
 

  
Utses att justera Lars Olsson (UP) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid 2021-10-08 kl. 13.00 Paragrafer §§ 142-159  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Lars Olsson  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2021-10-06 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2021-10-08 
Anslaget tas ner 2021-10-29 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 09.00 till 16.35 med avbrott för lunch 

mellan klockan 11.50 och 12.30 samt paus för fika mellan kl. 14.05 till 

14.30.  
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande 

Mathilda Sténhoff (M), deltar på distans 

Anita Olsson (C) 

Åke Granath (S) 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Thommy Carlin (SD) 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Monica Bang Lindberg (L) för Carl-Gustav Gustafsson (L) § 142-157 

   
Ersättare Jennie Ekland (C) 

Monica Bang Lindberg (L) § 159 

Karin Johansson (KD) 

Robert Wendel (S) 

Anders Andersson (SD) §§ 142-158 

 
Övriga Från kultur och fritid 

Annica Ryman, förvaltningschef  

Anna Sarsten, avdelningschef kultur, bibliotek och unga  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Roger Hansson, avdelningschef fritid  

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd och utveckling  

Emil Palmqvist, projektledare  

Pontus Blom, projektledare  

Monica Laigar-Strandberg, ekonom 

Viktoria Andreasson, utvecklare  

Torben Larsson, utvecklare 

Kristina Mars, utvecklare  

 

Övriga  

Robert Börjesson, projektledare 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr KFN 267051 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Lars Olsson (UP). Justeringen föreslås äga rum fredag den 8 

oktober klockan 13.00 på kultur och fritid.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Lars Olsson (UP) till justerare. Justeringen äger rum 

fredagen den 8 oktober klockan 13.00 på kultur och fritid. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 143 Dnr KFN 274259 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning 

Ärende nummer 9, revidering av delegationsordning, föreslås lyftas ur dagordningen 

och behandlas på ett kommande sammanträde.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ovan ändring.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr KFN 276002 

Anmälan om jäv 

Inga planerade anmälningar om jäv noteras.  

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 145 Dnr KFN 276211 

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

 

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, projektledare, informerar om status för bygget av Rimnersbadet samt 

projektet renovering av Rimnersvallen.  

  

Robert Börjesson, projektledare, informerar om status för projektet utveckling av 

Rimnersområdet.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 146 Dnr KFN 276269 

Information: arbetet med Kulturstråket 

 

Sammanfattning 

Pontus Blom, projektledare, informerar om status för arbetet med Kulturstråket.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 147 Dnr KFN 2021/00044 

Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt 

Sammanfattning 

Klass 9 A på Västerskolan har skickat ett medborgarförslag om att låta ungdomar ha 

mer roligt med hjälp av sport och annat. Förslagsställaren menar att det saknas 

aktiviteter som hjälper unga till en bra fritid. 

I Verksamhetsplanen för 2021-2023 anges att kultur och fritidsnämndens mål är att 

skapa verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar 

samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare i Uddevalla. 

Tillsamman med klass 9A på Västerskolan har vi ((Jonas Källman, Lotta Henriksson, 

David Gylfe (Mobila fritidsledarteamet) och Åsa Andersson (Utredare)) därför jobbat i 

8 fokusgrupper i syfte att vidareutveckla ovanstående förslag. Fokusgrupperna 

genomfördes parallellt under en 90-minuters-lektion i samhällskunskap i ordinarie 

klassrum på Västerskolan. Klassläraren och två socialpedagoger från Västerskolan 

hjälpte till att genomföra samtalsprocesserna. Samtliga fokusgrupper hjälptes sedan åt 

att sammanställa insamlad data på klassrummets whiteboard-tavla. 

Att ha mer roligt med hjälp av sport och annat handlar för klass 9A till stor del om att 

kunna utöva ”spontana” aktiviteter i ett sammanhang där man känner gemenskap. Det 

handlar om verksamheter där man kan delta när man själv vill och med den intensitet 

som man själv bedömer lämplig. ”Man ska inte behöva bli svettig jämt” är en 

återkommande kommentar. En annan kommentar är att ”det är viktigt att det också finns 

ett ställe att hänga på, dit man kan gå när man inte vill vara med men ändå vara med”. 

Viktigt är också att man kan påverka innehållet i aktiviteten. Det får också gärna vara 

personer med olika kunskaper och kunskapsnivåer som deltar i aktiviteten. Stämningen 

ska vara sådan att man kan lära av varandra. Skolan är också en bra miljö för att 

genomföra aktiviteter i. ”Hit vet vi att vi får gå” säger några. Med detta menas att de 

känner sig välkomna och att det är lätt att komma till platsen. 

Klass 9 A ger också en mängd konkreta idéer om vad sport och annat kan handla om. 

Allt från dans och olika bollsporter till löpning, styrketräning och att meka med olika 

fordon. Det finns olika åsikter om när på dygnet dessa aktiviteter ska ske. De som redan 

är engagerade i organiserade fritidsaktiviteter tycker ofta att aktiviteterna ska ske under 

senare kvällstid. För dessa ungdomar är det viktigt att komma hem direkt efter skolan 

för att hinna äta, göra läxor och delta i ordinarie träningar. De som inte är engagerade i 

organiserade fritidsaktiviteter tycker ofta att aktiviteterna ska ske direkt i anslutning till 

att man slutar skola, dvs. innan man går hem för att äta och göra läxor. Dessa personer 

påtalar också vikten av att det finns något slags mellanmål att äta i anslutning till 

aktiviteterna. 

 

För att komma vidare med medborgarförslaget har vi tillsammans med klass 9 A 

bestämt att kultur och fritidsförvaltningen via avdelningen Unga ska söka pengar hos 

Hälsopolitiska rådet i syfte att utveckla och pröva en lågintensiv fritidsverksamhet i 

anslutning till någon högstadieskola i Uddevalla. Anledningen till vi inte pekat ut vilken 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

högstadieskola det kan komma att handla om är att klass 9 A nu sprids åt olika håll via 

sina gymnasieval. På sikt handlar det dock om att skapa trygga mötesplatser öppna för 

påverkan. Mötesplatser där fysiska aktiviteter inte är färdigdefinierade redan från början 

och där vi välkomnar oförutsedda idéer. Mötesplatser där vi kan svettas och inte svettas, 

vara erfarna och oerfarna, röra oss och vara stilla. Tillsammans. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-14 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 58 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag, 2021-01-26 § 8 

Ungdomsförslag från Klass 9A Västerskolan 2021-01-20 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att kultur och fritidsförvaltningen under hösten 2021 gör en ansökan till Hälsopolitiska 

rådet i syfte att utveckla och pröva en lågintensiv fritidsverksamhet inriktad på fysisk 

aktivitet i anslutning till någon högstadieskola i Uddevalla. Med detta anser kultur och 

fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 
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§ 148 Dnr KFN 2020/00118 

Medborgarförslag från Martin Bäckström om att ha löparbana-
friidrottsanläggning öppen för allmänheten vissa tider dagligen 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har mottagit medborgarförslag att göra Rimnersvallen 

mera tillgänglig för löpning för allmänheten.  

  

Kultur och fritidsnämnden avslog 2020-01-22 (§ 7) ett medborgarförslag med liknande 

intention. Under hösten och våren 2020 respektive 2021 har löparbanorna emellertid 

varit belysta för att föreningar under tid av pandemi inte skulle behöva trängas i 

Rimnershallen. Detta har fungerat väl. 

  

Påbörjas ingen ombyggnation av Rimnersvallen under hösten anser förvaltningen att 

man i likhet med intentionen i medborgarförslaget arbetar för att göra Rimnersvallen 

tillgänglig för allmänheten någon eller några dagar i veckan genom att ha tänt 

belysningen. Om ingen ombyggnation av Rimnersvallen sker måste belysningen dock 

bytas ut då den är uttjänt. Detta för med sig en kostnad som behöver hanteras i 

budgetarbetet.  

  

I det fall ombyggnation påbörjas är det prioriterat för kultur och fritidsförvaltningen att 

göra den nya Rimnersvallen mera tillgänglig för allmänheten, exempelvis i form av 

allmänhetens löpning på bestämda tider likt allmänhetens åkning i Fridhemshallen. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-08 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 

Medborgarförslag 2020-08-02 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-01-22 § 7 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar  

att förvaltningen ska sträva efter att göra Rimnersvallen mer tillgänglig för allmänheten 

genom att ha belysningen tänd en eller flera dagar i veckan. 
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Kultur och fritidsnämnden 
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§ 149 Dnr KFN 2021/00029 

Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i 
centrum 

Sammanfattning 

Förslagsställare, Ewy Gahnström, har lämnat in ett medborgarförslag om förläggning av 

en konstfrusen isbana som ämnar bidraga till en hållbar och levande utveckling av 

Uddevalla centrum. Kultur och fritidsförvaltningen har kontaktat både leverantörer och 

aktörer och gjort bedömningen att en sådan anläggning är en kostsam investering att 

göra. Förvaltningen har också tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, när 

väderleken tillåtit, anlagt tillfälliga isbanor i Uddevalla kommun. 

  

Initiativet går i linje med Kultur och fritidsförvaltningens ambitioner kring spontana 

mötesplatser som ger upphov till jämlika förutsättningar och god hälsa. Dock är det, ur 

ett ekonomiskt perspektiv, ett kostsamt initiativ som det inte finns utrymme för, sett till 

rådande ekonomiska ramar. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 27 

Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i centrum, 2021-01-08 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om konstfrusen isbana i centrum. 

  

Förslag till beslut på mötet 
Ordförande lämnar följande ändringsförslag:  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att förslaget om isbana på torget är intressant och 

skulle vara positivt för Uddevalla centrum.  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om centrums 

intresseorganisationer är beredda att medverka till finansiering o även undersöka 

alternativ placering. 

Gösta Dahlberg (M), Mathilda Stenhoff (M), Anita Olsson (C), Åke Granath (S),   

Monica Bang Lindberg (L), Christer Johansson (V), Thommy Karlin (SD) och Ann-

Marie Viblom (MP): bifall till ordförandes förslag 

 

Kent Andreasson (UP): att bifalla medborgarförslaget.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer sitt eget förslag mot Kent Andreassons (UP) förslag och finner att 

nämnden godkänner ordförandes förslag.  
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Beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att förslaget om isbana på torget är intressant o skulle 

vara positivt för Uddevalla centrum.  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om centrums 

intresseorganisationer är beredda att medverka till finansiering och även undersöka 

alternativ placering. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 
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§ 150 Dnr KFN 2021/00108 

Revidering av kultur och fritidsnämndens delegationsordning  

Ärendet utgår ur dagens sammanträde.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 
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§ 151 Dnr KFN 2021/00112 

Delårsrapport augusti 2021, kultur och fritid 

Sammanfattning 

30 juni togs det första spadtaget i byggandet av simhallen Rimnersbadet. 

Sommarlovsaktiviteter har arrangerats med fokus på utomhusaktiviteter i 

utanförskapsområdena samt simkunnighet. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 0,7 mkr och 

prognostiserar ett underskott på 7,9 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar 

hänsyn till effekterna av Covid-19 såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och 

arrangemang samt ökade kostnader för att kompensera föreningslivet. Intäktsbortfall 

och ökade kostnader täcks till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för 

bland annat Stadsbiblioteket som uppstår först 2022. 

Budgeterade investeringsmedel beräknas att användas under året. Pågående 

investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet, 

ersättningsplaner för fotboll samt konstnärliga gestaltningar. 

Pandemin har som tidigare präglat perioden med anpassningar och omställning av 

verksamhet. Det har lett till ett ökat utbud av digitala verksamheter och aktiviteter. På så 

sätt har fler målgrupper kunnat delta efter egna villkor om när, hur och var. 

Parksommar som arrangerades i slutet av augusti kunde ses i sin helhet via 

livestreaming och kunde nå ut till många fler. 

Landbadet förlängde sin säsong genom att öppna anläggningen tidigare och stänga 

senare för att kompensera stängningen av simhallen. Kostnadsfri simskola har under 

sommaren arrangerats på flera platser i kommunen och över 300 barn har deltagit. 

Sommarlovsaktiviteter har arrangerats i samarbete med andra kommunala 

verksamheter, myndigheter som polisen och andra aktörer. Syftet var att öka förtroendet 

för kommunen, myndigheter samt öka kunskap om viktiga samhällsfunktioner bland de 

boende, framför allt bland unga och barn. Många av aktiviteterna har skett ute i 

bostadsområden på Hovhult, Tureborg och på Dalaberg. Dessa har skett i pop-up form 

för att på ett flexibelt sätt kunna ställa om eller flytta ifall restriktioner skulle ändras, 

alla aktiviteter har varit kostnadsfria. 

Under hösten väntas de flesta verksamheter kunna öppna som vanligt allt eftersom 

restriktionerna lättar. Simhallen kommer att i början av september återigen öppna för 

allmänheten men med begränsningar för antal besök. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Delårsrapport augusti 2021, kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringspecifikation 
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Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att godkänna delårsrapport augusti 2021, kultur och fritid 
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§ 152 Dnr KFN 2021/00071 

Ledamotsinitiativ om upprustning av Kungsparken i Ljungskile  

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har i ett ledamotsinitiativ uppmanat förvaltningen att skyndsamt rusta 

upp Kungsparken med ändamålet att förekomma det ökade trycket på badplatsen i 

spåren av pandemin. I ledamotsinitiativet föreslås fler grillplatser, utökning med en 

bajamaja samt fler papperskorgar med tätare byten.  

 

Badplatsen är idag utrustad med tre soptunnor som töms daglig sommartid. Dessa är 

inte fulla vid hämtning så ytterligare soptunnor bedöms det inte finnas behov av i 

dagsläget samt att antalet grillar ses över på samtliga badplatser inför varje säsong och 

bedöms vara tillräckligt. 

  

Utökning av toalett behandlas inom uppdraget om badplatsutredning som presenteras 

för nämnden under slutet av året där dessa frågor hanteras. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-05-05 § 98 

Ledamotsinitiativ om upprustning av Kungsparken 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden avslår ledamotsinitiativet och hänvisar frågeställningarna till 

badplatsutredningen. 

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande lämnar följande förslag på tillägg till beslutet:  

  

Kultur och fritidsnämnden avslår ledamotsinitiativet och hänvisar frågeställningarna till 

badplatsutredningen som ska antas av nämnden senast december 2021.   

  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna ordförandes förslag på tillägg och finner 

att nämnden godkänner det.   

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår ledamotsinitiativet och hänvisar frågeställningarna till 

badplatsutredningen om ska antas av nämnden senast december 2021.   
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§ 153 Dnr KFN 2021/00100 

Fastställande av kultur och fritidsnämnden 
sammanträdesdatum 2022 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdagar för kultur och fritidsnämnden 2022 har upprättats. 11 

sammanträden föreslås, en för varje kalendermånad. Juli föreslås fortsatt vara 

sammanträdesfritt.  

Kultur och fritidsnämndens sammanträden börjar klockan 09.00.  

Följande sammanträdesdagar föreslås: 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6, 2/9, 21/9, 

19/10, 23/11, 14/12. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar: 19/1, 16/2, 16/3, 

20/4, 18/5, 15/6, 2/9, 21/9, 19/10, 23/11, 14/12.  
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§ 154 Dnr KFN 2021/00110 

Ändrad representation från Kultur och fritidsnämnden till 
styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla 
Elitidrottsgymnasium 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden utsåg 2019-01-30 (§ 27) Annelie Högberg (S) och Gösta 

Dahlberg (M) till att representera nämnden i styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla 

Elitidrottsgymnasium.  

  

Representationen från kultur och fritid i Idrottsalliansen ska bestå av en förtroendevald 

från majoriteten och en från oppositionen. Med anledning av ändrade 

majoritetsförhållanden tillhör numera både Högberg (S) och Dahlberg (M) majoriteten, 

varför en av dessa behöver bytas ut mot en förtroendevald från oppositionen.  

   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-16 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-02-13 § 27 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Annelie Högberg (S) och Kent Andreasson (UP) som 

nämndens representanter i styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla 

Elitidrottsgymnasium.                                 
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§ 155 Dnr KFN 267055 

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om följande:  

 

Utveckling av arbetssättet med idéburet offentligt partnerskap med utgångspunkt i 

överenskommelsen med Uddevalla Esportförening.  

 

Ärendet om reviderad biblioteksplan kommer upp för nämndsbeslut i januari 2022 i 

stället för under hösten, på grund av förlängt uppdrag.   
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§ 156 Dnr KFN 267054 

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om följande: 

 

Kommande förändring av rutiner för nämndsammanträden med avseende på uppdelning 

av föredragningar och beslutsärenden samt deltagande på distans. Det finns möjlighet 

att delta på distans i enskilda rum i Stadshuset i enighet med antagna bestämmelser. Om 

någon ledamot är sjuk eller inte kan delta, så skall ersättare sättas in.  

 

Ordförande samt förtroendevalda från övriga delar av majoriteten har sammanställt ett 

antal frågor om Emaus lantgård som förvaltningen ska svara på. Ordförande uppmanar 

övriga förtroendevalda i nämnden att skicka in frågor till henne för vidarebefordring till 

förvaltningen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr KFN 2021/00003 

Redovisning av anmälningsärenden 2021 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Omräkning av kommunbidrag 2022 till löpande pris  

Beslut KS 2021-08-25 § 217  

Tjänsteskrivelse KLK 2021-07-22  

 

Personalpolicy för Uddevalla kommun  

Beslut KF 2021-09-08 § 165  

 

Plan Välfärd 2030  

Beslut KF 2021-09-08 § 163 

Bilaga till Plan Välfärd  

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 

Beslut KF 2021-09-08 § 172  

Beslut KS 2021-08-25 § 205  

Tjänsteskrivelse KLK 2021-06-29  

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott och gruppledarträffar 2022  

Beslut KS 210825 § 208  

Tjänsteskrivelse KLK 20210629  

 

Undertecknat avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal omfattande del 

av fastigheten Helendal 1.1  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr KFN 276988 

Nämndens egna överläggningar: budgetarbete 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-10-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr KFN 276987 

Nämndens egna överläggningar: bidragssystem 

 

 


