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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl. 09.00 till 14.41 med avbrott för lunch 
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Anders Andersson (SD) 

Caroline Henriksson (UP) 

 
Övriga Från kultur och fritid 

Katarina Hansson, förvaltningschef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Josefin Florell, sekreterare 

 

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef 

Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek 

Paula Nyman, tf avdelningschef fritid och unga  

Malin Bengtsson, enhetschef bad och bowling 

Emil Palmqvist, enhetschef anläggningar 

Monica Laigar Strandberg, ekonom  

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Kristina Mars, utvecklare 

Torben Larsson, utvecklare 

Catrine Bankel, administratör 

Pontus Blom, kultursamordnare 

Kerstin Karlsson, kultursamordnare 

Kim Jondell, kultursamordnare 

Carl Casimir, kommunantikvarie 

 

Övriga 

Mats Sahlbring, förslagsställare  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Åsa Carlsson (S) föreslås bli justeringsperson.  

Justeringen föreslås äga rum på kultur och fritid tisdag den 26/11 klockan 09.30.  

Beslut 

Åsa Carlsson (S) utses till justeringsperson.  

Justeringen äger rum på kultur och fritid tisdag den 26/11 klockan 09.30.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende nummer 3, information om internkontroll, flyttas fram till att bli ärende nummer 

7.  

Nytt underlag i form av reviderad tjänsteskrivelse finns för ärendet "lokaler för kultur".  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med dessa ändringar.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr KFN 2019/00026  

Medborgarförslag från Oscar Karinkangas om fritidsgård/lokal 
för unga vuxna 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Oscar Karinkangas om fritidsgård/lokal på 

Dalaberg för unga vuxna.  Kommunfullmäktige har överlåtit till kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

  

Kultur och fritid ansvarar för Dalabergs fritidsgård där den öppna fritidsverksamheten 

omfattar ungdomar i åldern 13 till 18 år. Förvaltningen hänvisar förslagsställaren till 

Mötesplats Dalaberg som riktar sig till personer över 18 år.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-24 KFN2019/00026 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-02-13 §22 

Medborgarförslag från Oscar Karinkangas 2018-12-12  

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå inlämnat medborgarförslag med hänvisning 

till att förslaget inte omfattas av nämndens ansvar och uppgift.  

  

Förslag till beslut på mötet 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att ersätta förvaltningens förslag till beslut med 

följande:  

  

Kultur och fritidsnämnden uppmanar förvaltningen att ta kontakt med förslagsställaren 

för att informera om giraffstödet och de lokaler som finns att tillgå på Dalaberg och 

Hovhult.  Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner  att nämnden godkänner sitt 

eget förslag till beslut.  

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden uppmanar förvaltningen att ta kontakt med förslagsställaren 

för att informera om giraffstödet och de lokaler som finns att tillgå på Dalaberg och 

Hovhult.  Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

  

  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr KFN 2019/00131  

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på Drillen 
Hovhult 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit avseende en upprustning av två tennisbanor i 

bostadsområdet Hovhult. Förslaget innefattar en ombyggnation av befintliga planer till 

padeltennisbanor. Detta skulle leda till en ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

som finns i området. 

  

Tennisbanorna som medborgarförslaget avser sköts i dagsläget av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare saknar Kultur och fritidsförvaltningen 

involvering i dess utveckling. Kultur och fritidsförvaltningen anser därför att kultur och 

fritidsnämnden inte bör besvara detta medborgarförslag. 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-10-23, KFN 2019/00131 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2019-09-11 § 197 

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om racketcenter på Drillen Hovhult, 2019-06-28 
     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden lämnar tillbaka medborgarförslaget om tennisbanor i 

bostadsområdet Hovhult till kommunfullmäktige.   
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr KFN 2019/00132  

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om att förlänga 
stenpiren bredvid rampen på Skeppsvikens badplats 

Sammanfattning 

Förslagsställaren Mats Sahlbring har inkommit med ett medborgarförslag om 

förbättringar på Skeppsvikens badplats vilka innefattar ett förslag på att förlänga piren 

med en ca 5 meter lång träbrygga som avslutas med en trampolin i samma höjd. 

Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att detta skulle bidra till ökad aktivitet för barn 

och ungdomar som badar på platsen. 

  

Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av 

området i enlighet med det förslagsställaren skriver. Utvecklingsplaner finns för 

området med inriktning på hälsa och rekreation. Förvaltningen ser att det i flera 

områden i kommunen finns behov av att skapa attraktiva mötesplatser. Utveckling av 

dessa platser gynnas ytterligare om även andra möjligheter till aktivitet kompletterar 

dem. 

  

För närvarande pågår inom kommunen ett stort arbete med att resurseffektivisering och 

genomföra besparingar. Utifrån de nuvarande ekonomiska förutsättningarna ser inte 

förvaltningen det som möjligt att verkställa inlämnat medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-23 KFN2019/00132 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-11 § 201 

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om förlängning av stenpir 2019-07-01 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå inlämnat medborgarförslag med hänvisning 

till ekonomiska förutsättningar. 

  

Förslag till beslut på mötet 

Kultur och fritidsnämnden tackar Mats Sahlbring för inlämnat medborgarförslag och 

beslutar att beakta förslaget när planeringen för utveckling av kommunens badplatser 

genomförs. 

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden 

godkänner ordförandens förslag till beslut.  

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden tackar Mats Sahlbring för inlämnat medborgarförslag och 

beslutar att beakta förslaget när planeringen för utveckling av kommunens badplatser 

genomförs. 

  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr KFN 2019/00133  

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om ny flytbrygga med 
eller utan hopptorn till Skeppsvikens badplats  

Sammanfattning 

Förslagsställaren Mats Sahlbring har inkommit med ett medborgarförslag om att 

införskaffa en ny flytbrygga med eller utan hopptorn till Skeppsvikens badplats. 

Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att detta skulle bidra till aktivitet för barn och 

ungdomar som badar på platsen. 

  

Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av 

området i enlighet med det förslagsställaren skriver. Utvecklingsplaner finns för 

området med inriktning på hälsa och rekreation. Förvaltningen ser att det i flera 

områden i kommunen finns behov av att skapa attraktiva mötesplatser. Utveckling av 

dessa platser gynnas ytterligare om även andra möjligheter till aktivitet kompletterar 

dem. 

  

För närvarande pågår inom kommunen ett stort arbete med att resurseffektivisering och 

genomföra besparingar. Utifrån de nuvarande ekonomiska förutsättningarna ser inte 

förvaltningen det som möjligt att verkställa inlämnat medborgarförslag. 

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-23 KFN2019/00133 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-11 § 202 

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om ny flytbrygga på Skeppsvikens badplats, 

2019-07-01 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå inlämnat medborgarförslag med hänvisning 

till ekonomiska förutsättningar. 

  

Förslag till beslut på mötet 

Kultur och fritidsnämnden tackar Mats Sahlbring för inlämnat medborgarförslag och 

beslutar att beakta förslaget när planeringen för utveckling av kommunens badplatser 

genomförs. 

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden 

godkänner ordförandes förslag till beslut.  

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden tackar Mats Sahlbring för inlämnat medborgarförslag och 

beslutar att beakta förslaget när planeringen för utveckling av kommunens badplatser 

genomförs. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr KFN 274873  

Information om internkontroll 

Sammanfattning 

Monica Laigar Strandberg, ekonom, informerar om internkontroll med avseende på dess 

syfte, rutiner, tillvägagångssätt samt värdet och nyttan med denna process.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KFN 2019/00162  

Utredning om lokaler för kultur 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen kompletterar utredningen om Hus för kultur med en ny 

tjänsteskrivelse där förslag till beslut är delvis ändrat. Ändringen består i punkt nummer 

fyra och tillägg av en ny punkt, nummer fem. 

Sammanfattning  

Sveriges städer konkurrerar om befolkningen. Forskning om attraktiva städer visar att 

ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år lyfts fram som en av de 

absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig.  

  

Uddevalla kommuns strategiska plan understryker vikten av mötesplatser för handel och 

kultur, för att blir en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region.  Kultur och 

fritidsnämnden har identifierat sitt bidrag till förverkligandet av denna politik genom att 

formulera en strategi för att skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella 

uttryck. Nämnden har också formulerat en strategi för att underlätta kulturarbetares 

villkor att verka i kommunen.  

  

Föreliggande utredning tar särskilt fasta på att beskriva lokaler för att tillgängliggöra 

kultur till allmänheten, och hur detta kan bidra till en levande stadskärna. Utredningen 

har undersökt det politiska kulturuppdraget, de kulturella aktörerna i kommunen, 

utbudet av offentliga arrangemangslokaler samt i vilken utsträckning dessa lokaler 

motsvarar det lokala kulturlivets behov.   

  

Av kartläggningen framgår tydligt att kommunen lider brist på utbud av lämpliga 

lokaler för det lokala kulturlivet. Kulturområdet har varit eftersatt under längre tid och 

kulturområdets andel av det totala kommunbidraget har stadigt sjunkit. De kommunalt 

ägda lokaler som står till kulturella aktörers förfogande utgör en mycket liten andel av 

det totala utbudet. Uddevalla kommun har under överskådlig tid endast gjort smärre 

satsningar i lokaler för kulturlivet. 

  

Behovet av en utökning av ändamålsenliga arrangemangslokaler för såväl dans, teater 

och musik är framträdande, särskilt för en mindre publik. Likaså har den lokala konsten 

en alltför begränsad plats i det offentliga rummet. Kommunen erbjuder inga 

subventionerade produktionslokaler för konstnärer, yrkesverksamma dansare eller 

författare. För filmvisning är däremot utbudet fullgott, liksom på musei- och 

kulturarvsområdet. 

  

Utredningen innehåller förslag på förbättringsåtgärder, för att närma sig den politiska 

viljan om mötesplatser för kultur, förbättrade förutsättningar för kulturarbetare och 

tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck. Utredningen föreslår ett 

sammanhållet kulturellt stråk, inklusive en verksamhetsidé för vad ett sådant stråk 

möjliggör. En geografiskt sammanhållen plats ger samordningseffekter och erbjuder 

rum, för såväl skapande som arrangemang inom alla olika konstarter, i Uddevallas 

stadskärna. Därtill underlättar det invånares och turisters möjlighet att uppleva 

Uddevallas kulturliv. Verksamhetsidén föreslås utredas vidare i en förstudie.  
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Förslaget avser upprustning av lokaler på Kungsgatan. Genom att tillvarata befintliga 

lokaler i centralt läge med höga kulturhistoriska värden minskar eventuellt också 

investeringskostnaderna jämfört med nybyggnation.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-18  

Utredning Hus för kultur 2019-11-13 med bilaga 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner utredningen Hus för kultur.  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utredningen ska utgöra grund för beställning av 

förstudie om lokaler för kultur avseende Kungsgatan 32, Frideborg och Lotcen. 

Förstudien ska göras i samråd med det fria kulturlivet och inkludera följande aspekter: 

1. En beskrivning av de tre byggnadernas fulla potential  

2. En konkret beskrivning av på vilket sätt lokalerna ska utformas för att uppfylla 

kulturlivets olika behov 

3. En skiss från arkitektfirma  

4. Kostnaderna för anpassning av föreslagna kommunägda lokaler.  

5. I samråd med fastighetsägaren för Frideborg, utreda förutsättningarna för att kunna 

använda Frideborg som lokal för kultur.  

6.  En beskrivning av möjligheterna till samlokalisering av verksamheter mellan kultur 

och fritid och övriga förvaltningar, för maximalt lokalutnyttjande  

7. Ett underlag till beslut om investeringar utifrån lokalsamordning, resurseffektivitet 

och behovsuppfyllelse.  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att utredningen föredras i kommunstyrelsen för att 

ge kommunens organisation mer kunskap om kulturlivets lokalbehov inför framtida 

investeringar.   
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§ 134 Dnr KFN 2019/00152  

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2020-2030 

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen är en del av investeringsprocessen. I juni månad varje år tar 

kommunfullmäktige beslut om budget och flerårsplan för de kommande tre åren. Som 

underlag i det arbetet ska det finnas en lokalförsörjningsplan för hela kommunen.  

  

Den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen tar sin utgångspunkt i respektive 

nämnds behov som sammanställs i nämndspecifik lokalförsörjningsplan. 

Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för de investeringar som kommunfullmäktige 

ska genomföra. 

  

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan innehåller bland annat en sammanställning av: 

• pågående byggnationer, t.ex kultur och fritidsverksamhet i Källdal 

• investeringar och reinvesteringar inom planperioden (d.v.s som ingår i 

flerårsplan 2020-2022), t.ex konstgräs 

• lokalbehov som kan leda till nya investeringar, t.ex stadsbibliotek  

• andra åtgärder relaterade till lokaler, t.ex överföring av underhållsansvar från 

kultur och fritid till samhällsbyggnad. 

  

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan har tagits fram i samarbete med ledningsgrupp, 

verksamhetsutvecklare och ekonom, med syfte att ha en synkronisering med 

budgetdialog, verksamhetsplan och flerårsplan.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-10-13 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2020-2030.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2020-

2030.   
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§ 135 Dnr KFN 2019/00147  

Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, kultur och 
fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 § 147 om flerårsplanen 2020–2022 med 

budget 2020. Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2020 finns 139,0 mkr (fast pris) 

att fördela inom nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i 

löpande pris 143,0 mkr för 2020. 

  

Verksamhetsplanen består av två delar. Del I omfattas av nämndens styrkort samt en 

ekonomisk översikt och fördelning av kommunbidrag mellan nämndens verksamheter. 

Del I innehåller också mål och syften med kultur och fritids verksamheter. Denna del I 

ska beslutas av nämnden.  

  

Kultur och fritidsnämnden står inför stora besparingskrav och föreslagna 

besparingsåtgärder för 2020 beskrivs i del I. Utförliga konsekvensanalyser av 

åtgärderna är bilagt ärendet (bilaga 2). 

  

Del II av verksamhetsplanen omfattas av en omvärldsanalys, en ekonomisk och 

verksamhetsmässig analys som beskriver verksamheternas förutsättningar och nuläge 

utifrån de prioriterade områdena samt uppdrag och nyckeltal. Del II är endast ett 

informationsärende. 

   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25 

Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, kultur och fritidsnämnden 

Avgifter biblioteken 

Schablonpriser biblioteken 

Avgifter kultur 

Taxor Agnebergshallen 

Taxor Bodelefälten 

Taxor Bowlinghallen 

Taxor Fridhemshallen 

Taxor Källdalshallen 

Taxor Rimnershallen 

Taxor Rimnersvallen 

Taxor Walkesborgsbadet 

Taxor övriga lokaler 

Investeringssammanställning 2020-2022 

Bilaga 1. Förändringar i nämndens mått samt revidering av mål för 

kulturmiljövård/kulturarv 2020 

Bilaga 2. Konsekvensanalys av besparingsförslag 
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Förvaltningens förslag till beslut  

  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att   

I verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, del 1;  

 

punkt 1.1-1.5 

 

 

1. anta revideringen av mål för kulturmiljövård/kulturarv enligt bilaga 1 

(s. 2-3) 

 

2. anta föreslagna målsättningar för nämndmåtten för 2020 enligt bilaga 1 

(s. 1-2) 

 

3. att avsluta måtten Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 

verksamheter ska känna att de får möjlighet att vara delaktiga och 

påverka verksamheten samt Andelen medarbetare som upplever sig ha 

en attraktiv arbetsgivare ska öka enligt bilaga 1 (s. 1-2) 

 

4. att förlänga uppdraget att Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar 

kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra 

till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis 

enligt bilaga 1 (s. 3) 

 

 

punkt 1.6 

 

5. anta fördelning av budget per verksamhetsområde inklusive föreslagna 

besparingsåtgärder för 2020 motsvarande 7,4 mkr  

 

6. ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska 

nettokostnaderna med motsvarande 1,4 mkr 2020 

 

7. lämna 10,023 mkr bidrag till Bohusläns museum  

 

8. lämna 5,032 mkr bidrag till Regionteater Väst 

 

9. Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2020–

2022 är 155,6 mkr 2020, 228,0 mkr 2021 samt 140,0 mkr 2022 enligt flerårsplan 

2020–2022. Kompletterat till detta är investeringsmedel för inventarier till 

nystartad verksamhet på Källdalsskolan för fritidsgård och bibliotek på 3,2 mkr 

fanns med i flerårsplan 2019–2021 men saknades i flerårsplan 2020–2022. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

10. ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande investeringarna i 

budget 2020.  

 

 

I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor; 

 

11. anta avgifter på bibliotek 2020 i enlighet med bilaga 

  

12. anta schablonpriser 2020 på bibliotek i enlighet med bilaga  

 

13. anta avgifter för kultur 2020 i enlighet med bilaga  

 

14. anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga  

 

15. anta taxorna på Bodelefälten fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

16. anta taxorna på Bowlinghallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga  

 

17. anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga   

 

18. anta taxorna för Källdalshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

19. anta taxorna på Rimnershallen f ro m 2020 i enlighet med bilaga  

 

20. anta taxorna på Rimnersvallen f ro m 2020 i enlighet med bilaga  

 

21. anta taxorna på Walkesborgsbadet fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

22. anta taxorna i övriga lokaler fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att ändra punkt nummer 5 och 6 enligt följande:  

 

anta fördelning av budget per verksamhetsområde inklusive föreslagna 

besparingsåtgärder för 2020 motsvarande 6,9 mkr 

 

ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska 

nettokostnaderna med motsvarande 1,9 mkr 2020 

 

Ordförande föreslår att lägga till en ny punkt, nummer 23, enligt följande:  

 

avstå minskad bidragsram till övriga föreningar (Lotcen).  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden 

godkänner ordförandes förslag till beslut.  

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att   

I verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, del 1;  

 

punkt 1.1-1.5 

 

1. anta revideringen av mål för kulturmiljövård/kulturarv enligt bilaga 1 

(s. 2-3) 

 

2. anta föreslagna målsättningar för nämndmåtten för 2020 enligt bilaga 1 

(s. 1-2) 

 

3. att avsluta måtten Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 

verksamheter ska känna att de får möjlighet att vara delaktiga och 

påverka verksamheten samt Andelen medarbetare som upplever sig ha 

en attraktiv arbetsgivare ska öka enligt bilaga 1 (s. 1-2) 

 

4. att förlänga uppdraget att Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar 

kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra 

till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis 

enligt bilaga 1 (s. 3) 

 

 

punkt 1.6 

 

5. anta fördelning av budget per verksamhetsområde inklusive föreslagna 

besparingsåtgärder för 2020 motsvarande 6,9 mkr  

 

6. ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska 

nettokostnaderna med motsvarande 1,9 mkr 2020 

 

7. lämna 10,023 mkr bidrag till Bohusläns museum  

 

8. lämna 5,032 mkr bidrag till Regionteater Väst 

 

9. Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2020–

2022 är 155,6 mkr 2020, 228,0 mkr 2021 samt 140,0 mkr 2022 enligt flerårsplan 

2020–2022. Kompletterat till detta är investeringsmedel för inventarier till 

nystartad verksamhet på Källdalsskolan för fritidsgård och bibliotek på 3,2 mkr 

fanns med i flerårsplan 2019–2021 men saknades i flerårsplan 2020–2022. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

10. ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande investeringarna i 

budget 2020.  

 

 

I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor; 

 

11. anta avgifter på bibliotek 2020 i enlighet med bilaga 

  

12. anta schablonpriser 2020 på bibliotek i enlighet med bilaga  

 

13. anta avgifter för kultur 2020 i enlighet med bilaga  

 

14. anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga  

 

15. anta taxorna på Bodelefälten fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

16. anta taxorna på Bowlinghallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga  

 

17. anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga   

 

18. anta taxorna för Källdalshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

19. anta taxorna på Rimnershallen f ro m 2020 i enlighet med bilaga  

 

20. anta taxorna på Rimnersvallen f ro m 2020 i enlighet med bilaga  

 

21. anta taxorna på Walkesborgsbadet fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

22. anta taxorna i övriga lokaler fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

23. avstå minskad bidragsram till övriga föreningar (Lotcen).  

 

Avstår från att delta i beslut  

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

Thommy Carlin (SD) deltar inte i beslutet.  

 

Protokollsanteckningar 
1 

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

Wall (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

I kommunfullmäktige lade Socialdemokraterna fram en budget för kultur och 

fritidsnämnden som innebär 8,8 mkr över samverkanspartiernas budgetram.  

Vårt budgetförslag innebär att vi inte behöver genomföra kraftiga besparingar som får 

stora konsekvenser i höjda avgifter och sänkta bidrag till föreningslivet, 

studieförbunden och andra verksamheter vi samverkar med.  

En minskning av budgetramen på 8,8 mkr 2020 och ytterligare 8 mkr fram till 2022, 

befarar vi en ökning av klyftorna i Uddevalla mellan de barn och unga som har råd till 

fritidsaktiviteter och dem som inte kommer få råd.  

Allt färre barn kommer får ta del av vår gemensamma skattekrona till sina 

fritidsaktiviteter.  

Vi vill också minska den utökade politiska organisationen i kultur och fritid med 

350.000 kr.  

Därav avstår vi från att delta i beslutet om neddragningar.  

 

Politik är att vilja.  

Vi Socialdemokrater hade hellre sett en satsning på att ge fler barn och unga en större 

chans till fritidsaktiviteter.  

Vi vill utveckla: 

 

Kulturskolan.  

Lägre avgifter och fler uppsökande kulturskoleverksamhet i våra bostadsområden. 

Samla kulturskolans verksamhet under ett tak i lokaler anpassade efter framtida behov i 

hop med ett nytt stadsbibliotek.  

 

Badhuset.  

Lägre avgifter för att öka simkunnigheten i Uddevalla och därmed rädda fler liv och 

motverka drunkningsolyckor.  

 

Cumulus. 

Organisera om Cumulus och hitta en utökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten 

och arbetslivsenheten för att skapa fler gratis fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 

ledda av unga vuxna på väg ut i arbetslivet. 

  

Bodelid. 

Fortsätta utvecklingen av Bodelid och närområdet till ett stadsnära och tillgängligt 

friluftsområde. 

 

Mötesplatserna. 

Behålla mötesplatserna Dalaberg och Tureborg med inriktning på barn och ungdomar. 

Behålla gränsgångarna och öka samverkan med fältassistenterna, drogsamordnarna , 

fritids/ bibliotekspersonalen och områdespolisen.   

 

Föreningslivet.  

Öka tillgängligheten för alla barn och unga att delta i föreningslivet i Uddevalla.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Centrumutveckling 

Behålla Lotcen för att ev. erbjuda lokaler till kulturföreningar i centrum. Utredning 

pågår.  

 

Socialdemokraterna förslag på budgetram i K.F till kultur och fritidsnämnden innebär 

en utveckling av kultur och fritid inte en avveckling som nu sker. 

 

2 

Christer Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet motsätter sig samverkanspartiernas budget och hänvisar till eget förslag i 

kommunfullmäktige. 

 

3 

Thommy Karlin (SD) och Anders Andersson (SD) lämnar följande 

protokollsanteckning:  

 

Föreslagen budget och verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden har direkt 

bärighet i Samverkansmajoritetens budget som antagits av kommunfullmäktige. Då 

Sverigedemokraterna lagt ett eget budgetförslag i kommunfullmäktige avstår vi därför 

medverkan i beslutet om Kultur- och fritidsnämnden budget och verksamhetsplan. 

 

Ajournering 
Under handläggningen av detta ärende ajournerar sig nämnden för lunch och 

överläggningar mellan klockan 12.28 och 13.30.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr KFN 2019/00160  

Ansökan ur Effektiviseringsfond  

Sammanfattning 

Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till 

syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt. 

Syftet med fonden är att bidra till att de omfattande effektiviseringar som flerårsplanen 

innehåller kan genomföras.   

  

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden 

  

Kultur och fritidsnämnden har under planperioden 2020-2022 fått i uppdrag att minska 

sina kostnader med totalt 16,2 mkr. Nämnd och förvaltning måste hitta nya arbetssätt 

och effektivisera verksamheten så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda en verksamhet 

som är i linje med mål och syfte för verksamheten. Samt att verksamheten är både 

tillgänglig och attraktiv. 

  

Nämndens ansökan till effektiviseringsfonden avser två delområden: 

bemanningscontroller samt elektroniska/digitala lås och passersystem på kultur och 

fritids idrottsanläggningar 

  

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-06  

Ansökan ur effektiviseringsfonden – Bemanningscontroller 

Ansökan ur effektiviseringsfonden - Elektroniska/digitala lås och passersystem på 

kultur och fritids idrottsanläggningar 

  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att godkänna ansökan om ekonomiska medel för bemanningscontroller med 800 tkr 

samt elektroniska/digitala lås och passersystem på kultur och fritids idrottsanläggningar 

från effektiviseringsfonden med 2 500 tkr 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr KFN 2019/00142  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och Uddevalla Esportförening  

Sammanfattning 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga 

och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 

samhällsutmaning. 

  

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 

idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I 

överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska 

bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till 

organisationer /föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En 

överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar 

äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller 

aktiviteter för nyanlända. 

  

Under våren 2019 har diskussioner förts med en nybildad ideell förening, med 

inriktning mot esport, om ett samarbete med två av kommunens förvaltningar – barn- 

och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.  

  

En projektplan kommer att upprättas som beskriver kultur och fritids intentioner med 

det framtida arbetet med esport. Denna presenteras på kultur och fritidsnämndens 

sammanträde den 19/12 2019.  

  

 

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-04 

IOP-avtal mellan Uddevalla kommun och Uddevalla Esportförening.     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till IOP-avtal med 

Uddevalla Esportförening.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KFN 2018/00183  

Ansökan från IK Oddevold om bidrag till ny konstgräsplan vid 
Thordéngården 

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med en ansökan om bidrag på 2,6 mkr. Bidraget avses 

användas för att byta ut den uttjänta konstgräsmattan på Thordéngården. Befintlig 

konstgräsmatta lades 2009 och är sedan september 2017 utdömd som farlig och icke 

brukbar av Svenska fotbollsförbundet.  

  

Ärendet var uppe för beslut i kultur och fritidsnämnden 2019-06-11 § 82 nämnden 

beslutade återremittera ärendet till förvaltningen med avsikt att förvaltningen ska föra 

dialog med föreningen om bortförsel av konstgräsplan. 

  

Förvaltningen träffade IK Oddevolds ordförande, klubbchef samt kanslichef den 14 

augusti på Thordéngården. Dialog om bortforsling av nuvarande konstgräs fördes. 

Föreningen önskar att konstgräset ligger kvar över vintern och att ett byte sker i mars 

2020. Byte av konstgräset är väderberoende vilket innebär att arbetet måste planeras 

utifrån vädret. Föreningen vill inte byta gräset under pågående säsong. Föreningens 

ordförande meddelar under mötet att de saknar ekonomiska förutsättningar att bekosta 

detta byte på egen hand. De önskar att kommunen betalar för bortforsling av det 

konstgräs som nu ligger på plats alternativt ger ett bidrag som omfattar även detta 

arbete. De ansöker fortsatt även om bidrag för att lägga nytt konstgräs.  

  

Föreningen presenterar även hur deras konstgräs nyttjas av verksamheten mellan v 17–

39 under 2019. Viss förändring kan ske i relation till säsongsvariationer.  

  

IK Oddevolds ansökan behöver, för föreningens verksamhets skull, få sin ansökan 

prövad skyndsamt. Utifrån gällande bidragsnormer skulle ett förbättrings och 

utrustningsbidrag kunna beviljas, dock finns inte avsatt budget som medger ekonomiskt 

utrymme i den omfattning som ansökan avser.  

   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-02 KFN2018/00183 

Protokollsutdrag KFN 2019-06-11 § 82 

Planfördelning Thordéngården 2019, IK Oddevold. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27 KFN2018/00183 

IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2018-12-27 

Avtal mellan IK Oddevold och kultur och fritidsnämnden 2009-08-11       

     

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå IK Oddevolds ansökan om bidrag till ny 

konstgräsplan med hänvisning till att ekonomiskt utrymme inte finns i avsatt budget för 

föreningsbidrag.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande lämnar följande alternativa förslag till beslut:  

 

Kultur och fritidsnämnden beviljar IK Oddevold 1 000 000 kr med avsiktsförklaringen 

att föreningen tar fram en plan där föreningen kan påvisa vilka åtgärder som görs och 

planeras för att minska negativa miljökonsekvenser från konstgräsanläggningen. IK 

Oddevold har som nyttjare ansvar gentemot bidragsgivare och markägare att underhåll 

och skötsel utförs i enlighet med miljöbalken 2 kap. § 2-4. Vid tillsyn av en 

konstgräsplan kan tillsyningsmyndighet ställa krav på att verksamhetsutövaren har en 

åtgärdsplan enligt miljöbalken 26 kap. § 19.   

 

Kultur och fritidsnämnden stödjer denna ansökan utifrån att föreningen ska kunna 

bedriva en fullgod barn- och ungdoms- samt parasportsverksamhet. Tänkvärt är att om 

föreningen nyttjar konstgräsplanen endast när andra verksamhetsytor inte är brukbara, 

då förlängs livslängden på konstgräsplanen samt att negativa miljö och 

hälsokonsekvenser minskar.  

 

Kultur och fritidsnämnden villkorar stödet med att föreningen avsätter ekonomiskt 

kapital så att de själva kan finansiera en eventuell framtida konstgräsplan. Föreningen 

kommer inte att beviljas bidrag eller stöd från Uddevalla kommun för framtida 

kostnader gällande konstgräsplanen.   

  

Kultur och fritidsnämnden stödjer även föreningen med max 600 000 kr för att destruera 

befintlig konstgräsplan. Föreningen måste redovisa utförda åtgärder och kan bli i 

återbetalningsskyldig om kostnaderna understiger stödet. 

 

Beslutsgång  
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden 

godkänner ordförandes förslag till beslut.  

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beviljar IK Oddevold 1 000 000 kr med avsiktsförklaringen 

att föreningen tar fram en plan där föreningen kan påvisa vilka åtgärder som görs och 

planeras för att minska negativa miljökonsekvenser från konstgräsanläggningen. IK 

Oddevold har som nyttjare ansvar gentemot bidragsgivare och markägare att underhåll 

och skötsel utförs i enlighet med miljöbalken 2 kap. § 2-4. Vid tillsyn av en 

konstgräsplan kan tillsyningsmyndighet ställa krav på att verksamhetsutövaren har en 

åtgärdsplan enligt miljöbalken 26 kap. § 19.   

 

Kultur och fritidsnämnden stödjer denna ansökan utifrån att föreningen ska kunna 

bedriva en fullgod barn- och ungdoms- samt parasportsverksamhet. Tänkvärt är att om 

föreningen nyttjar konstgräsplanen endast när andra verksamhetsytor inte är brukbara, 

då förlängs livslängden på konstgräsplanen samt att negativa miljö och 

hälsokonsekvenser minskar.  

 

Kultur och fritidsnämnden villkorar stödet med att föreningen avsätter ekonomiskt 

kapital så att de själva kan finansiera en eventuell framtida konstgräsplan. Föreningen 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

kommer inte att beviljas bidrag eller stöd från Uddevalla kommun för framtida 

kostnader gällande konstgräsplanen.   

  

Kultur och fritidsnämnden stödjer även föreningen med max 600 000 kr för att destruera 

befintlig konstgräsplan. Föreningen måste redovisa utförda åtgärder och kan bli i 

återbetalningsskyldig om kostnaderna understiger stödet. 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr KFN 2019/00122  

Kulturpris 2019 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns kulturpris utdelas till personer, som antingen är bosatta inom 

kommunen eller genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till 

kommunen. Kulturpriset delas ut som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det 

kulturella verksamhetsområdet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens sammanställning av nomineringar av pristagare.  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Lennart Bertilsson Uddevalla kommuns kulturpris 

2019 på 10.000 kronor med följande motivering: 

”För att han med sitt mångåriga engagemang i föreningslivet och som musiker varit en 

värdefull kraft i Uddevallas kulturliv. Med sitt personliga sätt att väva samman musik 

med historieberättande har han underhållit och entusiasmerat åhörarna.” 

  

Beslutet ska omedelbart justeras.  

      

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr KFN 2019/00058  

Kulturstipendium 2019 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns kulturstipendium utdelas till personer, som antingen är bosatta 

inom kommunen eller genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till 

kommunen. Kulturstipendiet har karaktären av arbets-, rese-och studiestipendium för 

konstnärer och kulturarbetare i vidareutbildningssyfte.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens sammanställning av inkomna ansökningar.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Anna Ahnstedt Mitle och Rufus Wiena  

Uddevalla kommuns kulturstipendium 2019 ”för fortsatta studier och utveckling”.  

Kulturstipendiet är på 15 000 kronor vardera.  

  

Beslutet ska omedelbart justeras.  

  

    

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr KFN 2019/00144  

Ungdomsledarstipendium 2019 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns ungdomsledarstipendium delas ut till unga personer som antingen 

är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till 

kommunen. Ungdomsledarstipendiet syftar till att uppmuntra och utveckla god 

ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell 

förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är 

vägledande. 

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens sammanställning av inkomna ansökningar.  

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Linnea Samuelsson Uddevalla kommuns 

Ungdomsledarstipendium 2019 som ett erkännande av god ledargärning och en 

uppmuntran till t engagemang för unga.  

Ungdomsledarstipendiet är på 15.000 kronor.  

Beslutet ska omedelbart justeras.  

  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande tillägg till beslutet:  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över stadgarna för 

ungdomsledarstipendium.  

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden och finner att den godkänner tillägget. 

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Linnea Samuelsson Uddevalla kommuns 

Ungdomsledarstipendium 2019 som ett erkännande av god ledargärning och en 

uppmuntran till engagemang för unga.  

Ungdomsledarstipendiet är på 15.000 kronor.  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över stadgarna för 

ungdomsledarstipendium.  

  

Beslutet ska omedelbart justeras.  

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om att Roger Hansson ska bli ny avdelningschef för 

avdelningen Fritid och Unga.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om att en debatt om kulturhus ska äga rum torsdag den 21/11 

klockan 17.00 i Gallionen. I debatten medverkar Monica Bang Lindberg, Annelie 

Högberg, Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek samt Ellinor 

Hermansson, ordförande kulturföreningen Adrian. 

Ann-Marie Viblom och Robert Wendel återrapporterar från konferensen Attraktiva 

kommuner som ägde rum nyligen. Konferens behandlade ämnen såsom den offentliga 

konsten i samhällsbygget och hur konst integreras i byggprocessen på bästa 

sätt, regeringens proposition Gestaltad livsmiljö, enprocentsregeln, hur konst kan och 

ska upphandlas samt hur kommuner kan ta ett samlat grepp om sin offentliga konst.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KFN 2019/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

  

Delårsrapport augusti 2019, Uddevalla kommun 

 bedömning från revisorerna 

 beslut KF 2019-10-09 § 236 

 beslut KS 2019-09-25 § 218 

 tjänsteskrivelse KLK 2019-09-18 

 Delårsrapport augusti 2019 

  

Införande av en årlig medborgardag 

 beslut demokratiberedningen 2018-12-07 § 43 

 beslut KF 2017-09-13 § 206 

 beslut KS 2019-01-30 § 10 

 beslut KS 2019-10-30 § 264  

 motion från Rolf Jonsson (L), Monica Bang Linberg (L), Roger Johansson (L)  

 och Ralph Steen (L) 

 tjänsteskrivelse KLK 2019-09-26 

  

Motion om att förebygga risker för nya våldsbrott 

 tjänsteskrivelse SOC 2016-03-23 

 beslut BUN 2016-04-21 § 62 

 beslut KF 2019-10-09 § 230 

 beslut KFN 2016-04-21 § 46 

 beslut KS 2019-09-25 § 212 

 beslut SN 2016-04-20 § 73 

 tjänsteskrivelse BUN 2016-02-29. 

 tjänsteskrivelse KLK 2019-09-05 

 tjänsteskrivelse KOF 2016-03-30 

  

Synpunktshantering, inkomna klagomål tertial 2  

  

   

 

 


