
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2019-05-15 

Sammanträde 
Plats och tid 

Kultur och fritidsnämnden 
Sammanträdesrum Hedegärde, kl. 09.00 till 13.26 med avbrott för lunch 
kl. 12.04 till 12.46, fika kl. 09 .48 till 10.14 samt rast kl. 11.07 till 11.15. 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Monica Bang Lindberg (L), Ordförande,§§ 59 - 71 
Gösta Dahlberg (M), 1 :e vice ordförande, ordförande §§ 72 - 73 
Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande 
Margareta Lundh (M) 
Torsten Torstensson (C) 
Karin Johansson (KD) 
Åke Granath (S) 
Robert Wendel (S) 
Åsa Carlsson (S) 
Lars Olsson (UP) 
Anders Andersson (SD) för Thommy Carlin (SD) 

Nina Andersson (C) 
Maria Nilsson (S) 
JosefSannholm (S) §§ 64 - 71 
Christer Johansson (V) 
Ann-Marie Viblom (MP) 
Caroline Henriksson (UP) 
Carl-Gustav Gustafsson (L) 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Robert Wendel (S) 
Kultur och fritid, 20/5 kl. 07 .30 Paragrafer §§ 59-73 
1 !'il 1.:v.!0.-:-. . 

;:~~---Q~ 
Monica Bang Lindberg § § 59- 71, Gi5ta Dahlberg § § 72- 73 

Lk.. . 
Robert Wendel 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Kultur och fritidsnämnden 2019-05-15 
Kultur och fritid 5 _ 2_ y_,1W L I'!- Ol- 2 . .f 
~&l~=tr5~<r 2-cl'\- 0 _ =f il ~G O J fC__ 
-~19 0640 2.. ol'\ - 0 6·- l :J ""Vv .u~ . 
Josefin Florell 
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Övriga Från kultur och fritid 
Katarina Hansson, förval tningschef 
Josefin Florell, sekreterare 
Anna Svensson, avdelningschef kultur 
Anna Reinhardt, avdelningschef fritid 
Maria Lehto, avdelningschef unga 
Gunilla Svensson, avdelningschef bibliotek 
Anna-Helena Wiechel, utvecklare 
Monica Laigar Strandberg, ekonom 
Kristina Mars, utvecklare 

Övriga 
Yngve Brothen, konsult 

J usterandes signatur 
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§ 59 Dnr KFN 267051 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden föreslår att utse Robert Wendel (S) till justerare. Justeringen 
föreslås äga rum måndag den 20/5 klockan 07:30 på Kultur och fritid. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden utser Robert Wendel (S) till justerare. Justeringen äger rum 
måndag den 20/5 klockan 07:30 på Kultur och fritid. 

J usterandes signatur 
~~ 
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§ 60 Dnr KFN 274259 

Fastställande av dagordning 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 61 Dnr KFN 2019 /00063 

ldrottsbibliotekets framtida organisering 
Sammanfattning 
Idrottsbiblioteket Fritids banken startade 2016 på initiativ av Kultur och fritid för att 
underlätta deltagande i aktiviteter för alla kommunens medborgare, med fokus på barn 
och unga. Projektet att starta idrottsbiblioteket resulterade i ett samarbete mellan Västra 
Götalands idrottsförbund (VG-idrotten), Uddevallahem, Kommunledningskontoret och 
Kultur och fritidsförvaltningen. Man kom att dela på olika ansvarsområden där VG 
idrotten stod för arbetsgivaransvaret för projektledaren, Kultur och fritidsförvaltningen 
stod för kostnaden av projektledaren vilket i sin tur finansierades via det statliga 
etableringsstödet. Lokalen bekostades vidare i sin helhet av Uddevallahem och 
Kommunledningskontoret skötte bemanningen av Fritidsbanken. 

Fritidsbanken är ett nationellt koncept som bygger på återbruk och att bidra till att skapa 
en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Initiativet till att starta den första 
Fritidsbanken kom från en diakon som såg att vissa barn och ungdomar inte hade råd att 
delta i idrottsliga aktiviteter på grund av höga kostnader för utrustning. Konceptet 
spreds sedan successivt över Sverige och idag finns dessa över hela landet och bygger 
på tre principer; Alla får låna, allt är gratis (gratis att låna, inga förseningsavgifter eller 
avgifter för förstörda artiklar) och fokus på miljö. 

Projektet i Uddevalla avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och det finns nu behov av att 
skapa en mer permanent lösning för att fortsätta att vara en god service och stöttning för 
medborgarna att delta i aktiviteter. Det genomfördes även en utvärdering av · 
fritidsbanken och dess verksamhet i samband med detta. Rapporten är bifogad till 
ärendet och beskriver nuvarande verksamhet och framtida inriktningar. 

Rapporten påvisar att det finns en stor utvecklingspotential att tydligare svara upp mot 
ökat deltagande i aktiviteter såväl som Uddevalla kommuns och Europeiska unionens 
miljömål. Detta genom att öka samarbetet mellan fritidsbanken och ideella 
organisationer, inom kultur och fritidsförvaltningen samt skapa samarbeten mellan 
fritidsbanken och exempelvis Barn och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningen. Dialog har även förts med det kommunala bolaget Uddevalla 
energi för att skapa ytterligare miljövinster och öka kvaliteten på utlåningsbara artiklar. 

Eftersom Fritidsbanken i Uddevalla var en av de första som startades har man under 
tiden ändrat sina krav på exempelvis tillgänglighet. Dessa lever fritidsbanken inte upp 
till i dagsläget och åtgärder bör ske skyndsamt för att fortsatt hålla rätt nivå för att vara 
en del av den centrala organisationen. Det finns därför behov att flytta verksamheten för 
att uppfylla dessa krav. En flytt till andra lokaler skulle även kunna leda till att förenkla 
samarbete mellan annan verksamhet inom förvaltningen. 

Projektet har tidigare kunnat finansieras utanför ordinarie budget, men om 
verksamheten nu skall göras permanent krävs att det finns en budget för utgifter som är 
förenligt med verksamheten. Denna prognos på budget finns i en uppdaterad version 
som bilaga till ärendet, då ny information tillkommit efter att utvärderingen avslutats. 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förvaltningen anser att fritidsbankens verksamhet är ett effektivt verktyg för att 
inkludera alla barn och unga, oavsett socioekonomiska förutsättningar till deltagande i 
såväl spontana som organiserade aktiviteter. Det finns även en potential att utveckla 
verksamheten att sänka trösklar till föreningslivet genom ett ökat samarbete med 
detsamma. Vidare kan man se stora fördelar med att underlätta för medborgare att dela 
gemensamma resurser och minska miljöbelastningen genom återbruk. Detta för att 
skapa arenor för medborgare att få en bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och 
minska utanförskap vilket bidrar till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart 
samhälle. Ovan går väl i linje med Uddevalla kommuns strategiska plan, vilken antogs 
av kommunfullmäktige 13 mars 2019, och dess riktningar. 
Beslutsunderlag 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23, KFN 2019/00063 
Kultur och fritidsförvaltningens utvärderingsrapport "Fritidsbanken" 2019-03-04 
Kultur och fritidsförvaltningens förslag till budget 2019-04-29 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att Idrottsbiblioteket Fritidsbanken skall göras 
permanent inom ramen för Kultur och fritidsförvaltningens ordinarie verksamhet. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna utvärderingsrapporten "Fritidsbanken" 
(2019-03-04) som ett underlag till fortsatt utveckling av verksamheten. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 62 Dnr KFN 2019 /00074 

Konstprogram Framtidens bad 
Sammanfattning 
Det har beslutats att ett nytt badhus ska uppföras på samma tomt som befintligt badhus, 
alltså i Badhusparken, med sikt genom Teaterplantaget mot Bäveån och Museiparken. 

Ur lokalprogrammet för det nya badhuset kan utläsas tankar från Uddevallas barn, unga, 
vuxna, föreningar med flera. När det gäller gestaltning nämns en önskan om att spegla 
Uddevalla kommuns identitet och att man eftersöker något kreativt. Vidare säger man 
att det som skapas ska utgöra en god mötesplats och vara en inkluderande badhusmiljö 
för alla. 

Konstprogrammet har framtagits av kommunantikvarie och tillförordnad konstkonsult i 
samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare, anlitat arkitektföretag 
We-group, samt representanter för fritidsavdelningen. 

Förslaget till konstprogram utgår från lokalprogrammet för det nya badhuset och en 
uppskattning på tilldelning av ekonomiska resurser. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2019-05-07 
Förslag till konstprogram för Framtidens bad 2019-05-06 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till konstnärlig gestaltning av 
Framtidens bad i Uddevalla 

Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: 
Kultur och fritidsnämnden antar förslaget till konstnärlig gestaltning av Framtidens bad 
i Uddevalla 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden godkänner 
ordförandes förslag till beslut. 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden antar förslaget till konstnärlig gestaltning av Framtidens bad 
i Uddevalla 

Utdrags bestyrkande 
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§ 63 

Drift av simhallens kiosk 

Dnr KFN 2019 /00011 

Sammanfattning 
Vid kultur och fritidsnämndens sammanträde 2019-01-16 anmäldes ett ledamotsinitiativ 
om drift av simhallens kiosk. Kultur och fritidsnämnden beslutade att 
ledamotsinitiativet ska beredas av kultur och fritidsförvaltningen. 

Initiativet handlade om att kultur och fritidsförvaltningen ska ta kontakt med 
Socialförvaltningen för att inrätta ett samarbete i form av att badhusets kiosk drivs inom 
ramen för en tillfällig daglig verksamhet, till dess att badhuset rivs. 

Ledamöternas förslag grundar sig i att föreningen Uddevalla Sim meddelat att de inte 
kan fortsätta driva simhallens kiosk. Med lösningen enligt förslaget skulle allmänheten 
ändå få tillgång till en kiosk vid besök i badhuset. Samtidigt skulle människor med 
funktionsvariationer kunna få en meningsfull sysselsättning och en möjlighet att 
integreras i samhället i en offentlig miljö. 

Förvaltningen har fått information om att Uddevalla Sim kommer att driva kiosken tills 
det att Walkesborgsbadet rivs. Gällande det nya badhuset är det ännu inte klart vad det 
kommer att ha för typ av servering och i vilken regi. 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-04-18 
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-01-16 § 5 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden avslår ledamotsinitiativet med hänvisning till att badhusets 
kiosk kommer att drivas av föreningen Uddevalla Sim till dess att badhuset rivs. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 64 Dnr KFN 2019/00056 

Delårsrapport april 2019, kultur och fritid 
Sammanfattning 
Kultur och fritid har under perioden januari till april 2019 arbetat intensivt för att bidra 
till en mer utvecklad region, ett tryggare samhälle, en god och trygg utbildning för 
framtiden, för attraktiva boendemiljöer och Uddevalla kommuns identitet. 

För att även fortsättningsvis kunna ge våra besökare ett positivt bemötande, har 
fortbildning för medarbetare erbjudits under perioden. 

Nämnden står inför utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen och olika insatser 
har vidtagits under perioden. Nämndens bidrag till god lokal infrastruktur har utgjorts 
av upprustning av Bohusleden. 

För en mer hållbar utveckling arbetar nämnden bland annat med idrottsbiblioteket 
Fritidsbanken, upplysning genom Emaus Lantgårds verksamhet och att ersätta fysiska 
filmer med streamingtjänster på biblioteket. 

Nämnden har arbetat för ökad trygghet i de offentliga miljöerna genom utformningen av 
Rampen på Källdal, Stärkta bibliotek på Dalaberg och enkätundersökningar på 
fritidsgårdar. 

Ökad livskvalitet åstadkommer kultur och fritid genom det löpande arbetet att erbjuda 
en bredd av aktiviteter och fritidssysselsättningar. Kultur och fritidsnämndens 
verksamheter utvecklar och förbättrar de digitala tjänsterna till våra brukare. Som ett led 
i att bevara och vidareutveckla kommunala kulturfastigheter har nämnden påbörjat 
uppdraget att över möjligheten att åstadkomma ett Ungdomens hus på Skolgatan 8. 

För att ta tillvara Uddevalla kommuns möjligheter ur ett friluftslivsperspektiv, pågår för 
närvarande ett arbete med att sammanställa och dokumentera kommunens 
förutsättningar och styrning av friluftslivsarbetet. Kultur och fritidsnämndens insats för 
att platsutveckla våra besöksmål har bland annat utgjorts av etablering av konstverk 
(Utterfamilj) på Kungsgatan. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot den periodiserade budgeten med 
1,8 mkr, detta avser till största del av nya medel för verksamhet på Källdal, men även av 
effektiviseringar/besparingar som genomförts. 

Ökade kostnader för den politiska ledningen genom utökning från en till två vice 
ordförande, samt utökning av antal ersättare från sex till åtta ledamöter. Samt lägre 
intäkter på Walkesborgsbadet som dels kan bero på det stora arbetet med omläggning av 
vattenledning, dels att hoppbassängen varit stängd under en lägre period. 

Dessa underskott finanserias under 2019 av att man har erhållit kompensation för ny 
verksamhet på Källdal som inte kommer att användas fullt ut under året samt redan 

J usterandes signatur 
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genomförda effektiviseringar/besparingar. För 2019 är prognosen för kultur och 
fritidsnämnden ett överskott med 0,5 mkr. 

lnvesteringsutgifter första tertialet är 17 ,0 mkr. Investeringsnivå för 2019 beräknas bli 
73,0 mkr jämfört med budgeterat 135,5 mkr. En stor investering som genomförs i år är 
aktivitetspark. Andra större pågående investeringar är Framtidens bad, tillfälligt bad och 
Källdal. 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-05-13 
Delårsrapport april 2019, Kultur och fritidsnämnden 
Bilaga 1 Resultaträkning 
Bilaga 2 Investeringsspecifikation 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapport april 2019, Kultur och fritid 

J usterandes signatur 
~vJfM-> 
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§ 65 Dnr KFN 2019 /00060 

Revidering av taxor bowlinghallen 
Sammanfattning 
Bowlinghallen har delat in sina taxor i tre områden; allmänhet, skola och förening. När 

det gäller taxorna till allmänhet och skola justeras dessa i samband med att budget och 
verksamhetsplan antas av nämnden i november varje år. Föreningarnas verksamhetsår 
är kopplade till en bowlingssäsong med start 15 augusti till 15 maj året därpå. 
Klubbarna har sina årsmöten i maj/juni och lägger sin planering för den kommande 
säsongen. Det är därför lämpligt att justera taxor i anslutning till att en ny säsong börjar. 

Förvaltningen föreslår att taxorna för bowlingföreningarna höjs fr.o.m. 190815 med 
mellan 6-20 %. Se bilaga. 

Två nya taxor föreslås: 
• Abonnemang tid enligt schema kr/timma vardagkvällar för 

ungdomar under 16 år. Det finns sedan tidigare denna taxa som 
gäller oavsett ålder. Förslaget innebär att ungdomar under 16 år får 
en lägre avgift. 

• Införande av träningskort. Träningskortet kan endast användas 
utifrån särskilda regler som t.ex. att det gäller endast måndag till 
fredag, avser endast drop in m.m. Avsikten med kortet är att 
uppmuntra till bowling på tider när det är ett lägre besökstryck. 

Taxehöjningarna samt införandet av de två nya taxeformerna är kommunicerat med 
bowlingklubbarna. Föreningstaxan höjdes senast 2014. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2019-04-29 
Taxor Bowlinghallen 2019 och 2018. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att höja taxorna för bowlingföreningarna enligt 
förslag. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att införa taxa för abonnemang tid enligt schema 
kr/timma vardagkvällar för ungdomar under 16 år samt träningskort. 

J Asterandes signatur 
~ JN,,w 
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§ 66 Dnr KFN 2019 /00057 

Beslut om hyressubvention till föreningen Hvitfelt för hyra av 
Bastionen 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsförvaltningen har sedan 2009 hyrt Bastionen för ändamålet att vara en 
musikscen. Redan från start avtalades med föreningen Hvitfelt att de i sin tur hyrde 
lokalen till subventionerad kostnad för driva verksamhet där. Föreningen har under hela 
tiden ansvarat för driften av lokalen samt investeringar i den tekniska utrustningen och 
andra inventarier. 
Föreningen Hvitfelt är en paraplyförening som består av Uddevalla Bluesförening, 
Musikföreningen Musikhuset, Musikföreningen Adrian samt MFM Live. Förutom 
medlemsföreningarna har även andra organisationer möjlighet att arrangera i lokalen. 

Kultur och fritidsnämnden fattade 2016 beslut om ny, tidsbegränsad hyressubvention. 
Gällande beslut är tidsbegränsat på grund av att det tillfälliga bygglovet, ett s k 
rivningskontrakt, var tidsbegränsat. Båda hyresavtalen samt subventionen gäller t o m 
2019-05-23. 

Kommunens avd för bygglov har nu förlängt hyreskontraktet tom 2023-10-11. Det 
innebär i sin tur att Kultur och fritidsförvaltningens hyresavtal med föreningen Hvitfelt 
kan löpa vidare och det kan bedrivas verksamhet i lokalerna några år till. 

Med anledning av ovanstående är det Kultur och fritidsnämnden som har delegation att 
fatta beslut om fortsatt subventionerad hyra, förslagsvis som längst tom 2023-10-11 
när nuvarande avtal löper ut. Totalkostnaden för Bastionen är 393 tkr/år och föreningen 
betalar 61 tkr/år till nämnden. Det innebär att nämndens faktiska kostnad i dagsläget är 
332 tkr/år. 

Kultur och fritidsförvaltningen har tidigare uppmärksammat Kultur och fritidsnämnden 
på det faktum att Uddevalla saknar ändamålsenliga lokaler för kultur. Det var besvärligt 
att få till stånd en förlängning av det tillfälliga bygglovet och man kan inte förvänta sig 
att det kommer att förlängas ytterligare. Det tidsbegränsade avtalet för Bastionen bidrar 
till behovet av att formulera en strategi för det fortsatta arbetet kring lokaler. 

Kultur och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att "Utred och ge får slag på 
strategiska inriktnings beslut för framtida föreningsstöd 
". Utöver det har förvaltningen inlett en utredning kring behovet av lokaler för kultur 
och båda dessa utredningar kommer på något sätt beröra Bastionen. Förvaltningen anser 
att det vore mycket olyckligt att i detta läge ge nya förutsättningar för verksamheten. I 
väntan på att nämnden ska få mer underlag rörande både stödet till föreningslivet och 
lokaler för kultur föreslår förvaltningen att dagens subvention löper tills vidare, dock 
längst t om 2023-10-11. 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-08 
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Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beviljar fortsatt hyressubvention till Föreningen Hvitfelt 
utifrån nuvarande villkor med årlig indexuppräkning och efterskottfakturering, dock 
längst tom 2023-10-11. 

Justerandes signatur 
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§ 67 Dnr KFN 2019 /00064 

Kultur och fritidsförvaltningens avrapportering av 
nämnd uppdrag 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsförvaltningen har fått ett antal uppdrag av kultur och fritidsnämnden 
att genomföra. Rapporteringen av uppdragen presenteras i ärendebeskrivningen. 
Samtliga nämnduppdrag föreslås avslutas då likvärdiga uppdrag givits nämnden via 
kommunfullmäktiges flerårsplan (2019-2021). Uppdragen som rapporteringen avser är: 

Utred och ge förslag på strategiska inriktningsbeslut för framtida föreningsstöd 

• Utred vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa 
Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen 

• Rimnersområdet som idrottscentrum 

Beslutsunderlag 
Kultur och fri tidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-25. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner kultur och fritidsförvaltningens rapportering och 
avslutar därmed uppdragen. 

Justerandes signatur 
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§ 68 Dnr KFN 267055 

Förvaltningschefen informerar 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om följande punkter: 

Kommundirektören har beslutat om ett sparkrav som innebär att alla verksamheter ska 
vara återhållsamma, exempelvis gäller inköpsstopp för konferens och resor. 

Organisationsförändringarna är beslutade, i enighet med fackliga organisationer. MBL 
förhandling är utförd. Nu påbörjas arbetet med att ta fram den nya organisationen och 
den ska sjösättas den 2 september. 

Anna Reinhardt, avdelningschef fritid, har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
att hantera personalfrågan under byggnationen av Framtidens bad samt personalbehovet 
för tillfälligt bad. Arbetet sker i samråd med fackliga organisationer. 

Hantering av IFK Uddevallas ansökan om bidrag. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2019-05-15 

§ 69 

Ordförande informerar 

Dnr KFN 267054 

Sammanfattning 
Ordförande informerar om att Aktivitetspark Oljeberget ska invigas den 19 juni. 

JRsterandes signatur· 
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Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2019-05-15 

§ 70 Dnr KFN 2019 /00004 

Redovisning av delegationsbeslut 2019 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

Beslut 2019-03-04 enligt delegation nr 10 om lotteritillstånd för 
Uddevalla Konståkningsförening 

Beslut 2019-04-29 enligt delegation nr 10 om lotteritillstånd för 
Hanverksglädje på Bokenäset 

J usterandes signatur 
µ~ 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2019-05-15 

§ 71 Dnr KFN 2019 /00003 

Redovisning av anmälningsärenden 2019-05-15 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2018-2020 

beslut KF 2019-04-10 § 78 
tjänsteskrivelse KLK 2019-03-06 

Motion från Mikael Staxäng(M), m.fl. gällande bygg av simhall/badhus på 
Rimnersområdet 

beslut KF 2019-04-10 § 77 
tjänsteskrivelse KLK 2019-03-13 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges styrkort 2018 

Årsredovisning 2018 Uddevalla kommun 
beslut KF 2019-04-10 § 80 
följebrev till granskning 
följebrev till grundläggande granskning 
granskning 
grundläggande granskning, revisionsrapport 
tjänsteskrivelse KLK 2019-03-06 
Årsredovisning 2018 

J usterandes signatur H r i)A9rtv 
Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2019-05-15 

§ 72 

Information om lovstöd 

Dnr KFN 274389 

Sammanfattning 
Maria Lehto, avdelningschef Unga, informerar om lovstöd. Lovstödet är ett ekonomiskt 
stöd som tillhandahålls av Socialstyrelsen. Lovstödet kan sökas av de som vill arrangera 
aktiviteter som riktar sig för barn som går i grundskolan. Det finns en rad kriterier för 
att söka stödet, till exempel att aktiviteten ska möjliggöra möten över sociala gränser. 
Storleken på det totala stödet till kommunen grundar sig på antal barn mellan 6 och 15 
år som lever i familjer som erhåller försörjningsstöd. 
Beslut 
Ordförande tackar för informationen. 

J usterandes signatur 
L 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2019-05-15 

§ 73 Dnr KFN 274390 

Nämndens egna överläggningar: arbete med styrkort 
Sammanfattning 
Anna-Helena Wiechel, utvecklare, informerar nämnden om mått och nyckeltal, som en 
del i styrkortsarbetet. 

Beslut 
Ordförande tackar för informationen. 

~andes signatur 


