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§ 123 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Karin Johansson (KD) föreslås bli justeringsperson. Justeringen föreslås äga rum på 

Kultur och fritid den 24 oktober klockan 14.00.  

Beslut 

Karin Johansson (KD) utses till justeringsperson. Justeringen äger rum på kultur och 

fritid den 24 oktober klockan 14.00. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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§ 125 Dnr KFN 2019/00145  

Yttrande kring ny inriktning och placering av simhall 

Sammanfattning 

 Kultur och fritid har mottagit ett delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 

angående en remiss på ärende om inriktning och placering för simhall i Uddevalla. Svar 

önskas så fort som möjligt, inför kommunstyrelsens sammanträde.  

  

Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även 

formellt givits till kommundirektören av kommunstyrelsens ordförande. 

Kommundirektören har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på 

entreprenadmodellen partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för 

simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en 

bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för 

simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng.  

  

Kommunledningskontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse att nuvarande investeringsram 

för badhus ska gälla även fortsättningsvis. Investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr 

föreslås utgå ur investeringsbudgeten. 

  

Kommundirektörens utredningsuppdrag utifrån ovan innehåller bland annat följande:  

  

•Kommunstyrelsen är beställare av projektet. En politisk styrgrupp ska finnas bestående 

av presidierna i kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden.   

•Kommundirektören är projektägare, med projektledning som är direkt underställd 

direktören. Kommundirektören ska se till att regelbunden återrapportering sker till 

styrgrupp samt kommunstyrelsen.  

•En tidsplan har tagits fram där den nya simhallen planeras vara i drift under första 

halvåret 2024.   

•Genomförandet av projektet föreslås ske i totalentreprenad genom samverkansformen 

partnering. 

•I övrigt, se bilagd tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret 

  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur och fritidsnämnden 

att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet tills dess att ny simhall är i 

drift. 

  

Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar om att arbetet med 

framtidens bad med placering Windingsborg ska avbrytas. 

  

Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnad 

att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera 

markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära 

planbesked för inledande av planarbete 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kultur och fritids synpunkt på ärendet är att tjänstepersoner från kultur och fritid ska 

delta i processen kring ny simhall på Rimnersområdet. Kultur och fritidsnämnden är 

huvudman för idrotts- och fritidsanläggningar. I ett sådant huvudmannaskap ingår 

badanläggning. Av det skälet arbetades ett lokalprogram för Framtidens bad fram som 

ska styra innehåll och funktion.  

  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2015-14-23 § 45 att ”Framtidens bad i Uddevalla 

kommun ska präglas av stadens identitet och rummets känsla. Dessa principer ska 

åstadkommas med hjälp av två separata enheter; enhet 1 och enhet 2.” Enhet 2 tar fasta 

på de principer som förvaltningen tolkar som önskemål från KS i det tilltänkta badhuset 

på Rimnersområdet. Därför anser kultur och fritid att Lokalprogram för framtidens bad 

ska ligga till grund för den nya simhallen.  

  

Dels för att tydliggöra kultur och fritidsnämndens roll i utformningen av simhallen och 

dess innehåll och funktion, dels för att kommunen bör ta vara på de resurser som redan 

lagts ner i badhusprocessen.                  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-10-18 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, beslut att remittera ärende 

till kultur och fritidsnämnden, 2019-10-18 

Tjänsteskrivelse KLK, 2019-10-17  

Tidsplan Rimnersområdet 

Protokollsutdrag KF, 2016-04-13 § 76   

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden förutsätter att tjänstepersoner från kultur och fritid deltar i 

processen för ny simhall på Rimnersområdet.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att Lokalprogram för framtidens bad ska utgöra grund 

för arbete med ny simhall på Rimnersområdet. 

  

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra.  

  

Paragrafen ska omedelbart justeras. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att förvaltningens förslag till beslut ersätts med följande:  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att genom partneringprocessen nyttjas erfarenheter och 

kunskaper från förvaltningen. 

  

Kultur och fritid nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att arbetet med Framtidens 

bad med placering Windingsborg ska avbrytas. 

 

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra.  

Beslutet ska omedelbart justeras.  
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Beslutsgång  

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

godkänner ordförandes förslag till beslut.  

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att genom partneringprocessen nyttjas erfarenheter och 

kunskaper från förvaltningen. 

  

Kultur och fritid nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att arbetet med Framtidens 

bad med placering Windingsborg ska avbrytas. 

 

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra. 

 

Paragrafen ska omedelbart justeras. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

  

 

 

 

 

 


