
 

  
Utses att justera Thommy Carlin (SD) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 18/2 2019 kl. 08.30 Paragrafer §§ 15-32  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Thommy Carlin  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2019-02-13 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2019-02-18 
Anslaget tas ner 2019-03-11 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl 09.02 till kl. 15.34 med avbrott för fika/paus 

kl. 09.58 till 10.19, kl. 11.10 till 11.15 och 14.30 till 14.50 samt för lunch 

kl. 12.15 till 13.00.  

 

Ajournering 13.58 till 14.05 och 15.07 till 15.16  
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande §§ 18-32 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Åsa Carlsson (S) 

Thommy Carlin (SD) 

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

Nina Andersson (C) för Hosam Waarie (C) 

Maria Nilsson (S) för Annelie Högberg (S) §§ 15-17  

Josef Sannholm (S) för Robert Wendel (S) 

Ann-Marie Viblom (MP) för Lars Olsson (UP) §§ 15-17 

Caroline Henriksson (UP) för Lars Olsson (UP) §§ 18-32 

 
Ersättare Maria Nilsson (S) §§ 18-32 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) §§ 18-32 

Anders Andersson (SD) 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Övriga 
 

Från Kultur och fritid 

Katarina Hansson, förvaltningschef 

Josefin Florell, sekreterare 

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef 

Maria Lehto, avdelningschef unga 

Anna Reinhardt, avdelningschef fritid 

Anna Svensson, avdelningschef kultur 

Gunilla Svensson, avdelningschef bibliotek 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Monica Laigar Strandberg, ekonom 

Jeanette Liveland Colombo, utvecklare 

 

Övriga 

Camilla Carlbom Hildingsson, kommunjurist 

Peter Larsson, kommundirektör 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt 

bestämmande av tid för justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Thommy Carlin (SD) utses till justerare. 

Justeringen föreslås äga rum måndag den 18 februari klockan 08.30 på Kultur och fritid. 

   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Thommy Carlin (SD) till justerare. Justeringen äger 

rum måndag den 18 februari klockan 08.30 på Kultur och fritid.   

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 
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§ 16 Dnr KFN 268368  

Ändring i föredragningslistan 

Beslut 

Information om jäv behandlas som ärende nummer fyra.                                                    

 

Ett ledamotsinitiativ anmäls till sammanträdet. Ledamotsinitiativet behandlas efter 

ärendet om öppna sammanträden på kultur och fritid.          

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 
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§ 17 Dnr KFN 274140  

Utbildning: kultur och fritids övergripande syften 

Sammanfattning 

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

övergripande syften: demokrati och yttrandefrihet samt folkhälsa. 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 de olika 

syftena.   

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KFN 274143  

Information om jäv 

Sammanfattning 

Camilla Carlbom Hildingsson, kommunjurist, informerar om jävsregler för 

kommunfullmäktige och nämnder.   

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KFN 274145  

Information om kultur och fritids systematiska 
arbetsmiljöarbete 

Sammanfattning 

Jeanette Liveland Colombo, utvecklare, informerar om kultur och fritids systematiska 

arbetsmiljöarbete. Informationen utgjordes bland annat av nämndens ansvar för 

arbetsmiljö, styrande dokument kring arbetsmiljö och att Arbetsmiljöverket under 

kommande mandatperiod ska granska hur nämnderna följer upp det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöplanen för 2018 redovisades.   

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KFN 267057  

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Ärendet "Ordförande informerar" behandlas som ärende nummer 7.   
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Sammanfattning 

Peter Larsson, kommundirektör, informerar om arbetet med tillfälligt bad. 

Arbetsgruppen tittar på tre till fyra tänkbara platser för tillfälligt bad, där kommunen har 

rådighet över marken. De tänkbara platserna undersöks parallellt. Det är prioriterat att 

arbetet med tillfälligt bad inte äventyrar tidsplanen för framtidens bad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 
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§ 22 Dnr KFN 2019/00009  

Verksamhetsberättelse 2018 kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har under 2018 arbetat med att skapa relevant och intressant 

verksamhet, som speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan med 

invånare och besökare. 

Andelen barn i kulturskolan boende i utanförskapsområden har mer än fyrdubblats 

under året, och kön på kulturskolan har minskat, tack vare nya arbetssätt. 

Könsfördelning bland besökare har räknats på öppna anläggningar.   

Allas sommarlov har nått ca 13 000 barn. Totalt har fler än 20 000 barn nåtts av 

lovstödsaktiviteter. Omfattande utredningar och kartläggningar har presenterats för 

nämnden. Brukarundersökningar har genomförts, liksom intern medarbetar-

undersökning. Samtlig personal har genomgått utbildning i hjärt-lungräddning, 

brandskydd och första hjälpen. 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter redovisade ett överskott på 1,6 mkr. 

Verksamhetens budgeterade intäkter var 21,6 mkr, utfallet blev 27,7 mkr. Överskottet 

på 6,1 mkr beror på att erhållna bidrag är högre än budgeterat. Det är statliga bidrag som 

Lovstöd, gratis simundervisning, kulturskolebidrag, etableringsstöd, stärka bibliotek 

men även bidrag från regionen som danslyftet. 

Verksamhetens budgeterade kostnader var 157,5 mkr, utfallet blev 162,3 mkr. 

Underskottet på 4,8 mkr består bl. a uppkomna kostnader för ovanstående bidrag. 

Kostnader för bl. a semesterlöneskulden minskade kraftigt på grund av 

pensionsavgångar och att vakanta tjänster inte fick återbesättas. Detta och 

återhållsamhet med kurser, konferenser, försiktighet med resor i tjänsten samt att endast 

inköp för att klara att hålla igång verksamhet bidrog till totalt lägre kostnader. 

Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott för kapitalkostnaderna. 

Årets investeringar uppgick till 9,8 mkr vilket är lägre än den budgeterade nivån på 

34,5 mkr. Större investeringar var inköp av inventarier till Ljungskile nya bibliotek och 

ny maskinpark till Bowlinghallen.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2018-01-23 

Verksamhetsberättelse 2018 kultur och fritidsnämnden  

     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 2018  

  

Ajournering 

Under handläggning av ärendet ajournerade sig nämnden mellan klockan 13.58 och 

14.05.       

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KFN 2019/00014  

Kultur och fritids slutrapportering av kommunfullmäktige- och 
nämnduppdrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat och genomfört en rad 

politiska uppdrag. I ärendebeskrivningen finns kultur och fritidsförvaltningens 

slutrapportering på följande uppdrag; 

  

Från kultur och fritidsnämnden 

  

• Utred och ta fram förslag om former för nyårsfirande  

 

• Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på 

Källdal 

  

Från kommunfullmäktige 

 

• Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och 

använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga 

 

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-24  

     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporteringen på samtliga nämnduppdrag och 

avslutar därmed uppdragen.  

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen på 

uppdraget ”Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka 

och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga” och därmed avsluta 

uppdraget. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KFN 2019/00005  

Ansökan om stöd till Ljungskiledagen 2019 

Sammanfattning 

I samverkan mellan Ljungskile Samhällsförening, Uddevalla Näringsliv 

(Ljungskilegruppen) Ljungskile sportklubb, Ljungskile friluftsklubb och 

Studieförbundet Vuxenskolan genomförs årligen Ljungskiledagen i Ljungskile. 

Arrangemanget har många besökare, 2018 var det ca 6 500 personer. 

  

2017 ansökte arrangörsgruppen om bidrag till banderoller och scenvagn. Ärendet 

beslutades delvis i Kultur och fritidsnämnden. Förvaltningen tog själv beslut om att 

bevilja medel för banderoller och nämnden tog beslut om att bidra med kostnaden för 

scenvagnen motsvarande 3 400 kr inkl moms.  

  

Av okänd anledning blev inga banderoller inköpta 2017 och förvaltningen fick sedan 

samma fråga inför arrangemanget 2018. Förvaltningen tog då själva beslutet att bevilja 

medlen för både banderoll och scenvagn utifrån diskussionerna föregående år. 

  

En ansökan för Ljungskiledagen 2019 avseende nya banderoller för 8000 kr samt 

kostnaden för scenvagn inklusive transport till ett värde av 3 400 kr, har inkommit. 

  

Avdelningen kultur kan i vissa fall bidra med stöd till arrangemang, men har då som 

princip att det ska avse någon form av kulturarrangemang. Arrangemanget ska bidra till 

en bredd av Uddevalla kommuns kulturliv och stödes ges endast till föreningar eller 

ideella organisationer.  

  

Ljungskiledagen är ett publikt och välbesökt arrangemang. Dock bedömer Kultur och 

fritidsförvaltningen att det inte är ett kulturarrangemang. Dessutom är privata företag 

med och arrangerar dagen, samt ett studieförbund som redan får kommunalt bidrag för 

sin verksamhet. Medel till banderoller har tidigare beviljats och köpts in till 

arrangemanget.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen anser att en och samma arrangör inte bör beviljas medel 

för nya banderoller årligen. Banderoller bedöms dels inte vara nödvändigt för 

arrangemangets genomförande och de förväntas dessutom hålla i några år.  

  

Vad gäller scenvagnen så kan den självklart användas och den bokas och hyrs ut via 

Uddevalla centrumutveckling. Ansökan gäller alltså kostnaden. Scenvagnen är frekvent 

använd vid olika arrangemang och föreningslivet hyr den regelbundet. Kultur och 

fritidsförvaltningen har betalat för scenvagnen på Ljungskiledagen under minst ett par 

år och anser nu att arrangörerna vid det här laget vet att de vill använda scenvagnen och 

bör inräkna den i sin budget.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen bedömer, på grund av ovanstående resonemang, att 

ansökan inte ska beviljas. Att förvaltningen de senaste två åren har beviljat kostnaderna 

beror på kultur och fritidsnämndens beslut 2017.  
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-29 

Ansökan om stöd till Ljungskiledagen 2019, 2019-01-09 

   

    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan om kostnader för banderoller och scenvagn 

till en sammanlagd kostnad av 11 400 kr. 

  

  

   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KFN 2018/00175  

Remiss: Motion från Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD), 
Elving Anderson (C), Rolf Jonsson (L) gällande bygg 
simhall/badhus på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall 

(KD), Elving Andersson (C) och Rolf Jonsson (L) gällande byggnation av 

simhall/badhus på Rimnersområdet.I motionen beskriver motionärerna de fördelar som 

en placering vid Rimnersområdet skulle ge i relation till beslutad placering på 

Windingsborg.  

  

Kommunfullmäktige beslutade, 2016-04-13 § 76, att placeringen av Framtidens bad i 

Uddevalla ska vara Windingsborg. Beslut om placering föregick av att olika placeringar 

utreddes av samhällsbyggnadsförvaltningen. För närvarande pågår ett arbete med att ta 

fram systemhandlingar för vidare detaljprojektering av det framtida badhuset. Arbetet 

sker tillsammans med upphandlade projektörer. Detaljprojekteringen kommer enligt 

gällande tidplan att färdigställas under perioden fram till 2020-01-30. Utöver detta pågår 

framtagande av detaljplan för fastigheten Windingsborg samt flytt av vattenledning på 

tomten utifrån framtida byggnations behov.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17 KFN2018/00175 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-14 § 293 

Motion gällande bygg simhall/badhus på Rimnersområdet 2018-10-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-13 § 76  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att stå fast vid gällande 

beslut om placering av framtidens bad i Uddevalla.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande alternativa beslut:  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att överlåta till kommunfullmäktige att fatta beslut 

om en flytt av badhusets placering.  

Beslutsgång 

Annelie Högberg (S) yrkar bifall på förslaget i handlingarna  

 

Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att nämnden godkänner 

ordförandes förslag till beslut.  

 

Omröstning begärs.  
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Omröstning 

Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst: bifall till ordförandes förslag till beslut  

Nej-röst: bifall till förvaltningens förslag till beslut  

Omröstningsresultat 

Ja Nej 

Gösta Dahlberg (M)  Annelie Högberg  (S)  

Carl-Gustav Gustafsson (L) Åke Granath (S) 

Nina Andersson (C)  Josef Sannholm (S) 

Karin Johansson (KD) Åsa Carlsson (S) 

Caroline Henriksson (UP) Thommy Carlin (SD) 

Monica Bang Lindberg (L)  

6 st 5 st 

 

 

Med sex stycken ja-röster mot fem stycken nej-rösten finner ordförande att nämnden 

beslutat enligt ordförandes förslag till beslut.  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att överlåta till kommunfullmäktige att fatta beslut 

om en flytt av badhusets placering.  

Reservation  

Annelie Högberg (S), Åke Granath (S), Josef Sannholm (S), Åsa Carlsson (S) och 

Thommy Carlin (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 26 Dnr KFN 2018/00170  

Revidering av delegationsordning för kultur och fritid  

Sammanfattning 

Kultur och fritids gällande delegationsordning godkändes av nämnden år 2012. 

Förvaltningen har nu sett över och reviderat delegationsordningen, bland annat utifrån 

den nya kommunallagen. 

  

I kommunstyrelsens delegationsordning finns ett avsnitt om personalärenden. Detta 

gäller för samtliga kommunens nämnder och förvaltningar, och finns som bilaga till 

kultur och fritids delegationsordning. 

  

Kommunstyrelsens har rekommenderat samtliga nämnder att införa de delegationer för 

inköps- och upphandlingsområdet som finns i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Denna rekommendation grundar sig i att kommunstyrelsen ser ett behov av ökad 

tydlighet och samverkan inom upphandlingsområdet. Det har också skett förändringar i 

kommunallagen som påverkar tillämpningen av dessa delegationer. Delegationer för 

upphandlingsfrågor är därför införda i kultur och fritids delegationsordning. 

  

Kultur och fritid inkluderar inte verkställighetsgärder i sin delegationsordning och har 

därför inte infört punkterna som härrör verkställighet av inköp. Förvaltningen har en 

rutinbeskrivning för avtalshantering där verkställighetsfrågor för inköp hanteras.  

  

Samtliga delegationsbeslut som fattas på kultur och fritid kommer att anmälas till 

nämnden.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2018-11-01 

Kultur och fritids delegationsordning reviderad 2019-01-25 

Protokollsutdrag KS 2018-06-20 § 157     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner reviderad delegationsordning (2019-01-25) för 

kultur och fritid.  
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§ 27 Dnr KFN 2019/00018  

Val av representanter från Kultur och fritidsnämnden i 
styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla 
Elitidrottsgymnasium 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden ska utse två förtroendevalda som ska representera kultur och 

fritidsnämnden i styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla Elitidrottsgymnasium. En 

förtroendevald från majoriteten och en från oppositionen ska utses.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-01-30  

   

Beslut 

 Kultur och fritidsnämnden utser Annelie Högberg (S) och Gösta Dahlberg (M) som 

nämndens representanter i styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla 

Elitidrottsgymnasium                                
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 
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§ 28 Dnr KFN 2019/00022  

Öppna sammanträden på kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppmanade 2019-01-30 samtliga nämnder att ta beslut om huruvida 

de ska ha öppna eller stängda sammanträden. Kultur och fritidsnämnden har sedan 

många år tillbaka delvis haft öppna sammanträden. Det innebär att vissa delar av 

sammanträdet är öppet för allmänheten att lyssna på.  

  

Delar av, eller hela, sammanträden kan vara stängda. Detta kallas för nämndens egna 

överläggningar. 

  

Enligt kommunallagen (6 kap 25 §) får en nämnd även besluta att den eller de som 

väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar 

medborgarförslaget och har då rätt att yttra sig i ärendet.  

  

En nämnds sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden där det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess (kommunallagen 6 kap 25 § p2).  

   

   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-02-05 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-02-01 § 11     

Beslut 

Kultur och fritidsnämndens sammanträden ska vara öppna, med undantag för nämndens 

egna överläggningar och ärendet som omfattas av sekretess.  
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§ 29 Dnr KFN 274164  

Ledamotsinitiativ om hinderbanor vid Bodele 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde (2019-02-13) anmäldes ett ledamotsinitiativ om hinderbanor 

vid Bodele av Annelie Högberg (S), Åsa Carlsson (S), Robert Wendel (S), Maria 

Nilsson (S), Åke Granath (S), Josef Sannholm (S) och Christer Johansson (V).  

 

Ledamotsinitiativet pekar på ett ökat intresse för friskvård med äventyrliga inslag ökat, 

ett exempel är Uddevalla Run Dirt Race. Företrädarna för (S) och (V) föreslår att 

förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda placering och kostnad för parallella 

hinderbanor vid Bodele för att se om det finns möjligheter till att bygga en ny 

friskvårdsanläggning i friluftsmiljö.  

Förslag till beslut på mötet  

Ordförande föreslår att initiativet ingår i uppdraget att utveckla området 

Gustafsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken och finner att nämnden godkänner detta.  

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden inkluderar ledamotsinitiativet om hinderbanor vid Bodele i 

uppdrag att utveckla området Gustafsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken utökat friluftsliv 

och mötesplats Bodele.  

 

 

Ajournering 

 Under handläggning av ärendet ajournerade sig nämnden mellan klockan 15.07 och 

15.16.       

     

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om följande punkter:    

 

Renoveringen av Kulturskolans lokaler planeras, en arkitekt tittar på byggnaden. Brist 

på projektledarresurser påverkar tidsplanen.     

 

Arbetet med framtidens bad fortskrider, ledningar flyttas och systemhandlingar tas 

fram.  

 

Aktivitetsparken håller på att byggas och invigning är planerad till den 6 juni 2019. 

  

Kommunstyrelsen har fattat beslut om förutsättningar för budgetdialogen 2020-2022. 

Den tekniska beräkningen anger att 19 miljoner ska sparas på kultur och fritid.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KFN 2019/00004  

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

  

Beslut 2019-01-10 § 2 enligt delegation nr 10 om utvecklingsbidrag till Uddevalla 

Orienteringsklubb  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-02-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KFN 2019/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

  

Firmatecknare för Uddevalla kommun 

          Beslut KS 2019-01-30 § 9 

          Tjänsteskrivelse KLK 2018-12-06 

  

Öppna sammanträden 

          Beslut KS 2019-02-01 § 11 

          Beslut demokratiberedningen 2018-12-07 § 44 

   

  

 


