
 

  
Utses att justera Karin Johansson (KD) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 2019-03-25 Paragrafer §§ 33-44  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Karin Johansson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2019-03-20 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2019-03-25 
Anslaget tas ner 2019-04-15 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, kl. 10.0 till 14.17 med avbrott för lunch 

11.53 till 12.30 samt ajournering 10.58-11.04 och 13.32-13.41. Innan 

sammanträdet samlades nämnden på Dalaberg för visning av och 

information om Dalabergs bibliotek, fritidsgård och näridrottsplats.  
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande §§ 33-41 

Torsten Torstensson (C) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

Thommy Carlin (SD) 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
 

Ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Gustav  Gustafsson (L) för Margareta Lundh (M) 

Christer Johansson (V) för Annelie Högberg (S) §§ 42-44 

 

Nina Andersson (C) 

Christer Johansson (V) §§ 36-41 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Anders Andersson (SD) 

Caroline Henriksson (UP) §§ 33-41 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Övriga 
 

Från kultur och fritid 

Katarina Hansson, förvaltningschef §§ 33-35 

Carina Wiberg Borgh, adm. chef och tf. förvaltningschef §§ 36-44 

Josefin Florell, sekreterare  

Maria Lehto, avdelningschef unga  

Anna Reinhardt, avdelningschef fritid  

Anna Svensson, avdelningschef kultur 

Gunilla Svensson, avdelningschef bibliotek 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Stefan Apelman, webbredaktör 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att utse Karin Johansson (KD) till justerare. 

Justeringen föreslås äga rum måndag 25/3 klockan 10 på kultur och fritid.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Karin Johansson (KD) till justerare. Justeringen äger 

rum måndag 25/3 klockan 10 på kultur och fritid.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Ärende fyra, Information om budgetdialog 2020-2022 - kultur och fritid, behandlas som 

ärende nummer tre. Dagordningen fastställs med denna ändring.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KFN 274258  

Information om budgetdialog 2020-2022 - kultur och fritid 

Sammanfattning 

 Katarina Hansson, förvaltningschef, informerar om kultur och fritids arbete inför 

budgetdialogen 2020-2022. Informationen innehöll bland annat förutsättningarna för 

budgetdialog, med teknisk beräkning på sparbeting, omvärldsanalys, utmaningar för 

kultur och fritid, SWOT-analys, framtida investeringar, önskade utredningsuppdrag, 

möjliga effektiviseringsåtgärder samt konsekvenser av dessa.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KFN 274140  

Utbildning: kultur och fritids övergripande syften 

Sammanfattning 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare, utbildar nämnden i två av kultur och fritids 

övergripande syften: social gemenskap samt kulturell infrastruktur. Avdelningscheferna 

Maria Lehto (avdelning unga), Anna Reinhardt (avdelning fritid), Anna Svensson 

(avdelning kultur), och Gunilla Svensson (avdelning bibliotek) och Carina Wiberg 

Borgh (administrativ chef) berättar om hur kultur och fritid arbetar med dessa två 

övergripande syften.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KFN 2019/00032  

Medborgarförslag från Ulf Larsson om reparation av dagens 
simhall 

Sammanfattning 

Förslagsställaren Ulf Larsson har lämnat in ett medborgarförslag om reparation av 

dagens simhall, Walkesborgsbadet. Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-13 § 34 att 

överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen hyr Walkesborgsbadet av samhällbyggnadsförvaltningen 

i enlighet med gällande internhyrespolicy i Uddevalla kommun. Inom ramen för arbetet 

kring anläggningar och lokaler sker i Walkesborgsbadet regelbundna besiktningar och 

underhållsronder av lokalerna.   

  

Utifrån ronderingen och där upptäckta brister sker underhåll löpande under säsong men 

framförallt under sommaren när Walkesborgsbadet är stängt för verksamhet. Utöver 

detta lyfter verksamheten brister som uppstår mellan ronderna till fastighetsägaren.  

Arbetet med åtgärder i Walkesborgsbadet kopplat till behov av reparationer sker 

systematisk inom kommunens verksamhet. Kultur och fritidsförvaltningen har enats 

med samhällsbyggnadsförvaltningen att nu öka frekvensen av ronderna för att 

ytterligare förbättra prestandan i Walkesborgsbadet under kvarvarande driftstid.  

  

Kommunfullmäktiges beslut om placering av nytt bad i Uddevalla har inte förändrats, 

vilket innebär att Walkesborgsbadet utifrån gällande tidplan kommer att rivas under 

sommaren 2020.     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-05 KFN2019/00032 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-02-13 § 34 

Medborgarförslag från Ulf Larsson 2019-09-26.      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att återkoppla till förslagsställaren med information 

om förvaltningens och fastighetsägarens systematiska arbete med besiktning, 

underhållsronder och underhåll och därmed anse medborgarförslaget besvarat.      

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KFN 2019/00028  

Medborgarförslag från Benjamin Åberg om en "Wall of Fame" i 
Rimnershallen 

Sammanfattning 

Förslagsställaren, Benjamin Åberg, har lämnat in förslag på en ”Wall of fame” i 

Rimnershallen. Benjamin tycker i sitt förslag att det är hög tid att Hälle IF:s aktiva, som 

tagit senior SM-medaljer uppmärksammas och hyllas i Rimnershallen. Detta vill 

Benjamin ska ske genom att det skapas en ”wall of fame”. Benjamin tycker att 

Uddevalla kommun visar stolthet över de SM-medaljörer som kommer från Uddevalla 

alternativ är medlemmar i en förening från Uddevalla.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-13 § 26 att överlåta till kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen har under en tid haft dialog med flera olika personer 

inom Hälle IF kring det förslag som Benjamin nu lämnat in. I dialogen har 

förvaltningen fört fram bl.a. den aspekt kring hallens konstnärliga gestaltning som 

nämnden tagit ställning till och som är viktig utifrån nämndens särskilda uppgifter 

enligt reglementet § 2. Kultur och fritidsnämnden beslutade vid byggnation av 

Rimnershallen hur den konstnärliga gestaltningen skulle se ut.  

Dialogen har mynnat ut i att Hälle IF erbjudits en plats för en tavla där de kan visa sina 

aktiva och de som presterat på nationell och internationell nivå, detta kan ses som en 

mindre variant av Benjamins förslag.  

Förvaltningen anser vidare att om det ska skapas en ”wall of fame” i Rimnershallen så 

bör samtliga föreningar i hallen erbjudas möjlighet till att presentera sina aktiva och en 

dialog kring vilka förebilder som ska visas bör genomföras. Förvaltningen anser att det 

finns många fler aspekter att väga in vid skapandet av förebilder för en yngre generation 

än just prestation. Det finns en stor risk att de förebilder som väljs förstärker stereotyper 

som visar att deltagandet ska leda till prestation på elitnivå. Detta kan bidra till att steget 

till deltagande ökar för de grupper som inte har denna målsättning. Förvaltningen anser 

att det vore olyckligt om nämnden bidrar till en sådan utveckling.       

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-06 KFN 2019/00028 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-02-13 § 26 

Medborgarförslag från Benjamin Åberg 2019-01-08.        

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner att Hälle IF erbjuds sätta upp en tavla med bilder 

på sina aktiva i Rimnershallen samt att detta även ska godkännas för övriga föreningar 

med aktiviteter i hallen om det önskas.  

  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens ställningstagande om 

grunderna till valet av förebilder som visas i kommunens anläggningar, samt att en 

dialog kring detta bör genomföras innan en eventuell etablering av en ”Wall of fame”.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KFN 2018/00150  

Medborgarförslag från Vimar Ljungqvist om förlängd brygga 
och hopptorn på Högås Kärrs badplats 

Sammanfattning 

Förslagsställare, Vimar Ljungqvist, har lämnat in ett medborgarförslag om förlängd 

brygga och hopptorn på Högås Kärr badplats. Vimar bor i närheten av badplatsen och 

han älskar att bada och framförallt hoppa från höga höjder. Vimar beskriver att Högås 

Kärr är en mycket populär badplats och önskar att kommunen förstärker utbudet 

ytterligare med ett hopptorn.  

Kommunfullmäktige beslutade, 2018-09-12 § 222 att överlåta till kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen har ansvar över 15 badplatser, 14 av dessa erbjuder 

saltvattensbad geografiskt spridda i kommunen och en är sötvattensbad i Bjursjön.  

Samtliga badplatser sköts av förvaltningens medarbetare som dels besiktigar livbojar, 

bryggor och stegar och ser över säkerheten dels sköter gräsklippning, toalettstäd och 

sophantering.  

För närvarande pågår ett arbete med att se över markförutsättningarna och servicenivå 

vid de olika badplatserna. Vissa badplatser ligger på mark som ägs av kommunen och 

andra är placerade på privat mark. Kultur och fritidsnämnden kommer efter det att 

denna kartläggning är gjord få ta ställning till hur de kommunala badplatserna ska 

utvecklas framöver. Förvaltningen anser att Vimars förslag bör hanteras tillsammans 

med det kommande övergripande arbetet med badplatsernas utveckling.  

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-06 KFN2018/00150 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-09-12 § 222 

Medborgarförslag från Vimar Ljungqvist      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tackar Vimar Ljungqvist för inlämnat medborgarförslag och 

beslutar att ta med förslaget när planeringen för utveckling av kommunens badplatser 

genomförs.  

   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KFN 2019/00002  

Medborgarförslag från Cillan Rudberg om kallbadhus med 
bastu vid Byfjorden 

Sammanfattning 

Förslagsställaren, Cillan Rudberg, har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår 

en utveckling med kallbadhus och bastu vid exempelvis Gustavsberg eller Lindesnäs. 

Eventuellt kan det enligt inlämnat förslag räcka med en bastu. Cilla beskriver i sitt 

förslag att hon är vinterbadare och skulle uppskatta en bastu.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-10 § 252 att överlåta till kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen har tillsammans med en övergripande arbetsgrupp, under 

ledning av kommunledningskontoret, tagit fram en utredning kring området Bodele 

m.m. 2016-04-11. Denna utredning har beskrivit flera möjliga utvecklingar av området 

med inriktning rekreation och tätortsnära friluftsområde. I denna utredning finns en 

eventuell utveckling av området med kallbadhus beskrivet. Denna utveckling kräver 

dock vidare utredning för att klargöra ev. placering samt kostnadsberäkning m.m.  

Kommunfullmäktige antog 2017-10-11 § 252 utredningen och beslutade att den ska 

utgöra planeringsunderlag för kommunens utveckling av området. Förslagen ska 

bearbetas vidare med och komma tillbaka som ett investerings- och 

prioriteringsunderlag i framtida verksamhetsplaner och investeringsbudgetar.  

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan beslutet fattades verkställt vissa delar av 

utvecklingsplanen. Förvaltningen har dock i sin lokalförsörjningsplan samt 

verksamhetsplan fått prioritera annan utveckling före det nu föreslagna kallbadhuset. 

Utifrån kommunstyrelsens riktlinjer för budgetarbetet inför kommande planperiod, 

2020-2022, är uppdraget att kraftigt effektivisera förvaltningens arbete och minska 

budgetens storlek. Dessa riktlinjer och förvaltningens prioritering i lokalförsörjning 

framöver gör att en utveckling av kallbadhus får skjutas på framtiden.  

.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-06 KFN 2019/00002 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-10-10 §252 

Medborgarförslag från Cillan Rudberg 2018-09-21 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-10-11 § 252 

Utredning Bodele m.m. 2016-04-11.      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tackar Cillan Rudberg för inlämnat medborgarförslag och 

beslutar att hänvisa bearbetning av framtida utveckling av området till arbete med 

verksamhetsplaner och investeringsbudgetar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 

2017-10-11 § 252. 

   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KFN 2019/00015  

Samråd: detaljplan för Sunningebergen  

Sammanfattning 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2019-01-25 tillsänt Kultur och fritid ett förslag till 

detaljplan för Sunningebergen, för samråd enligt Plan- och bygglagen. Synpunkter ska 

skickas till samhällsbyggnad 2019-03-08. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 

bebyggelse i Sunningebergen (Ryssbergets östra del) bestående av cirka 275 bostäder i 

form av småhus, flerbostadshus, radhus och punkthus. 

  

Programmet för detaljplan har tidigare behandlats i kultur och fritidsnämnden (Kultur 

och fritidsnämnden, 2005-08-17 § 111). Synpunkterna från kultur och fritid gällde att 

tillvarata fornlämningarna som resurser och att inte bryta horisontlinjen, det vill säga att 

ny bebyggelse inte ska skapa nya silhuetter. 

  

I programsamrådsredogörelsen för detta samråds detaljplan redovisas inkomna 

synpunkter från programmet för detaljplan från år 2005. Kultur och fritids synpunkter 

bemöttes med att fornlämningarnas tillgång för området ska utredas vidare. I denna 

detaljplans planbeskrivning anges att en arkeologisk undersökning utförts och att 

Länsstyrelsen beslutat att fornlämningar inom planområdet inte längre omfattas av 

kulturminneslagens bestämmelser och att marken kan användas för exploatering. Det 

finns även fornlämningar utanför sydvästra delen av planområdet, som enligt 

planbeskrivningen ska bevaras.  

  

Angående horisontlinjen anser Samhällsbyggnad till att 

horisontlinjen kan brytas vid ny stadsbebyggelse, men inte vid bebyggelse utanför 

tätorten. Kultur och fritidsförvaltningen står fast i tidigare lämnade synpunkter och 

ställer sig frågande till samhällsbyggnads formulering kring principen om bruten 

horisontlinje. Kultur och fritid anser att samhällsbyggnad bör redovisa vilken 

princip/dokument som ligger till grund för detta ställningstagande. Angående 

fornlämningarna finns i planbeskrivningen ett förslag om att sätta upp skyltning vid 

bevarade fornminnen, vilket kultur och fritidsförvaltningen anser ska göras. 

  

Därtill har förvaltningen ett antal synpunkter som sammanfattas nedan. Dessa utvecklas 

i ärendebeskrivningen. 

  

Markanvisning, hållbar områdesplanering 

Att kommunen äger marken för detaljplanen skapar möjligheter att utforma området för 

framtiden utifrån principerna för hållbar områdesplanering som tas fram arbetet med ny 

översiktsplan. Kultur och fritidsnämnden förordar en markanvisningstävling, där 

bostadsområdets gestaltning för att byggnaderna på bästa sätt ska smälta in i 

naturmiljön bör vara ett kriterium. 

För att stärka integration och öka social gemenskap behöver man lägga kraft på de 

utemiljön. Planområdet bör ha ett tydligt centrum med lekpark med högre grad av 

tillgänglighet och tillgång även för dem som inte bor i direkt anslutning till de 

gemensamma utomhusmiljöerna. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

För att ge människor oavsett ekonomisk möjlighet ska kunna välja bra boende över hela 

kommunen anser Kultur och fritidsnämnden att varierande upplåtelseformer och ska 

finnas att tillgå vid anläggande av nya bostadsområden. Man bör i ett 

markanvisningsförfarande styra mot att fler bostäder ska vara hyresrätter, i enlighet med 

kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjning.  

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid, 2019-03-06 

Detaljplan för Sunningebergen, Samrådsbrev 

Detaljplan för Sunningebergen, Illustration 

Detaljplan för Sunningebergen, Planbeskrivning 

Detaljplan för Sunningebergen, Plankarta 

Detaljplan för Sunningebergen, Programsamrådsredogörelse 

 

     

Förvaltnings förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter: 

 

Kultur och fritidsnämnden står fast i sin uppfattning att höga hus stör horisontlinjen. 

 

Kultur och fritidsnämnden ser etableringen av Sunningebergen som ett passande projekt 

att tillämpa planeringsprinciper utifrån arbete med ny översiktsplan, vilket innebär att 

beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter och ge stärkt integration. 

 

Kultur och fritidsnämnden förordar en markanvisningstävling där man väger in 

gestaltning, förutsättningar för social gemenskap och värna miljöerna kring boendet, 

utifrån mål och riktlinjer för bostadsförsörjning. 

 
Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att den första beslutssatsen stryks: 

 
Kultur och fritidsnämnden ser etableringen av Sunningebergen som ett passande projekt 

att tillämpa planeringsprinciper utifrån arbete med ny översiktsplan, vilket innebär att 

beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter och ge stärkt integration. 
 

Kultur och fritidsnämnden förordar en markanvisningstävling där man väger in 

gestaltning, förutsättningar för social gemenskap och värna miljöerna kring boendet, 

utifrån mål och riktlinjer för bostadsförsörjning. 

 
Beslutsgång 
Annelie Högberg (S), Åke Granath (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), Christer 

Johansson (V) yrkar bifall på förvaltningens förslag till beslut. 

 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot ordförandes förslag till beslut 

mot varandra och finner att nämnden godkänner ordförandes förslag till beslut. 
  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter: 

 
Kultur och fritidsnämnden ser etableringen av Sunningebergen som ett passande projekt 

att tillämpa planeringsprinciper utifrån arbete med ny översiktsplan, vilket innebär att 

beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter och ge stärkt integration. 
 

Kultur och fritidsnämnden förordar en markanvisningstävling där man väger in 

gestaltning, förutsättningar för social gemenskap och värna miljöerna kring boendet, 

utifrån mål och riktlinjer för bostadsförsörjning. 

 
Beslutet ska omedelbart justeras. 
 

Reservation 
Annelie Högberg (S), Åke Granath (S), Robert Wendel (S) och Åsa Carlsson (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut. 
 

Protokollsanteckning 

Christer Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

 

Christer Johansson (V) står bakom (S) reservation.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Maria Lehto, avdelningschef unga, informerar om hot mot fritidsgårdarnas HBTQ-

verksamhet samt vilka åtgärder man vidtagit. Dalabergs fritidsgård stängdes förra 

helgen på grund av oroligheter, även där har  åtgärder vidtagits.  

  

Carina Wiberg Borgh, tf. förvaltningschef, informerar om att det varit en obehörig i 

omklädningsrummet på Rimnersvallen.  

  

Stellan Hedendahl, strateg, informerar om boken Musiklivet i Uddevalla, vars tillkomst 

kultur och fritidsnämnden beviljat bidrag till.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om att kultur och fritid mottagit ett tackkort från pristagaren av 

Uddevalla kommuns kulturpris 2018.  

  

Ordförande påminner även om kultur och fritidsnämndens styrkortsarbete som sker 11-

12 april, sista anmälningsdag för aktiviteten är 26/3.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-03-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KFN 2019/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

  

Fairtrade-mål 2019-2021 

          beslut KF- 2019-02-13 § 9 

          tjänsteskrivelse KLK 2018-11-23 

  

Motion från Magnus Jacobsson (KD) m.fl. om att utveckla Rimnersområdet till ett 

samlat idrotts och fritidscenter 

          beslut KF 2019-02-13 § 3 

          tjänsteskrivelse KLK 2019-01-15 

  

Reviderad fördelning av statsbidrag för nyanländas etablering 

          beslut arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2019-02-13 § 4 

          beslut KS 2019-02-27 § 45 

          tjänsteskrivelse KLK 2019-01-23 

  

Tackkort från kulturpristagaren Gunilla Karlsson 

  

Välfärdsredovisning 2018  

          beslut KF 2019-02-13 § 6 

          tjänsteskrivelse KLK 2019-01-07 

  

   

  

 


