Aktivitetsbidrag
- Lönebidragsanställda
- Elljusspår
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Konsekvens

• Kommunen måste betala i kapp för bidrag 2019 som 
eftersöks 2020. En ”puckel” 2020 på ca 600 tkr.

• Det skapas ett nytt Särskilt anläggningsbidrag om ca 
490 tkr
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Specificering av anläggningsbidragen –
alla föreningar

Bangolfklubben

2014,  
25,73 % 

övriga 
kostn

2015,  
28,99 % 

övriga 
kostn

2016,  9,23 
% övriga 

kostn

2017,  
31,48 % 

övriga 
kostn

2018,  
30,16 % 

övriga 
kostn

2019,  
34,05 % 

övriga 
kostn

EL, VA och sophämtning 6 282 5 404 1 763 6 789 6 426 7 794

Försäkring 2 718 3 923 888 3 103 2 990 3 414

Hyra/Arrende 176 174 55

Larm 324 1 484 1 915 0

Bränsle och sotning 823 499 152 624 670 829

Nyanläggning banor 6 818

Summa anläggningsbidrag Bangolfen 10 000 10 000 10 000 12 000 12 000 12 037
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Bärfendals skytteförening

2014,  
66,67 % 

övriga 
kostn

2015,  
66,67 % 

övriga 
kostn

2016,  
66,67 % 

övriga 
kostn

2017,  
83,33 % 

övriga 
kostn

2018,  
83,33 % 

övriga 
kostn

2019,  
83,33 % 

övriga 
kostn

Hyra, arrende 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000

Summa anläggningsbidrag Bärfendals skytteförening 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000
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Hedekas IF

2014, 
60,5 % 
övriga 
kostn

2015, 
65,5 % 
övriga 
kostn

2016, 
65,1%  

övrig 
kostn

2017, 
74,05 % 

övriga 
kostn

2018, 
84,0 % 
övriga 
kostn

2019, 
94,6 % 
övriga 
kostn

EL, 100 % 31 762 28 728 26 620 26 811 23 480 14 334

VA 5 262 4 168 4 728 4 575 5 206 5 239

Arrende 2 685 2 776 6 727 8 365 11 703 0

Försäkring 9 053 10 003 10 034 11 565 13 128 8 604

Vägavgift, 100 % 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0

Larm

Sophämtning 0 2 051 1 013 2 492 2 810 9 977

Summa anläggningsbidrag Hedekas IF 58 762 57 726 59 122 63 807 66 327 58 154
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Munkedals IF

2014,  68 
% övriga 

kostn

2015,  
76,89 % 

övriga 
kostn

2016,  
66,64%  

övrig 
kostn

2017, 
84,59 % 

övriga 
kostn

2018, 84,0 
% övriga 

kostn

2019, 
91,64 % 

övriga 
kostn

EL, 100 % 87 135 72 709 77 126 108 496 74 333 100 335
VA 23 223 29 819 29 025 27 268 7 930 18 056
Försäkring 13 243 16 142 14 815 21 620 20 529 19 320
Hyra/Arrende 352 459 398 429 0 0
Vägavgift
Larm
Bränsle och sotning 13 381 0
Underhållskostn fastighet 29 589 12 728 11 585 25 011 30 645 9 352
Sophämtning 7 592 4 851 8 175 14 173 16 196 16 130

Mögelsanering, 47% 35 000

Summa anläggningsbidrag Munkedals IF 161 135 136 708 176 125 196 996 163 014 163 192

Övriga  anläggningsbidrag:
Bidrag för avbetalning lån hos kommunen 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000
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Munkedals Ridklubb

2014,  
54,95 % 

övriga 
kostn

2015,  
51,33 % 

övriga 
kostn

2016,  
34,91 %  

övrig 
kostn

2017, 
79,53 % 

övriga 
kostn

2018, 
72,19 % 

övriga 
kostn

2019, 
62,6 % 
övriga 
kostn

EL, 100 % inkl moms 89 422 74 236 75 379 64 324 65 386 75 343

VA och sophämtning, 100%, inkl moms 25 069 32 093 14 582 43 754 26 148 96 973

Försäkring, From 2015 100 % inkl moms 13 738 25 173 24 243 28 294 30 557 27 869

Vägavgift, 100 % 15 000 15 000 15 000 5 000 17 000

Larm

Underhåll fastighet 42 988 70 862 90 154 48 982 68 749 66 614

Höskörd 28 783 26 636 15 642 56 016

Summa anläggningsbidrag 215 000 244 000 235 000 246 370 207 840 266 799

Övriga anläggningsbidrag:

Bidrag för Lån fr 2011, 40 år 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
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Munkedals Ryttarförening

2014,  
82,73 % 

övriga 
kostn

2015,  
82,66 % 

övriga 
kostn

2016,  
82,66 % 

övriga 
kostn

2017,  
83,42 % 

övriga 
kostn

2018,  
83,42 % 

övriga 
kostn

2019,  
83,08 % 

övriga 
kostn

El inkl moms 4 674 4 732 4 732 4 093 4 093 4 375

Hyra, arrende 70 326 70 268 70 268 70 907 70 907 70 625

Summa anläggningsbidrag Ryttarförening 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000
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Skogsvallen - Dingle

2014,  
67,21 % 

övriga 
kostn

2015,  
78,28 % 

övriga 
kostn

2016,  
75,29 % 

övriga 
kostn

2017,   
73,43 % 

övriga 
kostn

2018,   
84,0 % 
övriga 
kostn

2019  83,0 
% övriga 

kostn

EL, 100 % 16 287 16 181 17 097 19 786 19 001 30 582

VA 4 168 4 343 4 374 4 117 5 665 4 714

Hyra/Arrende 553

Försäkring 8 922 3 182 3 167 3 456 3 990 4 040

Vägavgift, 100 % 2 500 3 000 3 000 0

Larm

Sophämtning 1 665 4 221 2 374 2 729 3 117 3 239

Underhåll fastighet 3 246 8 253 15 232 25 697 8 910

Summa anläggningsbidrag Skogsvallen 36 787 39 181 45 797 55 786 40 683 42 576
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Sjövallen - Hällevadsholm

2014,  
50,39 % 

övriga 
kostn

2015,  
70,93 % 

övriga 
kostn

2016,  
77,48 % 

övriga 
kostn

2017,  
32,8 % 
övriga 
kostn

2018,  77 
% övriga 

kostn 2019

EL, 100 % 47 700 57 589 55 352 84 726 64 676 100 531
VA, 100 % tom okt 2016 9 734 7 848 4 349 4 598 80 952
Hyra/Arrende, 100 % 2015 1 000 2 892 378 886
Försäkring 2 295 3 327 3 260 2 234 11 339
Vägavgift
Larm
Sophämtning 4 149 5 301 6 776 4 866 12 435
Underhåll fastighet 51 738 17 372 19 072 37 796 20 058

Summa anläggningsbidrag Sjövallen 115 616 92 437 91 701 134 597 190 345 100 531
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Munkedals Bandyklubb 2017 2018 2019

EL, 100 % 445 512 494 645

VA, 100 % 26 285 74 036

Försäkring, 65 % 2 593

Vägavgift, 65 % 29 250

Larm, 65 %

Sophämtning, 65 % 9 103

Bidrag service av Ismaskin 76 000

Bidrag energibesparande åtgärder 1 000 000

Totalt anläggningsbidrag MBK 1 000 000 547 797 670 589
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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

2019-11-06 Dnr: KFN: 2018-388 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Marie Wackfelt 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Kvalitetsutvecklare 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 för Kultur och 

fritidsnämnd 

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. 

Sammanfattning 

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. 

Återrapportering 

En återrapport har nu upprättats, se bifogade underlag. Varje punkt på planerna har 

en bedömning gjorts utifrån att;  

 Kontrollområdet fungerar

 Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas

 Kontrollområdet fungerar inte.

Av återredovisningen av nämndens fem granskningsområden framgår det att det 

inom samtliga granskningsområden fungerar bra men behöver utvecklas. I huvudsak 

beror det på att granskningarna har visat att i grunden fungerar rutinerna bra men 

behöver effektiviseras och moderniseras. Ett kontrollområde som behöver utvecklas 

förs vidare till kommande år. 

Bifogar bilaga: Uppföljning internkontroll 2019, Kultur och fritid 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Bättre kontroll och effektivitet 

Barnkonventionen 

Barnens bästa beaktas 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Skickas till: Kommunrevisionen, Controller, Förvaltningschef KFN, Kvalitetsutvecklare 

KFN, Kommunstyrelsen 

Margareta Svensson-Hjorth Liselotte Sörensen Ringi 

Enhetschef  Förvaltningschef  

Kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen 
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2019

Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31 Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-12-12 §251

Nämnd: Kultur och fritid Upprättad av:  Marie Wackfelt Dnr KS 2018-388

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Dokument Kontrollmoment/ 

granskningssätt

Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapportering

*Adm KS 

Kommunöver

gripande 

granskning. 

Ny

kontrollområ

de beslut i

KS 2018-12-

12 §250

Verkställs politiskt 

fattade beslut?

12 Resp. nämnds 

protokoll

Verkställs politiskt 

fattade beslut?

Förvaltningschef/    

nämndssekreterare KFN

Beslut som fattas av 

nämnden som ska 

verkställas förs upp på en 

lista (mall finns) för 

uppföljning av 

nämndsekreteraren. 

Förvaltningschefen arbetar 

kontinuerligt med 

uppföljningen tillsammans 

med sin ledningsgrupp.

Två ggr /år 

under 2019 Kontrollområdet fungerar  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Se bilaga verkställda beslut. 

Åtgärd: För att säkerhetsställas 

att området kontrolleras 2 gånger 

per år kan det bokas in tillfällen i 

början av året.

KFN 12/12 2019

*Adm KS, 

kommunöver

gripande 

granskning

Kompletta handlingar i tid 9 Antagen samman- 

trädesplantidsplan 

samt utskickade 

möteshandlingar

Hur stor andel av 

utskickade handlingar inför 

politiska sammanträden 

har sänts ut till 

ledamöterna kompletta 

och i rätt tid?

Nämndsekreterare  KFN Granskning av tidpunkt för 

utskickade handlingar samt 

eventuella kompletterande 

utskick. Vilka orsaker finns 

till eventuell förseningar 

och/eller senare utdelade 

handlingar.

Själv-

granskning 

som görs 

löpande 

nämndsekr 

under 2019.

Kontrollområdet fungerar  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Se bilaga Kompletta handlingar . 

Åtgärd: Bättre koordination i 

årshjulet, tjänstemännen bör ha tid 

att ta fram fullständigt material 

innan det ska upp till nämnd.

KFN 12/12 2019

*Adm KS, 

kommunöver

gripande 

granskning

Följsamhet av 

delegationsordningar

12 Antagna delegations-

ordningar

Finns det avvikelser 

mellan antagna 

delegationsordningar och 

fattade beslut?

Nämndsekreterare  KFN Granskning genom stickprov 

av fattade delegationsbeslut 

med avstämning mot 

antagna delegations- 

ordningar.

Mätning i 

september 

2019.

Kontrollområdet fungerar  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Se bilaga följsamhet av 

delegationsordning.    

Åtgärd: Förbättra kunskapen om 

delegationsordningen inom 

förvaltningen

KFN 12/12 2019

KFN
Utbetalning av 

föreningsbidrag
9 Års-möteshandlingar Genomgång/kontroll

Margareta Svensson-

Hjorth

Genomgång av 

årsredovisning
1 gång per år

Kontrollområdet fungerar  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Se bilaga Kontroll - Utbetalning av 

föerningsbidrag .    

Åtgärd: Rutinen bör digitaliseras 

och effektiviseras. Rutinen 

kvarstår ett år för att säkerställa 

att digitaliseringen och 

effektiviseringen blir verklig. 

KFN 12/12 2019

KFN Otilllräckliga rutiner 9
Blanketter och 

mallar
Genomgång/kontroll

Margareta Svensson-

Hjorth
Se över mallarna 1 gång per år

Kontrollområdet fungerar  

Kontrollområdet fungerar 

men behöver utvecklas  

Kontrollområdet fungerar 

inte.

Se bilaga Kontroll - Otillräckliga 

rutiner.    

Åtgärd: Ny rutin har gjorts vid 

registrering av ansökningar. 

Utifrån kommande regelverk för 

föreningarna, som ska upp för 

beslut i nämnd, bör blanketterna 

uppdateras.

KFN 12/12 2019

*Administrativa avdelningen ska granska följande moment för varje nämnd/förvaltning:

1.Verkställighet av nämndens fattade beslut

2. Följsamhet av delegationsordningen

3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd, som också fattar beslutet att för kännedom överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

Uppföljning/Resultat av 

kontrollen
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2019-11-06 Dnr: KFN 2019-50

TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Marie Wackfelt 

Utvecklare 

Kultur och fritidsnämndens förvaltning 

Internkontrollplan 2020 för Kultur och fritidsnämnd 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 

internkontrollplan för Kultur och fritidsnämndens verksamhet 2020. 

Sammanfattning 

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. 

Enligt 8 § ska planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund 

för urval av vilka kontroller som ska göras. Planen ska dessutom innehålla 

kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 

Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för Kultur och fritidsnämndens 

verksamhet avseende 2020 utifrån en risk- och väsentlighetsanalys/bedömning.  

Sammanlagt har fyra kontrollområden föreslagits. 

Inom nämnden har plan upprättats för: 

 Kultur och fritidsförvaltningen

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. 

Uppföljning 

Förvaltningschef rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året (dec). 

Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 

Allvarligare brott eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.  

Bilaga bifogas: Internkontrollplan 2020 Kultur och Fritidsförvaltningen 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Bättre kontroll och effektivitet 

Barnkonventionen 

Barnens bästa beaktas 

 

 

 

Margareta Svensson-Hjort  Liselott Sörensen Ringi 

Enhetschef    Förvaltningschef 

Kultur och Fritidsförvaltningen  Kultur och Fritidsförvaltningen 

    

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen, Kommunstyrelsen, Controller, Förvaltningschef KFN, 

Kvalitetsutvecklare KFN 
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2020

Tidsperiod: 2020-01-01--2020-12-31 Fastställd av Kultur och fritidsnämnd 2019-12-12 § 

Nämnd: Kultur och fritid Upprättad av:  Marie Wackfelt

Dnr KS 2019-50

Enhet

Kontrollområde 

Rutin/system
Risk/ 

väsentlighet

Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering 

till

*Adm KS,

kommun-

övergripande

granskning

Kompletta handlingar i tid 9 Antagen samman- 

trädesplantidsplan samt 

utskickade 

möteshandlingar

Hur stor andel av 

utskickade handlingar 

inför politiska 

sammanträden har 

sänts ut till ledamöterna 

kompletta och i rätt tid?

Nämndsekreterare Granskning av tidpunkt för 

utskickade handlingar samt 

eventuella kompletterande utskick. 

Vilka orsaker finns till eventuell 

förseningar och/eller senare 

utdelade handlingar.

Själv-

granskning 

som görs 

löpande 

nämndsekr 

under 2019.

Förvaltningschef

*Adm KS,

kommun-

övergripande

granskning

Följsamhet av 

delegationsordningar

12 Antagna delegations-

ordningar

Finns det avvikelser 

mellan antagna 

delegationsordningar 

och fattade beslut?

Nämndsekreterare Granskning genom stickprov av 

fattade delegationsbeslut med 

avstämning mot antagna 

delegations- ordningar.

Mätning i 

september 

2019.

Förvaltningschef

*Adm KS,

kommun-

övergripande

granskning

Verkställs politiskt fattade 

beslut? 

12 Resp. nämnds protokoll Verkställs politiskt 

fattade beslut?

Nämndssekreterare/ 

Förvaltningschef

Beslut som fattas av nämnden som 

ska verkställas förs upp på en lista 

(mall finns) för uppföljning av 

nämndsekreteraren. 

Förvaltningschefen arbetar 

kontinuerligt med uppföljningen 

tillsammans med sin ledningsgrupp.

Två ggr /år 

under 2019

Förvaltningschef

KFN Utbetalning av föreningsbidrag 9 Årsmöteshandlingar Genomgång/Kontroll Enhetschef Genomgång av årsredovisning 1 gång per år Förvaltningschef

KFN Ungdomars situation 12 Barnkonventionen LUPP-underlag Enhetschef Analys och uppföljningsdag 1 gång per år Förvaltningschef

KFN EST (Effektiv Samordning för 

Trygghet)

9 Riktlinjer för 

trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete

Upprättad åtgärdsplan Kommundirektör Rapportering i KLG 6 ggr per år Förvaltningschef

KFN Barnkonventionens lag 2020 - 

Utbildning

9 Barnkonventionens artikel 

2, 3, 6 och 12

Tjänsteskrivelser där 

barnens delaktighet ska 

framgå

Nämndsekreterare Kontroll av samtliga 

tjänsteskrivelser

Löpande under 

jan-okt 2020

Förvaltningschef

Riskanalysen
Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras. Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall. 

Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall. Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolighet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)

Vilken är konsekvenserna  av ett inträffat fel,  och sannolikheten att fel ska uppstå.

*Administrativa avdelningen ska granska följande moment för varje nämnd/förvaltning:

1.Verkställighet av nämndens fattade beslut

2. Följsamhet av delegationsordningen

3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd, som också fattar beslutet att för kännedom överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

Område: Kultur och fritidsförvaltningsens verksamheter
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2019-12-03 Dnr: 2019-000073

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Anders Zettergren 

1:e bibliotekarie 

Munkedals bibliotek 

Omfördelning av filialbibliotek från Dingle till Hällevadsholm
Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att filialen i Dingle stängs. 

Sammanfattning 

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. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Vi undviker merkostnader för installation av separat ingång för biblioteksfilialen på 

Kunskapens Hus. Beräknad kostnad cirka 100 tkr. 

Kostnad för installation av meröppet i Hällevadsholm kommer att bekostas av sökta 

och erhållna medel från Kulturrådet. 

Förändringarna tillmötesgår en del av besparingskravet som läggs på Kultur & Fritid. 

Barnkonventionen 

Resurser kan omfördelas till Centrumskolan för stöd av läsfrämjande verksamhet. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildning 

Beslutet expedieras till: 

Anders Zettergren, förste bibliotekarie 

Margareta Svensson-Hjorth, kultur- och fritidschef 
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2019-11-28 Dnr: KFN 2019-20

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2020 plan 

2021-2022 

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. 

Sammanfattning 

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. 

Ram drift och investering 

Nämndens ekonomiska ram är 15 689 tkr, en ramförändring med 262 tkr i 

jämförelse med 2019. Nämndens investeringsram är 1 305 tkr och är fördelad på 

projektnivå.  

Verksamhetsplaner 

Förvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån nämndens 

verksamhetsmål och mått och kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2020 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Controller 

Förvaltningsekonom 

Förvaltningschef 

Verksamhetsutvecklare 

Processutvecklare 

Anna Josefsson Liselott Sörensen-Ringi 

Ekonom Förvaltningschef Kultur- och 

fritidsnämnden 
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Dnr KFN 2019-20 
Kultur- och fritidsnämnd 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Detaljbudget 2020 

Plan 2021-2022 

Nämndsbeslut 

Antagen i KFN 2019-12-12 § 
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Nämndens beslut av budget 2020 och plan 2020-2021 

Kultur och fritidsnämnd 4/6-2019 § 24 Dnr KFN 2019-20 

1. Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-
2022 med konsekvensbeskrivningar.

2. Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för budget 2020 och
planperioden 2021-2022.

Kultur och fritidsnämnd 11/9 -2019 § Dnr KFN 2019-20 

3. Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna verksamhetsmål och mått för 2020.

Förslag till beslut av Kultur och fritidsnämnden 12/12 -2019 § Dnr KFN 2019-20 

4. Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till fördelning av nämndens ram per
verksamhet.

5. Kultur – och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner.
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Kultur- och fritidsnämndens 

ordförande:  
Martin Svenberg Rödin (M) 

Förvaltningschef: 
Liselott Sörensen-Ringi 

Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson 

Allmänt 
Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020, 
plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig 
från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin 
egen budget. 

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 

budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 
utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska 
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan 
på verksamheten.  

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur 
den ekonomiska ramen fördelats och förändringarna 
har verkställts samt förslag till verksamhetsplaner 
utifrån verksamhetsmålen.  

Ansvarsområde 
Kultur och fritidsnämndens förvaltning ansvarar för att stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda 
verksamhet inom bibliotek, kultur, musik- och kulturskola, Fritidsgårdar, föreningsbidrag och turism. 

Ekonomi 

Ramförändring 

Tkr 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Kultur- och fritid 15 427 15 689 15 689 15 689 

Ramförändring mellan åren 15 427 262 

Varav löner/kapitalkostnad 226 84 

Organisationsförändringar 174 

Effektivisering -58 -995

Utökning av ram 2 257 1 000 

Flytt av verksamhet 12 884 

*Löne- och kapitalkompensation är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.

Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Kultur- och fritidsnämnden har 
tilldelats 15 689 tkr i budgetram år 2020.  
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Verksamhetsförändringar inför 2020 

Summa ramförändring 262 

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförädringar som redovisats finns i nämndens 
budgetskrivelse 2019-06-04.  

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning 

Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar 
faktiska utfallet 2018, rambudget för 2019 och den budgetram som ska gälla inför 2020 med planåren 
2021-2022.   

Tkr 

Utfall 

2018 

Budget 

2019 

Budget 

 2020 

Plan 

 2021 

Plan 

 2022 
Nämnd- och styrelse vht 0 221 221 221 221 

Turist vht 41 578 581 581 581 

Allmän fritidsvht 6 248 5 529 5 551 5 551 5 551 

Kultur 909 754 758 758 758 

Bibliotek 2 446 2 787 2 268 2 268 2 268 

Musikskola/Kulturskola 2 170 4 051 3 789 3 789 3 789 

Fritidsgårdar 210 1 506 2 520 2 520 2 520 

Nettokostnad/ram 12 024 15 427 15 689 15 689 15 689 

Investeringsbudget 

Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden.  

Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. När kommunfullmäktige 
beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras. 

Projektnr tkr 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Kultur- och fritid (reinvesteringar) 
1304 Konst i offentlig miljö 100 100 100 

2258 Kulturskolan 75 75 75 

2205 Inventarier KoF 130 130 130 

2230 Ombyggnad bilbiotek 100 

1129 Nybyggnation Bollhall 1 000 

Summa investering 405 1 305 305 

Ekonomisk ram, tkr    2019 

Budgetram 2019 juni 15 201 

Kompensation för löneökningar och kapitalkostnad april/maj-dec 2019 226 

Budgetram 2019 15 427 

Kompensation tim ob mm 8 

Kompensation för lönerevision 2019 jan-mars/april 2020 76 

Utökning KS förslag; Fritidsgårdssatsning Svarteborg och Hedekas 1 000 

Indexuppräkning 114 

Städ fritidsgården Pipfabriken 60 

Summa tillkommande utökningar och indexuppräkning 2020 1 258 

Neddragningar KS förslag -821

Anpassning för pris/indexuppräkning -114

Anpassning av utökning av städ Pipfabriken -60

Summa anpassningar 2020 -995

Budgetram 2020 15 689 
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Beskrivning projekt 

Projekt 1304 – Konst i offentlig miljö: 
Investeringen avser utsmyckning av offtenliga miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 104 den sk 1 % 
regeln. På grund av prioritering av budgetens maxnivå har den sänkts från 300 tkr till 100 tkr.  

Projekt 2258 – Kulturskolan: 
Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan. 

Projekt 2205 – Inventarier KoF: 
Investeringen avser möbler och inventarier för bibliotek och fritidsverksamhet. 

Projekt 2230 – Ombyggnad Bibliotek: 

Investering avser ombyggnation bibliotek Hedekas och bibliotek i Forum. 

Projekt 1129 – Nybyggnation Bollhall: 
Investering avser inventarier till nybyggnation av bollhall. Förvaltningen reserverar sig för summans storlek. 

Nämndens verksamhetsmål med mått 
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade 
invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 

• Alla ska vara anställningsbara
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-11§28. Förvaltningen har i dialog med 
nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som 
stadgas i reglementet. Förslaget innebär ett verksamhetsmål per inriktningsmål 1,2 och 4 samt två 
verksamhetsmål per inriktningsmål 3 inklusive mått.  

Verksamhetsplaner 
Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 

förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål.  

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning År 2020 

Mått Mål 

Kartlägga de aktiviteter inom förvaltningen som främjar folkbildningen x 

1.1.1 Verksamhetsplan 

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att under året 2020 kartlägga de 
aktiviteter som bedöms främja folkbildningen. Kartläggningen blir underlag för kommande 

handlingsplan som ska beskriva hur förvaltningen ska arbeta för att öka folkbildningen.  

Det prioriterade fokusområdet för samtliga inom förvaltningen under året är läsfrämjande åtgärder. 

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela

befolkningen

2.1 Verksamhetsmål KFN: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla År 2020 

Mått Mål 

Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än svenska x 

Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning x 

Antalet sammankomster inom föreningslivet som sökts aktivitetsstöd för, ska öka från 
2 532 till 2 700 

2 700 

Kartlägga kommunens vandringsleder x 
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2.1.1 Verksamhetsplan 

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att anpassa informationen på 

kommunens hemsida och i andra medier så att den blir tillgänlig för personer med annat språk än 
svenska samt för personer med funtionsnedsättning.  
Alla på enheten som har ansvar för uppdateringar på hemsidan eller information via andra medier 
ska under året få kompetensutbildning.  
Digitaliseringen ska underlätta för föreningarna att redovisa genomförda aktiviteter.  
Förvaltningen kommer att utöka samarbetet med SISU som driver utveckling och utbildning till 
idrottsföreningar.  

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån

behov

3.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för 

gemenskap 
År 2020 

Mått Mål 

Öka antal besökare på fritidsgården från 5824 till 6000 6 000 

3.1.1 Verksamhetsplan 

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att tillsammans med ungdomarna i 
kommunen öka marknadsföringen av den nya fritidsgården. Förvaltningen ska under året inventera 
var de största mötesplatserna finns i kommunen för att kunna sprida kunskap om dessa.  

3.2 Verksamhetsmål KFN: Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att 
skapa en aktiv fritid 

År 2020 

Mått Mål 

Genomföra LUPP-undersökning 2020 x 

3.2.1 Verksamhetsplan 

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att under hösten 2020 genomföra 
en LUPP-undersökning. LUPP är ett verktyg för att ta reda på ungdomasr livssituation lokalt. 
Resultatet ska ge ett underlag i framtida beslutsprocesser som rör unga samt underlätta samarbetet 

mellan olika verksamheter.  

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil År 2020 

Mått Mål 

Enheten genomför två event/år med fokus på hållbar livsstil 2 

Under året ska lånecyklarna lånas ut minst 250 ggr 250 

Kartlägga möjligheten för invånarna att återanvända fritidsartiklar x 

4.1.1 Verksamhetsplan 

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att genomföra en hållbarhetsvecka 
tillsammans med skolorna under hösten 2020.  
En intensiv markanadsföring kommer pågå under året för att synliggöra möjligheten att hyra cyklar i 
Kommunhuset Forum.  
I samband med kartläggningen av återanvändning gällande fritidsartiklar genomföra en 
marknadsundersökning för att ta reda på behovet av en Fritidsbank. 

Framtid 
Kultur – och fritid kommer fortsätta arbeta metodiskt med att synliggöra ungdomarna i Munkedal 
tillsammans med föreningslivet, fritidsgården och andra nämnder inom kommunen. Att tillsammans skapa 
ett nätverk kring våra ungdomar. 
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Verksamhetsplan 2020 

Kultur- och 

fritidsförvaltningen 
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Vad är en verksamhetsplan? 
Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet som nämnden ansvarar för. Den är 

ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Syftet med 

verksamhetsplanen är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll och vilka 

aktiviteter som ska genomföras för att nå de politiskt beslutade målen för 

kommande år. 

Vision och mål för Munkedals kommun 
Kommunens vision är utgångspunkten för hur verksamheterna jobbar med mål och 

uppföljning. Det är kommunfullmäktige som beslutar om visionen. Utifrån visionen 

beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för fyra år i taget. Med 

utgångspunkt i inriktningsmålen beslutar nämnderna om egna verksamhetsmål 

med mått för ett år i taget. 

När verksamhetsmålen är antagna tar förvaltningen fram en eller flera 

verksamhetsplaner för nämndens ansvarsområde. Verksamhetsplan ska godkännas 

av nämnd senast i december året före den ska börja gälla. 

Vision 2025 Inriktningsmål 2020-2023 

Munkedal – mer av livet. En hållbart 

växande kommun med engagerade 

invånare. Här tar vi oss an framtidens 

utmaningar tillsammans! 

Alla ska vara anställningsbara 

Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen 

Alla ska känna sig trygga i att få det stöd 

som behövs utifrån behov 

Munkedal ska bidra till minskad 

klimatpåverkan 
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Verksamhetsmål för Kultur- och fritidsnämnden 

Vision 2025 Inriktningsmål 

2020-2023 

Verksamhetsmål 

2020 

Mått 

Munkedal – 

mer av livet. 

En hållbart 

växande 

kommun med 

engagerade 

invånare. Här 

tar vi oss an 

framtidens 

utmaningar 

tillsammans! 

Alla ska vara 

anställningsbara 

 Vi ska arbeta för

ökad folkbildning.

 Kartlägga de

aktiviteter inom

förvaltningen som

främjar

folkbildningen.

Skapa förutsättningar 

för en god hälsa på 

lika villkor för hela 

befolkningen 

 Våra aktiviteter ska

vara tillgängliga för

alla.

 Vår information

ska finnas

tillgänglig på fler

språk än svenska.

 Vår information

ska finnas

tillgänglig för

invånare med

funktionsnedsättni

ng.

 Antalet

sammankomster

inom föreningslivet

ska öka från 2 532

till 2 700.

Alla ska känna sig 

trygga i att få det 

stöd som behövs 

utifrån behov 

 Vi ska sprida

kunskap om

mötesplatser och

forum för

gemenskap.

 Vi ska stödja och

inspirerar invånarnas

engagemang i att

skapa en aktiv fritid.

 Öka antalet

besökare på

fritidsgården till

5 824 till 6 000.

 Genomföra LUPP-

undersökning

2020.

Munkedal ska bidra 

till minskad 

klimatpåverkan 

 Vi ska sprida

kunskap om en

hållbar livsstil.

 Enheten genomför

två event per år

med fokus på

hållbar livsstil.

 Under året ska

lånecyklarna lånas

ut minst 250

gånger.

 Kartlägga

möjligheten för

invånarna att

återanvända

fritidsartiklar.
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Verksamhetsplan 2020 för kultur och 

fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, 

kulturutbud, Kulturskola, turismutveckling och ungdomsverksamhet.  

Förvaltningen styrs av reglementet för kultur- och fritidsnämnden, delegations-

ordning för kultur- och fritidsnämnden, barnkonventionen och utgår från 

konventionen om mänskliga rättigheter som fastställer alla människors rätt till en 

aktiv och meningsfull fritid. 

 

Nämnden beslutade 2019-09-11 om verksamhetsmål med mått för 2020.  

Hur förvaltningen ska arbeta för att nå målen beskrivs nedan, under respektive 

verksamhetsmål. 

 

 Verksamhetsmål: Vi ska arbeta för ökad folkbildning. 

Mått: Kartlägga de aktiviteter inom förvaltningen som främjar folkbildningen. 

 

Under året 2020 kommer verksamheten att kartlägga de aktiviteter som bedöms 

främja folkbildningen. Kartläggningen blir underlag för kommande handlingsplan 

som ska beskriva hur förvaltningen ska arbeta för att öka folkbildningen.  

Det prioriterade fokusområdet för samtliga inom förvaltningen under året är 

läsfrämjande åtgärder.  

 

 Verksamhetsmål: Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla. 

 Mått:  

- Vår information ska finnas tillgänglig på fler språk än svenska. 

- Vår information ska finnas tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning. 

- Antalet sammankomster inom föreningslivet ska öka från 2 532 till 2 700. 

 

Förvaltningen ska anpassa informationen på kommunens hemsida och i andra 

medier så att den blir tillgänlig för personer med annat språk än svenska samt för 

personer med funtionsnedsättning.  

Alla på enheten som har ansvar för uppdateringar på hemsidan eller information via 

andra medier ska under året få kompetensutbildning.  

Digitaliseringen ska underlätta för föreningarna att redovisa genomförda aktiviteter.  

Förvaltningen kommer att utöka samarbetet med SISU som driver utveckling och 

utbildning till idrottsföreningar.  

Verksamhetsmål:  

- Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och forum för gemenskap. 

- Vi ska stödja och inspirera invånarnas engagemang i att skapa en aktiv 

fritid. 

 Mått:  

- Öka antalet besökare på fritidsgården till 5 824 till 6 000. 

- Genomföra LUPP-undersökning 2020. 

 

Förvaltningen kommer tillsammans med ungdomarna i kommunen att öka 

marknadsföringen av den nya fritidsgården. 

Förvaltningen ska under året inventera var de största mötesplatserna finns i 

kommunen för att kunna sprida kunskap om dessa.  

Under hösten 2020 kommer en LUPP-undersökning att genomföras. LUPP är ett 

verktyg för att ta reda på ungdomasr livssituation lokalt. Resultatet ska ge ett 

underlag i framtida beslutsprocesser som rör unga samt underlätta samarbetet 

mellan olika verksamheter.  
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Verksamhetsmål: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil. 

 Mått:

- Enheten genomför två event per år med fokus på hållbar livsstil.

- Under året ska lånecyklarna lånas ut minst 250 gånger.

- Kartlägga möjligheten för invånarna att återanvända fritidsartiklar.

Förvaltningen kommer att genomföra en hållbarhetsvecka tillsammans med 

skolorna under hösten 2020.  

En intensiv markanadsföring kommer pågå under året för att synliggöra 

möjligheten att hyra cyklar i Kommunhuset Forum.  

I samband med kartläggningen av återanvändning gällande fritidsartiklar 

genomföra en marknadsundersökning för att ta reda på behovet av en Fritidsbank. 

Uppföljning och analys 

Syftet med uppföljning och analys är att ge en samlad redovisning och bedömning 

av det som har gjorts och graden av måluppfyllelse. Uppföljningen används som 

underlag för prioritering samt förbättring och utveckling av bland annat nya 

arbetsmetoder och eventuell omfördelning av resurser. 

Verksamhetsmålen följs upp per april, augusti och december. 
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Internt – ej för politiken! Beskrivning av aktiviteter 

Aktiviteter Beskrivning Ansvarsfördelning 

Läsfrämjande åtgärder 1. Genomföra bokcirkel

för vuxna.

2. Sagostunder för barn 3

– 5 år.

3. Genomföra insatsen

”Sommarboken”.

1. Bibliotekarie Lena

Hammargren

2. Barnbibliotekarie Ulrika

Björnram

3. Bibliotekaire Lena

Hammargren och Ulrika

Björnram

Öka folkbildning 1. Utöka möjligheterna

till att delta i IT-café till

kommundelarna Hedekas

och Hällevadsholm samt

lära ut kunskap kring

källkritiskt tänkande.

1. Förste bibliotekarie Anders

Zettergren

2. Titel/Funktion

3. Titel/Funktion

xxxx xxxx 1. Titel/Funktion

2. Titel/Funktion

3. Titel/Funktion

xxxx xxxx 1. Titel/Funktion

2. Titel/Funktion

3. Titel/Funktion

xxxx xxxx 1. Titel/Funktion

2. Titel/Funktion

3. Titel/Funktion

xxxx xxxx 1. Titel/Funktion

2. Titel/Funktion

3. Titel/Funktion
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-04 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 2019-11-01 till 2019-11-30. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-02 

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

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2019-11-13 351 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 

2019-000068 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-26 Dnr: KFN 2019-000005 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Revidering av delegationsordning 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning.   

Sammanfattning 

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.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Ingen ekonomisk konsekvens. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Chef för kultur- och fritid 

Förvaltningschef 
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Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2019-01-23 § 3 

Dnr KFN 2019–5 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

Kultur- och fritid

1. Övergripande Kultur- och fritidsnämnden

Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 

Dataskyddsförordningen GDPR 

1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom kultur- och fritid 

(notering: En sekretessprövning ska alltid göras. Beslut om att 
lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om 
inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut 
skall göra detta. För vägledning i olika situationer hänvisas till 
Socialstyrelsens allmänna råd, Sekretess inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten)  

TF 2 kap 14 

§,

OSL 6 kap 2

och 3 §§ och

10 kap 14 §

Handläggare efter 

samråd med 
enhetschef/Rektor 

(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 

1.2 Avge yttrande med anledning av besvär (överklagan) 

över delegats beslut inom kultur- och fritid 

Förvaltningschef 

1.3 Avge yttrande på kultur- och fritidsnämndens vägnar 

med undantag för kommunens mål och riktlinjer 

Förvaltningschef 

1.4 Besluta om ledamot och ersättares deltagande i 

utbildning, kurser, seminarium och liknande 

a) besluta om ordförandens deltagande i utbildning,

kurser seminarium och liknande

Notering: deltagande i ovanstående skall redovisa 
utbildningens/kursens program, anmälan samt ordförandes 
delegationsbeslut att deltagandet är beviljat. Detta ska biläggas 
när betalning sker. 

Kultur och 

fritidsnämndens 

Ordförande 

a) Kultur och

fritidsnämndens

1:e vice ordförande

1.5 Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 

1.6 Avge yttrande av politisk men inte principiell natur Kultur- och 

fritidsnämndens 

presidium 

1.7 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 

(notering: Läsanvisningar i Förvaltningslagen) 

45 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

1.8 Beslut huruvida omprövning skall ske 

(notering: Läsanvisningar i Förvaltningslagen) 

37 § och 38 

§ 

46 § 2 st 

FL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

1.9 Omprövning av beslut i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattas av delegat 

37 § och 38 

§ 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
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Dnr KFN 2019–5 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

(notering: Läsanvisningar i Förvaltningslagen) 

46 § 2 st 

FL 

1.10 Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 

och inte kan vänta till nästa sammanträde 

KL 6 kap 

39 § 

Kultur och 

fritidsnämndens 

ordförande 
1.11 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med 

personuppgiftsbiträden som hanterar personuppgifter 

för nämndens räkning 

Dataskydds-

förordningen 

(GDPR) 

2016/679  
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Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2019-01-23 § 3 

Dnr KFN 2019–5 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

2. Avdelning kultur och fritid

2.1 Kultur 
2.1.1 Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 

markägare inom kulturverksamheten omfattande 

högst 2 basbelopp 

Kulturutvecklare 

 2.1.2 Beslut om bidrag till studieförbunden enligt VG 

Bildningsförbunds rekommendationer om fördelning 

av bidrag 

Kulturutvecklare 

2.1.3 Inköp av konst i offentlig miljö utifrån tilldelad ram i 

investeringsbudget 

Kulturutvecklare 

2.2 Fritid och turism 
 2.2.1 Besluta om bidrag till ungdoms- och 

idrottsföreningar samt övriga föreningar 

enligt fastställda bidragsregler 

Kultur- och fritidschef 

2.2.2 Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 

markägare inom fritidsverksamheten omfattande 

högst 2 basbelopp 

Kultur- och fritidschef 

 2.2.3 Besluta i lönebidragsärenden om bidrag till 

föreningar och organisationer 

Kultur- och fritidschef 
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Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antagen 2019-01-23 § 3 

Dnr KFN 2019–5 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

Kapitel 3. Ekonomi, upphandling och inköp 

3.1   Ekonomi 
3.1.1 Försäljning av inventarier för; 

a) högst 1 prisbasbelopp

b) över 1 prisbasbelopp

a) Förvaltningschef

b) Kommundirektör

3.1.2 Beslutsattestant för nämndens verksamhet  

Notering: Förteckning över dessa ska hållas aktuell och ska 
årligen anmälas till styrelsen/nämnden. 

Förvaltningschef 

3.1.3 Utse personer att utfärda anvisningar på 

kommunens bank- och postgirokonto samt personer 

med rätt att underteckna handlingar 

Kommundirektör 

3.1.4 Utse personer att utfärda anvisningar på av 

kommunens förvaltade stiftelsers balansräkningar 

samt verkställa in- och utbetalningar på dessa 

konton 

Kommundirektör 

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

a) Handläggare

b) Förvaltningschef

3.1.6 Avskrivning av fordran mot kund till ett högsta 

belopp av; 

Upp till 5 prisbasbelopp 

Ekonomichef 

  3.1.7 Besluta om långfristig upplåning enligt budgeterad 

anslagsram och av kommunfullmäktige antagna 

principer för upplåning 

Ekonomichef 

  3.1.8 Besluta om kortfristig upplåning enligt av 

kommunfullmäktige antagna principer för upplåning 

Ekonomichef 

  3.1.9 Besluta om konvertering av lån samt besluta om 

förtida inlösen av lån inom budgeterad anslagsram 

Ekonomichef 

 3.1.10 Omfördelning av medel till kultur och 

fritidsnämndens förfogande till ett högsta belopp av 

upp till 10 prisbasbelopp 

Kultur- och 

firitidsnämndens 

presidium 

 3.1.11 Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 

upp till 10 prisbasbelopp Kommundirektör 
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Dnr KFN 2019–5 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

  3.1.12 Godkänna till kommunen ställd säkerhet till ett 

belopp av; 

a) högst 2 prisbasbelopp

b) över 2 prisbasbelopp

a) Ekonomichef

b) Kommundirektör

  3.1.13 Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 

eller annan avgift till ett belopp av högst 1 

prisbasbelopp 

Förvaltningschef 

3.2   Upphandling och inköp 
3.2.1 

. 

Genomförande av upphandling 

a) Beslut om att genomföra upphandling och

tecknar samt förlänger ramavtal.

b) Beslut om att sluta avtal med SKL Inköpscentral

om att genomföra upphandling samt teckna och

förlänga ramavtal som Munkedals kommun har

möjlighet att ansluta sig till

c) Beslut om att delta i övriga externt samordnade

upphandlingar.

a) Förvaltningschef

b) Ekonomichef

c) Förvaltningschef

3.2.2 Beslut om att anta förfrågningsunderlag Förvaltningschef 

3.2.3 Beslut att avbryta pågående upphandling Förvaltningschef 

3.2.4 Formella anbudsöppnare för öppning av anbud i 

upphandling tillsammans med upphandlare, 

inom respektive ansvarsområde 

Förvaltningschef 

3.2.5 Anta leverantör för tilldelning (anbud) Förvaltningschef 

3.2.6 Teckna och förlänga kommunövergripande 

rabattavtal för upphandling och inköp av varor och 

tjänster 

Ekonomichef 

3.2.7 Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen om 

varor och tjänster 

Ekonomichef 

3.2.8 Teckna avtal som inte avses ovan Förvaltningschef 

3.2.9 Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 

natur  

Förvaltningschef 
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2019-11-05 Dnr: KFN 2019-64

Kultur och fritidsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Enhetschef  

Kultur- och fritid 

Justering av aktivitetsbidrag 

Förslag till beslut 

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

aktivitetsstöd. Åldern fastställes till 6 – 25 år. 

Sammanfattning 

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. 

Ekonomi 

Föreningsbidrag utbetalas årligen inom budgeterad ram. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och Utbildning 
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Alternativ ett är ett åldersspann från 6 – 25 år och alternativ två är 7 - 25 år. Då ärendet 

gick på återremiss ska alla föreningar som är berörda få möjlighet att yttra sig. 

Frågan som då går till er föreningar är vilket av de två alternativen som är mest 

fördelaktigt. 

Förening JA NEJ Ej svar 

Bangolfen Munken X 

Bohusläns Klätterklubb X 

Bärfendals Skytteförening X 

Bärfendals Vi Unga X 

Dingle AIK X 

Dingle Gymnastikförening  X 

Equine Club West RF X 

Hedekas IF  X 

Munkbuggarna X 

Munkedals Friluftsfrämjande X 

Munkedals Basketförening X 

Munkedals BK X 

Munkedals Bordtennisklubb X 

Munkedals Brukshundsklubb X 

Munkedals IF X 

Munkedals Ridklubb X 

Munkedals Ryttarförening  X 

OK Skogsmunken X 

Svarteborgs FK X 

Svarteborgs Gym X 

Sörbygdens Friluftsfrämjande X 

Torreby GK  X 

Valhalls Boxningsklubb X 

Västkustens Hoppryttarförening X 

SUMMA: 24 föreningar 6 18 
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     Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 36 Dnr 2019-000064 

Justering av åldersspann för lokalt aktivitetsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

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.

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2019-11-05 

Beslut KS 2018-09-12 § 163  

Förvaltningens 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. 

Yrkanden 

S-gruppen: Yrkar på att åldersspannet är oförändrat, 6-25 år.

Anna Höglind (L): Återremiss med anledning av att alla ungdoms- och 

idrottsföreningar i Munkedals Kommun ska få möjlighet att yttra sig över 

förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på återremiss enligt Anna Höglinds (L) 

yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.   

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet med 

anledning av att alla ungdoms- och idrottsföreningar i Munkedals 

Kommun ska få möjlighet att yttra sig över förslaget.  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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