
Kultur- och fritidsnämnden 

2020-05-13 



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 Rolf Bjelm (S) 

Lene Matysiak (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Ersättare 

Robin Karlsson Dahlgren (M) 

Johan Magnusson (L) 

Helen Greus (SD) 

Maria Pasanen (SD) 

Erik Färg (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 

2020-05-06 

Ärende Anteckningar Sida 

5

Handlingar delas på bordet 

6

13

18

31

33

1. Fastställande av dagordning

Dnr 253

2. Val av justerare

Dnr 404

3. Begäran om att ianspråkta medel ur eget kapital 
Dnr 2020-000029

4. Delårsrapport 2020 för Kultur- och fritidsnämnden.

Dnr 2020-000006

5. Budget 2021, plan 2022-2023 för Kultur- och 
fritidsnämnden.

Dnr 2020-000007

6. Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP 
(idéburet offentlig partnerskap)

Dnr 2019-000012

7. Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de 
ideella organisationernas ställning i 
välfärdsarbetet.

Dnr 2019-000013

8. Beslutsattester

Dnr 2020-000028

9. Anmälan av delegationsbeslut - 2020

Dnr 2020-000012

10. Information till nämnd - 2020

Dnr 2020-000001

11. Information om den nya bollhallen

Dnr 2019-000074

Tid: Onsdagen den 13 maj, kl. 14:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: Senast måndagen den 18 maj, kl. 12 

Justeringsperson: 

Ordförande: Martin Svenberg Rödin (M) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 

4



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 

2020-05-05 Dnr: KFN 2020-000029 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomienheten 

Begäran om att ianspråkta medel ur eget kapital 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsförvaltningen får 

ianspråkta medel ur det egna kapitalet med 468 tkr år 2020 för att disponeras till 

övergången mellan gamla och nya riktlinjer för föreningsbidrag. Nämndens beslut 

delges Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt kommunen ekonomistyrningsregler kan en nämnds bokslutsresultat föras 

över till ett eget kapital för att tas i anspråk kommande år. Ett resultat som förs 

över skall vara hänförligt till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte 

föranledd av till exempel mindre volym, lägre kvalitet eller från intäkter som inte 

hör till den planerade och ordinarie verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar om 

eventuella tolkningar och undantag.  

Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive nämnd för den 

aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel på användning är 

strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga satsningar, personalutbildning och 

tillfällig personalförstärkning. Den ordinarie verksamheten skall dock inrymmas 

inom den budget som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret.  

Förvaltningen förespråkar att det egna kapitalet används till övergången mellan 

gamla och nya riktlinjer för föreningsbidrag som 2020. Övergångskostnaden 

beräknas bli totalt 700 tkr    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Om nämnden går emot förvaltningens förslag kommer Kultur- och fritid gå med ett 

underskott motsvarande 468 tkr 2020 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-05 Dnr: KFN 2020-000007 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomienheten 

Kultur- och fritidsnämndens budget 2021 plan 2022-

2023 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2021 

plan 2022–2023 samt upprättad investeringsplan. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med 

mått för 2021 samt att en eventuell revidering av mått sker vid nämndens beslut 

om detaljbudget i december 2020.    

Sammanfattning 

Nämnden har erhållit en preliminär ram. Nämnden kommer utöver preliminär ram 

bli kompenserad för löneökningar, indexuppräkning och kapitalkostnader.  

Nämndens preliminära ram för 2021 är 15 682 tkr och innebär en oförändrad ram i 

jämförelse med föregående år. Förvaltningen ser inga kommande 

verksamhetsförändringar 2021 som kräver förslag på åtgärder i balans och 

konsekvensbeskrivning.  

Den upprättade investeringsplanen på 1 305 tkr avser 100 tkr för Konst i offentlig 

miljö, 130 tkr för inventarier, 75 tkr till Kulturskolan samt 1 000 tkr för inventarier 

till ny bollhall. 

Verksamhetsmål 

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020-2023 

föreslår nämnden 5 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2021. 

Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till mål. Målen utgår från 

nämndens ansvar och uppdrag    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information enligt MBL §19 2020-05-11 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-05-05 KFN 2020-000007 
Sida 

2(2) 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Dnr KFN 2020-7 
Kultur-och fritidsnämnden  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Budget 2021 

Plan 2022-2023 

Nämndsbeslut 

Antagen i nämnd 2020-05-13 § 
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Innehållsförteckning 

Ansvarsområde ................................................................................................ 3 
Ekonomi ........................................................................................................... 3 
Ramförändring ................................................................................................................. 3
Resultaträkning ............................................................................................................... 3
Investeringsbudget .......................................................................................................... 3

Verksamhetsmål .............................................................................................. 4 
Framtid ............................................................................................................ 5 

Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 

Förslag till beslut av nämnd 13/5 -2020 § Dnr KFN 2020-7 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2021 plan 2022-2023

med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2021.
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Nämndsordförande: Martin Rödin (M)  

Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 

Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

Allmänt 

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2021, 

plan 2022-2023 i september månad. Nämnderna har tid 
på sig från september 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. 

Ansvarsområde 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet, kulturskola, Ung fritid, Turism och Bibliotek. 
Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda verksamhet inom området. Förvaltningen leds 
av en förvaltningschef. 

Ekonomi 

Ramförändring 

Tkr 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Kultur- och fritidsnämnden, totalt 

driftsram 15 682 15 682 15 682 15 682 

Ramförändring mellan åren 256 

Varav löner/kapitalkostnad 77 

Effektiviseringskrav -821

Utökning av ram 1 000 

Varav flytt av verksamhet 

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

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har 

tilldelats 15 682 mnkr i budgetram år 2021. 

Resultaträkning 

Tkr 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

 2021 

Plan 

 2022 

Plan 

 2023 
Intäkter -2 074,7 -626,3 -626,3 -626,3 -626,3

Personalkostnader 9 892,3 9 701,2 9 701,2 9 701,2 9 701,2 

Övriga kostnader 6 867,9 6 607 6 607 6 607 6 607 

Nettokostnad/ram 14 685,5 15 682 15 682 15 682 15 682 

Investeringsbudget 

Nedan presenteras investeringsbudget 2021, samt plan 2022-203 för nämnden. 
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses 
investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan 

syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En 
nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och 
ombyggnad.  

När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när 
investeringen aktiveras. 
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Tkr 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Kultur- och fritidsnämnden 

Projekt 1304 Konst i offentlig miljö 100 100 100 100 

Projekt 2258 Kulturskolan 75 75 75 75 

Projekt 2205 Inventarier KoF 130 130 130 130 

Projekt 2230 Ombyggnation bibliotek 100 

Projekt 1129 Nybyggnation bollhall 1 000 

Summa investering 405 1 305 305 305 

Beskrivning av investeringar per 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.

Verksamhetsmål 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. 

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen 
för detta år förskjuts något. Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. 

Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade 

till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 
nämnden senast i december. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att 
uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
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Vision 2025 

Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 
an framtidens utmaningar tillsammans! 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

1.1  Verksamhetsmål KFN: Vi ska arbeta för ökad folkbildning År 2021 

Mått Mål 

Kartlägga de aktiviteter inom förvaltningen som främjar folkbildningen x 

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 2021 

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 

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 2021 

Mått Mål 

Öka antal besökare på fritidsgården från 5824 till 6000 6 000 

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

År 2021 

Mått Mål 

Genomföra LUPP-undersökning 2020 x 

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

4.1 Verksamhetsmål KFN: Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil År 2021 

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 

Framtid 

Kultur- och fritid kommer att ha fokus på nätverket kring friluftsanläggningar, leder och 

tillgänglighetsanpassning. Kulturskolan har fokus på att utveckla musikalprojekt i skolorna. Förhoppning 
finns att kunna genomföra ett Kultur- och fritidsläger med både drama, dans, musik och friluftsaktiviteter. 
Biblioteksverksamheten utvecklar sitt meröppetkoncept. Ung Fritid kommer att få en nystart i nya lokaler. 
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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 

2020-03-19 Dnr: KFN 2019-000012 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim 

angående IOP 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att teckna ett 

avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med ”Vägen ut, Branneby”.    

Sammanfattning 

Hans-Joachim Isenheim har till Kommunfullmäktige 2018-03-01, lagt fram en 

motion om att teckna avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med ”Vägen ut, 

Branneby”. I samband med omorganisation 2019-01-01 fördes motionen över till 

Kultur- och fritidsnämnden. 

Munkedals kommun saknar idag generella riktlinjer kring avtal genom Idéburet 

Offentligt Partnerskap. Då detta saknas bör avtal ej tecknas.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Hans-Joachim Isenheim, MP 

Margareta Svensson-Hjorth, enhetschef Kultur- och fritid 

Slutarkiv 
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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 

2020-03-19 Dnr: KFN 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att besvara motion 

från Karin Blomstrand (L). I motionen föreslås att en utredning genomförs om   

förutsättningarna för Munkedals kommun att införa en lokal överenskommelse inom 

Idéburet Offentligt Partnerskap. På nationell nivå har överenskommelser gjorts - 

både inom det sociala området och inom integrationsområdet - mellan regering, 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna organisationer.  

Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala 

området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra 

aktörer verksamma på området.  

En utredning har gjorts av Wivi-Anne Wiedemann, anställd som 

verksamhetsutvecklare på Välfärdsenheten. Utredningen är ett material som lägger 

god grund till hur Munkedals kommun kan skapa en lokal överenskommelse inom 

Idéburet Offentligt Partnerskap. Se bifogad bilaga. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Karin Blomstrand, L 

Margareta Svensson-Hjorth, enhetschef Kultur – och fritid 

Slutarkiv 
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1 

2018-10-08 Dnr: 

Riktlinjer för Idéburet 

offentligt partnerskap 

IOP-avtal 

Wivi-Anne Wiedemann  

Arbetsmarknadskonsulent/Utvecklare 

Arbetsmarknadsenheten  
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2 

Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 3 

2. När kan ett IOP-avtal ingås? 3 

3. Juridiska aspekter kring IOP-avtal 4 

3.1. Är IOP-avtal förenligt med kommunallagen 4 

3.2. Strider IOP-avtal mot upphandlingslagstiftningen? 4 

3.3. Strider IOP-avtal mot bestämmelser om statligt stöd? 5 

3.4. Slutsats 6 

4. Lathund inför beslut om idéburet offentligt partnerskap 7 

5. Vilka krav ställs på idéburna organisationer inför ett IOP-avtal 8 

6. Vilka uppgifter bör nämnden eller styrelsen begär in 8 

7. Vad bör ett IOP-avtal innehålla 8 

8. Litteraturlista – fördjupning 9 

9. Alingsås Tidning: Kommun vill överklaga miljonböter 10 
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3 

1. Inledning

Att bo och leva i Munkedal ska vara en positiv upplevelse för kommuninvånarna. 

Munkedals kommun har ett starkt och levande civilsamhälle bestående av b la. 

Idrottsföreningar, pensionärsföreningar, samfund, kulturföreningar och föreningar 

med social inriktning. Föreningarna är olika stora men drivs i grunden genom ett 

starkt ideellt engagemang. Det är en styrka för Munkedal att ha ett starkt 

civilsamhälle och ett rikt föreningsliv. Den idéburna sektorn är en utvecklingskraft 

som bidrar till mycket mer som till exempel skolning i demokrati, 

aktivitetssamordnare och skapar gemenskap, de idéburna organisationerna bildar 

en social plattform.  

Riktlinjer för IOP-avtal vill tydliggöra vad ett sådan partnerskap innefattar samt 

vilka regler som avtalsformen omfattas av samt vad som gäller i Munkedals 

kommun för den här typen av samverkan. Förhoppningen är att riktlinjen kring 

IOP-avtal ska leda till ett utveckla och förenkla samverkan mellan kommunen och 

det civila samhället.  

2. När kan ett IOP- avtal ingås?

De två vanligaste modellerna för samverkan mellan offentliga aktörer och idéburna 

aktörer är normerade bidrag (föreningsbidrag) och upphandlande tjänster. 

Föreningsbidrag svarar mot behovet att det ska finnas idéburna organisationer i 

vårt samhälle och utgår för att försvara existensen av organisationerna, för att 

samhället bedömer att existensen är av godo för oss alla. Vid upphandling 

säkerhetsställs att konkurrensen tillvaratas, men verksamheten styrs av den 

upphandlande myndigheten. IOP- avtal är en samverkansmodell mitt emellan 

normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen 

bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger 

utrymme för, men som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella 

kontrakt eller gör föreningar till underleverantörer.  

Ett IOP- avtal kan ingås när: 

1. verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.

2. verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där

de idéburna särskilt nämns.

3. verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.

4. verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.

5. varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill

göra den idéburna organisationen till underleverantör, utan istället en

fortsatt fri och självständig aktör.

6. det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.

7. bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra

insatser).

8. verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.

9. verksamheten avses bedrivas under längre tid1.

1
 Idéburet-offentligt partnerskap (IOP), Forum för Socialt arbete, Stockholm den 15 september 2010 
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3. Juridiska aspekter kring IOP-avtal

3.1 Är IOP-avtal förenligt med kommunallagen? 

IOP- avtal strider inte mot kommunallagen kap 2 §1 ff. om de reglerar en 

verksamhet som är kompetensenlig. Enligt kommunallagen är det ”en kommunal 

angelägenhet att ha verksamhet inom tex. idrotts- och fritidsområdet, 

kulturområdet samt att ge bidrag till den typ av verksamhet. Det är emellertid bara 

i undantagsfall tillåtet att ge stöd till enskilda näringsidkare eftersom det i regel inte 

är en kommunal angelägenhet att stödja det privata näringslivet”2. För att IOP-

avtal inte ska strida mot vad som föreskrift i kommunallagen, ska de avtal som 

upprättas avse samarbete mellan en (eller flera) föreningar i det civila samhället 

som bedrivs utan vinstintresse och en (eller flera) offentliga aktörer. Det får inte 

finnas en marknad (av kommersiell karaktär) där liknande insatser bedrivs. Att 

verksamheten som bedrivs inom IOP-avtalet inte drivs utifrån ekonomiskt 

vinstintresse samt att kommunen ska kunna följa upp och ha insyn i verksamheten, 

men inte detaljstyra den. Om samtliga av ovanstående aspekter är uppfyllda så 

görs bedömningen att IOP kan anses kompetensenligt och därmed inte strida mot 

kommunallagen gällande sin natur att vara icke-kommersiella eller gällande parter 

som ingår avtalet, ej enskilda näringsidkare3.  

3.2 Strider IOP-avtal mot upphandlingslagstiftningen? 

När en kommun ska köpa varor eller tjänster ska kommunen i de flesta fall följa 

lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att kommunen såsom 

upphandlande myndighet annonserar sin avsikt att köpa och fastställer villkoren i 

ett förfrågningsunderlag. Leverantörer ges möjlighet att lämna anbud och anbuden 

utvärderas. På detta sätt tillvaratas konkurrensen och processen är transparant och 

icke-diskriminerande4.  

Ett IOP-avtal kan inte jämställas med upphandlingskontraktet. Vid upphandling 

önskar kommunen en leverantör som levererar det som kommunen har bestämt sig 

för att köpa och parterna upprättar kommersiella kontrakt. Ett IOP-avtal jämförs 

bättre med föreningsbidraget som inte är ett köp av en tjänst på en marknad utan 

kommunens sätt att uppnå politiska mål på det sociala området5.   

Tillväxtverket gör bedömningen att stöd till tex. arbetsintegrerade sociala företag 

går att jämföra med stöd till kvinnojourer. Genom kommunalt stöd kan 

verksamheten fortleva och en viktig samhällelig service kan ges. Tillväxtverket 

skriver att det inte finns anledning att ”marknadifiera” en verksamhet som inte är 

ute på marknaden6  

2
 Göteborgsstad 2014-04-24 

3
 Malmöstad 2015-01-19 

4
 Göteborgsstad 2014-04-24 

5
 Göteborgsstad 2014-04-24 

6
 Att stödja utan att styra – Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerade sociala företag?, 

Tillväxtverket 2012 
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3.3 Strider IOP-avtal mot bestämmelser om statligt stöd? 

I utredningen om möjligheterna till att upprätta IOP, tar Göteborgs stad även upp 

de bestämmelser som reglerar statligt stöd inom ramen för Lissabonfördraget. I 

korthet innebär det att stöd som medför att den fria konkurrensen missgynnas, 

eller snedvrids - genom att till exempel vissa företag gynnas framför andra-inte är 

förenligt med vad som regleras för EU:s medlemsstater i Lissabonfördraget7.  

I Lissabonfördraget påvisas särskilt tjänster som är av så kallat ”allmänt intresse”. I 

Göteborg stads utredning poängteras att dessa tjänster kan anses vara ekonomisk 

eller icke-ekonomisk art. Gemensamt är att det handlar om tjänster som bedöms 

vara av allmänt intresse och, som därav, medför vissa skyldigheter vad gäller 

tillhandahållandet av dem. Med andra ord, handlar det om tjänster som ”omfattas 

av fördragets konkurrens- och statsstödsregler” (tjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse) samt tjänster som ”inte omfattas av konkurrens- och statsstödsregler” 

(icke-ekonomiska tjänster)8.  

IOP-avtal upprättas som oftast inom det sociala området. Inom ramen för detta 

område går det att identifiera vad som går under benämningen sociala tjänster av 

allmän art. Sociala tjänster, undantaget vårdrelaterade tjänster som innefattar 

sociala trygghetssystem som regleras av lag eller som kompletterar lagstadgade 

system och insatser av vikt och som erbjuds till individer som är i behov av dem. 

Tjänster av detta slag fyller en funktion när det gäller förebyggande och 

integrerande samhällsaspekter och kan utgöras av verksamheter exempelvis 

kopplade till arbetsmarknaden (tex. arbetsträning) 9 . Göteborgs stad kommer, 

utifrån ovanstående, fram till att delar av de tjänster som kan tänkas regleras av 

IOP-avtal kan ”klassas som sociala tjänster av allmänt intresse” 10 samt vara av 

icke-ekonomisk art. Men utredningen kommer samtidigt fram till att även om en 

tjänst kan kategoriseras vara en social tjänst av ekonomisk art, innebär det inte per 

automatik att stöd till dessa inte kan ges11. Tre situationer identifieras då ersättning 

inte kan anses vara statligt stöd, nämligen då:  

1. ”ersättningen inte innebär någon ekonomisk fördel för mottagaren som den

inte hade fått under normala marknadsmässiga förhållanden eller om

ersättningen inte innebär att samhandeln påverkas” 12  , med andra ord

bedöms verksamheten istället vara av lokal karaktär13

2. ”om ersättningen inte överskrider 500 000 euro under en period om tre

beskattningsår betraktas inte ersättningen som statligt stöd.

3. Ersättningen för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt

intresses som uppfyller sociala behov […] tex. återinträde på

arbetsmarknaden […]. Det krävs emellertid att tilldelning av tjänsten

anförtros det berörda företaget genom ett officiellt beslut

(anförtroendehandling)”14.

7
 Malmö stad 2015-01-19 

8
 Göteborgs stad 2014:4, se även Forum för Frivilligt Socialt arbete, 2010:6 

9
 Malmö stad 205-01-19 

10
 Göteborg stad 2014-04-24 

11
 Malmö stad 2015-01-19 s. 17. 

12
 Göteborgs stad 2014:7  

13
 Malmö stad 2015:18  

14
 Göteborg stad 2014:7  
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Det bör noteras att IOP-avtal inte rättsligt prövade i fråga om huruvida de kan 

bedömas vara en anförtroendehandling.  

3.4 Slutsats 

Göteborgs stads stadsjurist gör följande bedömning: 

”det finns goda juridiska möjligheter att teckna IOP-avtal mellan offentliga parter 

och organisationer inom den sociala ekonomin. 

1. Om de förutsättningar som Forum för Frivilligt Socialt Arbete ställer upp är

uppfyllda bedöms denna typ av samarbetsavtal inte stå i strid med varken

kommunallagen eller upphandlingslagstiftningen.

2. Statsstödsreglerna blir inte tillämpliga om verksamheten är av icke-

ekonomisk art eller om ersättningen är av mindre betydelse (max 500 000

euro under tre år). Statsstödsreglerna är inte heller tillämpliga om

ersättningen inte snedvrider konkurrensen eller påverkar samhandeln.

3. Ersättningen är ett statsstöd men förenligt med fördraget (och därför ej

anmälningspliktigt) om tjänsten tillgodoser vissa sociala behov och tilldelas

genom en anförtroendehandling som ska uppfylla vissa villkor”15 .

Rättsläget är fortfarande oklart och det saknas rättspraxis vad gäller denna typ av 

avtal. Det är dock viktigt att pröva varje möjlig verksamhet mot kommunallagen, 

upphandlingslagstiftningen och statsstödsreglerna och inte se själva IOP-

avtalsformen som en garant för samarbetets tillåtlighet16.   

15
 Göteborgs stad 2014:7 

16
 Göteborgs stad 2014:8 
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4. Lathund inför beslut om idéburet offentligt partnerskap

Uppfyller tänkt verksamhet 

följande: 

Förutsättningar för stöd: 

Sker verksamheten på initiativ av 

den idéburna organisationen?  

Det ska inte vara kommunen som 

beställer en verksamhet, då är troligen 

upphandling ett bättre alternativ.  

Kan verksamheten ses som en del 

av det normerande 

föreningsbidraget?  

Den tilltänkta verksamheten som ska 

avtals ska inte täckas av det ordinarie 

föreningsbidraget eller till sin natur vara 

utformad så som ett rent bidrag. Om så 

är fallet är ett föreningsbidrag att 

föredra.  

Är den planerade verksamheten i 

linje med kommunens politiska 

program eller långsiktiga mål?  

Bidrar den tilltänkta verksamheten 

till lokal utveckling och delaktighet i 

samhället?  

Viss vägledning hittas i kommunallagen 

och vad som anses vara en kommunal 

angelägenhet (kompetensenligt). 

Verksamheter inom idrott- och fritid, 

folkbildning och kultur är 

kompetensenligt, liksom verksamhet där 

kommunen har ett ansvar, tex. 

kvinnojourverksamhet.   

Finns det en konkurrenssituation att 

vårda?  

Ett IOP-avtal ska inte tecknas på en 

fungerande eller potentiell marknad. 

Detta skulle snedvrida konkurrensen och 

verka missgynnande.  

Detaljregleras verksamheten av 

kommunen? 

Om kommunen detaljreglerar 

verksamheten så kommer detta istället 

att bli ett tjänsteköp där kommunen 

beställer en viss verksamhet. IOP-avtal 

bygger på samverkan. 

Samverkansavtalet reglerar 

övergripande vad som ska göras, ange 

vem som bidrar med vilka resurser och 

hur länge avtalet gäller. Kontinuerlig 

dialog bör finnas under hela avtalstiden.   

Är båda parter med och finansierar 

verksamheten? 

Ett IOP-avtal innebär att både 

organisationen och kommunen bidrar till 

finansieringen. Det kan ske via 

ekonomiska medel eller andra insatser, 

det kan vara tex. lokal, volontärer, 

pengar eller liknande. IOP innebär att 

kommunen och organisationen ska 

samverka och samarbeta. 

Ska verksamheten bedrivas över 

tid?  

Ett IOP-avtal bör tecknas över tecknas 

för en längre tidsperiod, med en 

varaktighet på 1-3 år.  
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5.Vilka krav ställs på idéburna organisationer inför ett IOP-avtal

- Organisationen ska ha en lokal anknytning och vända sig till invånarna i

Munkedals kommun

- Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer,

samt ta ställning för demokratin, kulturell mångfald och samhällsnyttan

- Organisationens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla

som delar organisationens syfte.

- Organisationens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer eller

gällande lagstiftning.

- All verksamhet ska vara drogfri och organisationen får inte bedriva

verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.

- Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder,

sexuell läggning och ålder.

- Organisationen ska inte ha skatteskulder

6. Följande uppgifter bör nämnden eller styrelsen begära in:

- Stadgar

- Beskrivning av organisationens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet

- Årsmötesprotokoll

- Verksamhetsberättelse

- Ekonomisk berättelse med bokslut

- Revisionsberättelse

- Verksamhetsplan och styrelseförteckning

- Uppgift om medlemsantal

7. Vad bör ett IOP-avtal innehålla

Nämnden eller styrelsen får anpassa avtalet för respektive IOP. En 

överenskommelse om partnerskap bör innehålla följande uppgifter:  

- Avtalsparter

- Syfte med avtalet

- Mål med verksamheten

- Målgrupp

- Insatser och åtaganden

- Organisation

- Dokumentation och redovisning

- Värdegrund och förhållningssätt

- Ekonomi

- Avtalstid

- Uppföljning

- Omförhandling, uppsägning, hävning och tvist

- Underskrift

Eftersom ideella organisationer inte alla har samma geografiska eller nämnd 

avgränsning som en kommun, så bör vi ta ställning till vem som hanterar ett IOP-
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avtal som är kommunövergripande eller nämndövergripande. Respektive nämnd 

beslutar om IOP-avtal inom nämndens verksamhets- och ansvarsområde. För 

nämndöverskridande IOP-förslag eller IOP-avtal som berör flera kommuner 

ansvarar kommunstyrelsen.  

8. Litteraturlista – Fördjupning

Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner och landsting och regioner. 

Rapport från utvecklingsarbetet 2017 Sveriges kommuner och landsting, 2018-04-

24 

Idéburet Offentligt Partnerskap – juridiskt utrymme, Göteborgs Stad 

Stadsledningskontoret 2014-04-24 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP), Arbetsmarknads-, gymnasie- och 

vuxenutbildningensförvaltningen, Malmö stad 2015-01-19 

Palett för ett stärkt samhälle (2016, 63 ff) SOU rapport 2016:13 

Idéburet-offentligt partnerskap (IOP), Forum för Socialt arbete, Stockholm den 15 september 

2010 

Att stödja utan att styra – Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerade sociala 

företag?, Tillväxtverket 2012 
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Förvaltningsrätten i Göteborg dömer Alingsås kommun att betala fem miljoner 

kronor i böter. En dom som kommunen nu vill överklaga. Personen på bilden har 

inget med artikeln att göra. Arkivfoto: MIKEY LENNARTSSON. 

Kommunen vill överklaga miljonböter 

Publicerad: 29 juni, 2018 kl 14:40 

Alingsås  

Fem miljoner kronor i böter för brott mot lagen om offentlig upphandling, 

LOU. 

Nu tänker Alingsås kommun överklaga domen från förvaltningsrätten. 

I dag, fredag, kom Förvaltningsrätten i Göteborg med dom i ärendet som handlar 

om kommunens treåriga avtal med Bräcke Diakoni om driften av vårdboendet 

Ginstgården. Ett avtal som, utan offentlig upphandling, tecknades i juni 2016. 

Kommunen och Bräcke Diakoni ingick en överenskommelse om ett så kallat 

idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kontraktet löper perioden 30 juni 2016-30 

september 2019, med möjlighet till förlängning. 

Konkurrensverket anser att det rör sig om otillåten direktupphandling, som 

utestänger andra aktörer i branschen. Därför vände sig verket till förvaltningsrätten 

och ansökte om att kommunen ska betala en upphandlingsskadeavgift på fem 

miljoner kronor. 

Kommunen framför å sin sida att avtalet gällde så kallade icke-ekonomiska tjänster 

av allmänt intresse och att det därför inte omfattas av upphandlingslagstiftningen. 
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Men förvaltningsrätten har bifallit Konkurrensverkets ansökan. Rätten menar att det 

visst är en fråga om att Bräcke Diakoni utför prestationer som är av ekonomiskt 

intresse för kommunen och att upphandlingen inte genomfördes i enlighet med 

lagstiftningen. 

”Höjer livskvaliteten” 

En dom som Alingsås kommun nu vill överklaga. 

– Det här är en principiell fråga och vi kommer att försöka ta det så högt upp vi

kan, säger Catharina Johansson, chef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen i

Alingsås kommun, i ett pressmeddelande.

– Vår nämnd har med kommunfullmäktige gjort bedömningen att det inte finns en

marknad för den här typ av vårdkedja, och att den i grunden bygger på en

ömsesidighet mellan oss och den idéburna organisationen.

Advokatbyrån Front Advokater har nu fått uppdraget av kommunen att titta igenom 

domen och gå vidare med överklagande av ärendet. 

– Vi tror på den här typen av samarbeten och tror det är viktigt att utveckla dem,

inte bara för oss i Alingsås utan för hela Sverige som nation. Jag vill vara tydlig

med att vi även fortsatt vill använda oss av vinstdrivande vårdföretag i

verksamheten på det sätt som vi gör i dag. Men den idéburna aktören är ett viktigt

komplement. I Sverige, till skillnad från andra europeiska länder, har vi en mycket

liten del idéburna aktörer som utför välfärdstjänster trots samma EU-regler, säger

Catharina Johansson och fortsätter:

– Vi ser att man genom att sluta avtal med en idéburen aktör kan skapa andra

mervärden för medborgaren. I vårt avtal med Bräcke Diakoni får vi även tillgång till

andra civilsamhälleaktörers insatser såsom Röda Korset och Frälsningsarmén,

eftersom man har ett väl upparbetat nätverk i kommunen. Det höjer livskvaliteten

för våra äldre invånare och det menar vi att vårt samarbete har lyckats med.

Verksamheten på Ginstgården fortsätter som vanligt.  

Processen lär, enligt kommunen, tas upp igen först senare i sommar. 

Läs också: 

 Alingsås tvingas böta fem miljoner

 Totte Vesterlund0322-670062totte.vesterlund@alingtid.se
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MOTION TILL MUNKEDALS  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet 

Alla ideella organisationer och föreningar som ställer upp där det offentliga samhället slutar är en 
viktig resurs som måste tas till vara och inte glömmas bort. En siffra som nämns i sammanhanget är 
att det ideella arbetet i Sverige motsvaras av cirka 300 000 heltidstjänster. Ideella organisationer 
benämns också som idéburna organisationer eller civila samhället. Eftersom benämningen centralt är 
idéburna organisationer används denna benämning i fortsättningen. 

På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala området och inom 
integrationsområdet - mellan regering, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna 
organisationer. 

Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra 
för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.  

Inom integrationsområdet är syftet att hitta samverkansformer när det gäller nyanlända och deras 
etablering i samhället. De idéburna organisationerna är en kraft för demokratisk förankring och 
vitalisering, för lokal och regional utveckling och för välfärdens förnyelse. Ett gott samspel mellan 
offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centralt för en god samhällsutveckling.  

På lokal nivå har flera kommuner ställt sig bakom och infört överenskommelserna. Eftersom den 
inom det sociala området kom först är det också där man hittills kommit längst.  

Information kring överenskommelsen finns bland annat på denna länk http://overenskommelsen.se 

I Munkedal  finns många idéburna organisationer; dels sådana som återfinns på riksplan men även 
många lokala föreningar. Alla dessa gör idag ett stort arbete, både inom det sociala området och 
inom integrationsområdet, och med hjälp av de överenskommelser som motionen hänvisar till kan 
det arbetet bli än mer strukturerat och genomtänkt. Genom att de olika aktörerna känner till 
varandra och sina olika roller kan det ideella arbetet verkligen få den uppskattning det förtjänar! 
Tanken är inte att de idéburna organisationerna ska ersätta det offentligas uppgift men de kan på 
olika sätt vara ett komplement i välfärdsarbetet.  

Vi  föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige: 

utreder förutsättningarna för att Munkedal  inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den 
centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala 
området och integrationsområdet.   

Karin Blomstrand, Liberalerna i Munkedal 
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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 

2020-05-05 Dnr: KFN 2020-000028 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomienheten 

Beslutsattester 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om beslutsattestanter inom 

Kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2020-01-01. 

Sammanfattning 

Bifogat underlag visar vilken chef som har rätt att attestera fakturor och inom vilket 

eller vilka ansvarsområden.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-04 Dnr: KFN 2020-000012 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut - mars och april 

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 2020-03-01 till 2020-04-30  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Kultur- och fritidschef 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-02 

Delegationsförteckning mars 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2020-03-09 544 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 

2019-000054 

2020-03-09 542 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 

2020-000010 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-04 

Delegationsförteckning April 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2020-04-17 609 UPPR Margareta Svensson-

Hjorth 

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 

2020-000015 

2020-04-16 599 I Kultur och 

fritidsnämndens 

förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-23 § 2 

punkt 2.2.1 - Beslut om bidrag till 

ungdoms- och idrottsföreningar 

samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. Bidrag 

gällande gräsytehantering har 

utbetalats enligt avtal och följande 

föreningar Hedekas Idrottsförening, 

Svarteborgs Fritidsförening, 

Skogsvallen, Dingle, Sjövallen, 

Hällevadsholm och Munkedals 

Idrottsförening. 

Margareta Svensson-

Hjorth 

2020-000025 
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