
  
Utses att justera Anita Olsson (C) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 18/2 kl. 10.00 Paragrafer §§ 22-44  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Anita Olsson (C)  

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2022-02-16 
Förvaras hos Kultur och fritid  
Anslaget sätts upp 2022-02-18 
Anslaget tas ner 2022-03-11 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve/videomöte, kl. 09.00 till 16.44 med avbrott för 

lunch kl. 12.00-13.00 och fika kl. 10.20 till 10.35 och 15.12 till 15.30.  
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande §§ 22-33 

Monica Bang Lindberg (L), 2:e vice ordförande §§ 22-33 

Mathilda Sténhoff (M) 

Anita Olsson (C) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

Kent Andreasson (UP) §§ 22-27 

Jerker Lundin (KD) 

 
Tjänstgörande ersättare Lars Olsson (UP) för Kent Andreasson (UP) §§ 28-29 

Carl-Gustav Gustafsson (L) för Monica Bang Lindberg (L) §§ 34-44 

Tony Wall (S) för Gösta Dahlberg (M) §§ 34-44 

Ann-Marie Viblom (MP) för Kent Andreasson §§ 30-44 

Anders Andersson (SD) för Thommy Karlin (SD) 

  
Ersättare Jennie Ekland (C) 

Josef Sannholm (S)  

Tony Wall (S) §§ 22-33 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) §§ 22-29 

Lars Olsson (UP) §§ 22-27 
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Övriga Från kultur och fritid  

Annica Ryman, förvaltningschef 

Anna Sarsten, avdelningschef kultur, bibliotek och unga 

Roger Hansson, avdelningschef fritid 

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd och utveckling 

Maria Lehto, enhetschef  

Emil Palmqvist, projektledare 

Pontus Blom, projektledare 

Monica Laigar-Strandberg, ekonom 

Torben Larsson, utvecklare 

Kristina Mars, utvecklare 

Jonas Hansson, utvecklare 

Viktoria Andreasson, utvecklare 

Jasmin Nuhanovic, ungdomspedagog 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

Stellan Hedendahl, kultursamordnare 

Josefin Florell, sekreterare 

 

Övriga  

Robert Börjesson, projektledare 

Fristadskonstnär  
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§ 22 Dnr KFN 267051 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Anita Olsson (C). Justeringen föreslås äga rum fredagen den 18 

februari klockan 10:00 på kultur och fritid.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Anita Olsson (C) till justerare. Justeringen äger rum 

fredagen den 18 februari klockan 10:00 på kultur och fritid.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 
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§ 23 Dnr KFN 274259 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner dagordningen för sammanträdet.  
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§ 24 Dnr KFN 276002 

Anmälan om jäv 

Inga planerade anmälningar om jäv noteras.  
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2022-02-16 
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§ 25 Dnr KFN 276987 

Nämndens egna överläggningar: bidragssystem 
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§ 26 Dnr KFN 277452 

Information: Justering av förslag till fördelning av 
föreningsbidrag till funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och 
pensionärsföreningar inför 2022  

 

Ärendet behandlas inte som informationsärende men återkommer som beslut i ärende 

18 på dagens sammanträde.  
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§ 27 Dnr KFN 276211 

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, projektledare, informerar om renoveringen av Rimnersvallen bland 

annat med avseende på kalkyl. Nämnden får även en statusrapport för arbetet med 

Rimnersbadet och en förevisning av gestaltningsbilder.   

  

Robert Börjesson, projektledare, ger nämnden en statusrapport för utvecklingen av 

Rimnersområdet. En behovsanalys för Rimnersområdet och beställning av förstudie blir 

föremål för beslut senare under dagens sammanträde.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 28 Dnr KFN 277373 

Nämndens egna överläggningar: Information om Fristad 
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§ 29 Dnr KFN 274389 

Information om lovstöd 

Sammanfattning 

Maria Lehto, enhetschef, informerar om lovstödet under år 2021 bland annat med 

avseende på typer av aktiviteter och antal deltagare.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 30 Dnr KFN 277451 

Nämndens egna överläggningar: Dalabergs fritidsgård  

 

Maria Lehto, enhetschef och Jasmin Nuhanovic, ungdomspedagog, berättar om 

verksamheten på Dalabergs fritidsgård.  
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§ 31 Dnr KFN 276269 

Information: arbetet med Kulturstråket 

Sammanfattning 

Pontus Blom, projektledare, informerar om bakgrund till projektet Kulturstråket, som 

blir ett sammanhållet stråk i Uddevallas stadskärna för skapande och arrangemang. 

Verksamhetsstart planeras till år 2023-2024.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 32 Dnr KFN 277453 

Information: Revidering av biblioteksplanen  

Sammanfattning 

Gunilla Svensson, enhetschef, informerar om innehållet i Uddevallas biblioteksplan 

2022-2026, som är föremål för beslut senare under dagens sammanträde. Nämnden 

informeras i form av en förinspelad film. 

Beslut 

Ordförande tackar informationen.  
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§ 33 Dnr KFN 277454 

Information: Verksamhetsberättelse 2021 

Sammanfattning 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och Anna Sarsten, avdelningschef kultur, 

bibliotek och unga informerar om innehållet i kultur och fritids verksamhetsberättelse 

för 2021.   

  

Monica Laigar-Strandberg, ekonom, informerar om de ekonomiska aspekterna i 

verksamhetsberättelsen och bokslut.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 34 Dnr KFN 2022/00003 

Medborgarförslag från Pär Allvin om kvartersanknutna 
boulebanor. 

Sammanfattning 

Förslagsställare, Pär Allvin, har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande av 

kvartersanknutna boulebanor inom Uddevalla tätort. Boulebanorna är tänkta att verka 

som mötesplatser på nära håll där invånarna kan få socialt utbyte kombinerat med fysisk 

aktivitet. Samtidigt kan förslaget enligt förslagsställaren innebära en positiv och konkret 

arbetsmarknadsåtgärd genom att anläggande och skötsel sker i kommunal regi. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-08 § 296 att överlåta åt kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 

Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och 

gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska 

arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och 

fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv 

fysisk aktivitet1. Främst handlar det om gamla tennis och fotbollsplaner som anlades i 

olika bostadsområden på 1960- och 1970-talet, men också om senare anlagda ytor så som 

skateplatser och utegym. Syftet är att öka tillgängligheten till fysisk aktivitet och att fler 

människor ska kunna utöva aktiviteter som passar dem. För att uppnå detta är det viktigt 

att Uddevallas platser för lågintensiv fysisk aktivitet ingår som delar i en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet.  

 

Arbetet med att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet är dock 

i sin linda. Inte heller har kultur och fritidsförvaltningen en tydlig idé om hur en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet bör se ut, det vill säga hur olika platser för fysisk aktivitet 

bör vara placerade i förhållande till varandra för att social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet ska uppnås. Avsaknaden av en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk 

aktivitet gör det också svårt att anlägga nya platser för fysisk aktivitet på ett ansvarsfullt 

sätt. Vi kan helt enkelt inte ur ett hållbarhetsperspektiv motivera varför en yta för fysisk 

aktivitet bör anläggas på en plats och inte en annan. Därför är det också svårt att bemöta 

medborgarförslaget om att anlägga kvartersanknutna boulebanor inom Uddevalla tätort.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen menar att det finns andra saker vi behöver arbeta fram och 

låta kultur och fritidsnämnden (och/eller samhällsbyggnadsnämnden) ta ställning till 

först. Så som exempelvis en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet, samt hur 

befintliga platser för lågintensiv fysisk aktivitet bör utvecklas/avvecklas. Detta är dock 

tidskrävande processer som bland annat kommer att innefatta dialoger med olika 

målgrupper. Dialoger där avsikten är att uppnå ett gemensamt lärande kring olika platsers 

betydelse och, kanske framför allt, vad de kan komma att betyda framöver när det gäller 

                                                 
1 Lågintensiv fysisk aktivitet kännetecknas av att de saknar tydliga ”aktivitetsregler”. Alltså, regler som 

styr vad människor kan eller inte kan göra inom ramen för verksamheten och som deltagare förväntas 

följa. Vid lågintensiv fysisk aktivet möter besökaren också ett varierande och brett utbud av värden och 

intressen, vilket innebär att orsak till deltagande kan skilja sig från person till person.     
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

tillgänglig fysisk aktivitet. I väntan på dessa utvecklingsprocesser ska ta form och ge ifrån 

sig resultat finns det möjlighet att använda Uddevallas spontana aktiva mötesplatser. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 296 

Medborgarförslag från Pär Allvin om kvartersanknutna boulebanor 2021-11-15 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden har tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden ett 

gemensamt uppdrag att se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. 

Uppdraget medför att genomföra dialoger med olika målgrupper där det handlar om att 

skapa en gemensam bild av både nutida och framtida behov, bland annat av platsers 

betydelse, roll och innehåll samt hur vi ska tänka framåt. Det kan handla om möjligheter 

att anlägga kvartersanknutna boulebanor i Uddevalla tätort, men också om mycket 

annat. Medborgarförslagets innehåll anses falla inom ramen för befintligt uppdrag och 

med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.    
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§ 35 Dnr KFN 2021/00121 

Medborgarförslag från Dan Person om att bygga om 
Fridhemshallen till ridarena 

Sammanfattning 

Dan Person har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga om Fridhemshallen 

till en ridarena. Person beskriver i sitt förslag att anläggningen enkelt kan anpassas till 

att inrymma stall, ridhus, omklädningsrum och annan service i befintliga ytor. Vidare 

anses det omgivande området vara lättanpassligt till ändamålet som ligger i direkt 

anslutning till tätorten. En förutsättning är dock att nuvarande verksamhet kan flyttas, 

förslagsvis till Rimnersområdet, enligt Person.  

 

Kultur- och fritidsnämnden antog 2021-12-01 en lokalförsörjningsplan där 

Fridhemshallens framtida utveckling beskrivs. Den isrelaterade verksamheten, såsom 

konståkning och hockey samt skridskoåkning för allmänhet, skolor och 

fritidsverksamhet förväntas under perioden 2022-2032 vara kvar i Fridhemshallen. 

Vidare finns planer på att utveckla hallen för att även kunna inrymma 

brottningsverksamhet samt kunna tillhandahålla omklädningsmöjligheter för 

fotbollsutövare från den närliggande konstgräsplanen. 

Med hänvisning till ovanstående anser förvaltningen att en vidare utredning kring 

ombyggnad av Fridhemshallen till en ridarena inte är aktuell. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07, KFN 2021/00121 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032 2021-12-06, KFN 2021/00134 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 § 190 

Medborgarförslag från Dan Person om att bygga om Fridhemshallen till ridarena, 2021-

09-01 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

Fridhemshallen inte kan anses vara tillgänglig för ombyggnation till ridarena.  
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§ 36 Dnr KFN 2022/00008 

Verksamhetsberättelse 2021, Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Året som varit har präglats av den pågående pandemin. Många av kultur och 

fritidsförvaltningens verksamheter och anläggningar har i perioder varit helt stängda för 

allmänheten. Trots vaccinering har smittantalet periodvis ökat, regler kring 

vaccinationspass, maxantal besökare och avstånd har tillkommit och ändrats vilket 

krävs snabb omställning i verksamheterna.  

Under sommaren 2021 fanns flera av kultur och fritids verksamheter i bostadsområden i 

de identifierade utanförskapsområdena Tureborg, Dalaberg och Hovhult. Det ledde till 

möten med andra målgrupper än de som annars kommer till fritidsgårdarna och 

kulturskolan. Möten med familjer, yngre barn och deras föräldrar. Det synliggjorde 

också vikten av vuxen närvaro i flera av dessa områden. På Tureborg till exempel finns 

idag ingen mötesplats med vuxen närvaro från kommunen eller annan myndighet, inte 

heller från annan organisation ur civilsamhället. 

Pandemin har också påskyndat en utveckling med nya sätt att bedriva verksamhet och 

på nya arenor som i mobil ”pop-up” form. "Pop-up" gör det möjligt att snabbt ställa in 

eller om ifall restriktioner eller smittläge förändras och användes framgångsrikt med 

lovaktiviteter under sommaren där kulturskolan, fritidsgårdarna, fritidsbanken (med 

flera) befann sig på olika platser och anordnade aktiviteter. Konceptet har fortsatt under 

hösten då kulturskolan arrangerat ”ur och skur kultur” utomhus i bostadsområden.  

Även flera digitala lösningar har växt fram under pandemin. Bland annat en digital 

fritidsgård som ett alternativ när den fysiska fritidsgården tvingades stänga och som 

visade sig locka helt nya målgrupper till fritidsgården. 

Rimnersområdet fortsätter utvecklas och nya simhallen började byggas i somras, rivning 

inför uppgradering av Rimnersvallen påbörjades i december. Projekt Hus för 

kultur/kulturstråket har presenterats för allmänheten och planering för verksamhet och 

interiör i husen är på gång. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott med 5,2 mkr. Verksamhetens 

budgeterade intäkter var 19,5 mkr, utfallet blev 15,7 mkr. Underskottet beror till största 

del av minskade intäkter, som en effekt av stängda verksamheter på grund av Covid-19. 

Verksamhetens budgeterade kostnader var 162,2 mkr, utfallet blev 164,4 mkr. Kostnad 

för att kompensera föreningslivet, utbetald löseskilling för uppsägning av hyresavtal, 

återställningskostnad för uppsagd lokal samt avgångsvederlag, bidrar till underskott på 

kostnadssidan. Intäktsbortfall och ökade kostnader täcks till en del under 2021 av 

tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som uppstår först 2022 

samt lägre kostnader för inställda verksamheter och arrangemang samt senarelagda 

projekt på grund av Covid-19. 
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Kapitalkostnaderna budgeterades till 6,5 mkr, utfallet blev 5,7 mkr. Omprioritering och 

senarelagda investeringar avseende maskiner och inventarier gav ett överskott på 

kapitalkostnaderna med 0,8 mkr.  

Årets investeringar uppgick till 74,7 mkr, vilket är högre än den budgeterade nivån på 

51,0 mkr. Pågående investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på 

Rimnersområdet. Större aktiverade investeringar är ersättningsplaner för fotboll samt 

konstnärliga gestaltningar. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Verksamhetsberättelse 2021 kultur och fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2021 
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§ 37 Dnr KFN 2020/00142 

Revidering av biblioteksplanen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och fritidsnämnden samt barn och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet skulle 

enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden.  

 

Kommuner ska enligt § 27 i bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. Det finns flera syften med en biblioteksplan, bland annat ska planen 

bidra till samverkan mellan bibliotek och vara en del av nationell uppföljning och 

kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet. I planen ska verksamhetens inriktning och 

omfattning beskrivas både utifrån det lagstadgade uppdraget, samt utifrån kommunala 

mål och visioner. 

 

Föreliggande biblioteksplan är framtagen av kultur och fritid och barn och utbildning i 

samverkan. I planen beskrivs hur folk- respektive skolbibliotek är organiserade i 

Uddevalla kommun och biblioteksverksamhetens organisation. Med avstamp i 

Uddevalla kommuns vision finns även en vision för biblioteken uttryckt i planen.  

 

Planen beskriver identifierade utvecklingsområden, till vardera utvecklingsområdet 

kopplas färdriktningar som ska beskriva verksamheternas inriktning under 

planperioden. Utvecklingsområde och färdriktningar kan kopplas samman med 

kommunens riktningar samt förvaltningsspecifika mål. Ett av utvecklingsområdena är 

samverkan, detta är gemensamt för folk- och skolbiblioteken. Vidare finns ett antal 

specifika utvecklingsområden för folkbibliotek respektive skolbibliotek.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-26 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 

2022-2026, förslag Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 43  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny biblioteksplan 

för Uddevalla kommun 2022-2026.  
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§ 38 Dnr KFN 2022/00013 

Behovsanalys: Utveckling av Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 ett uppdrag att utveckla 

Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum. Ett projektdirektiv togs fram 

och beslutades under 2020 och där framgår följande:  

Rimnersområdet i framtiden ska  

* vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, välmående, 

motion, undervisning, träning och tävling  

* ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter som 

erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika intressen 

* vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som vill ha 

roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande 

Idag bedrivs följande verksamheter på Rimnersområdet: friidrott, fotboll, futsal, 

klättring, cykel, motorsport, innebandy, gymnastik och parkour, handboll, skytte och 

bågskytte. 

Ett dialogarbete med allmänheten, föreningslivet och andra organisationer har 

genomförts för att identifiera behov och önskemål för Rimnersområdet. Dessutom har 

omvärldsbevakning gjorts och inläsning av fakta, styrande kommunala dokument samt 

forskning, utveckling och trender kring ungdomar och deras motionsvanor. Resultatet 

av dialogarbetet sammanfattas i den här behovsanalysen och finns även att ta del i sin 

helhet som bilagor. 

I behovsanalysen redovisas även de föreslagna faktorer som använts för att kunna göra 

en prioritering av de inkomna behoven och önskemålen. Området ska utvecklas över tid 

och innebörden i faktorerna kan ändras, t.ex. forskningen kring vad ungdomar 

efterfrågar. 

I Rimnersområdet finns ett stort område där det idag bedrivs skytteverksamhet. 

Rimnersområdets utvecklingsmöjligheter beror delvis på om skytteverksamheten ska 

vara kvar i nuvarande omfattning eller inte. Under projektets gång har styrgruppen gett i 

uppdrag till projektet att fortsätta utreda olika alternativ för hur skytteområdet och dess 

nuvarande verksamhet kan hanteras i området och utvecklas. Troligen kommer tre 

alternativ belysas i förstudien:  

(1) Skytteområdet ser ut precis som det gör idag 

(2) Delar av skytteverksamheten flyttas till annan plats, i första hand utomhusskyttet 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

(3) Hela skytteverksamheten flyttas till annan plats 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Uddevalla (föreningar, organisationer och allmänhet), 

vill ha ett Rimnersområde som ser ut som syftet med uppdraget. Det är ett ovanligt men 

väldigt bra utgångsläge när det gäller den här typen av projekt.  

Rekommendationen är att gå vidare med projektet och beställa en förstudie. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-31 

Behovsanalys Utveckling av Rimnersområdet 2022-01-31 inkl. bilaga 1-5 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden godkänner behovsanalysen för Utveckling av 

Rimnersområdet. 

Kultur och fritidsnämnden beställer en förstudie som genomförs av  

Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med kommunens projektmodell 2.0 

 

Förslag till beslut på mötet 
Annelie Högberg (S), Tony Wall (S), Mathilda Stenhoff (M), Carl-Gustav Gustafsson 

(L), Anita Olsson (C), Åke Granath (S), Åsa Carlsson (S) och Robert Wendel (S) 

lämnar följande tilläggsförslag:   

Förstudien skall belysa minst de tre olika alternativen när det gäller skytteområdet. 

Förstudien skall som en del i hållbar hälsa beakta möjligheten till mental träning och 

återhämtning för en bättre folkhälsa. 

Tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet skall vara faktorer som beaktas i den 

prioritering som görs vid utvecklingen av området. Förstudien bör belysa hur 

Rimnersområdet skall göras attraktivt för alla utifrån dessa faktorer. 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna ordförande med fleras tilläggsförslag och 

finner att nämnden godkänner det.  

 

Beslut   
Kultur och fritidsnämnden godkänner behovsanalysen för Utveckling av 

Rimnersområdet. 

Kultur och fritidsnämnden beställer en förstudie som genomförs av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med kommunens projektmodell 2.0 

Förstudien skall belysa minst de tre olika alternativen när det gäller skytteområdet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Förstudien skall som en del i hållbar hälsa beakta möjligheten till mental träning och 

återhämtning för en bättre folkhälsa. 

Tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet skall vara faktorer som beaktas i den 

prioritering som görs vid utvecklingen av området. Förstudien bör belysa hur 

Rimnersområdet skall göras attraktivt för alla utifrån dessa faktorer. 

 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KFN 2022/00006 

Justering av förslag till fördelning av föreningsbidrag till 
funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och 
pensionärsföreningar inför 2022 

Sammanfattning 

Föreningen Funktionsrätt Uddevalla inkom med nedanstående mail 20211215 till kultur 

och fritid; ”Med hänvisning till PM med Dnr KFN 2021/00155. Funktionsrätt 

Uddevalla ställer sig väldigt frågande till vad vårt lönebidrag har att göra med vår 

ansökan om medel för en politikerdebatt. Detta är en aktivitet som gynnar hela 

handikapprörelsen eftersom alla våra medlemsföreningar kommer vara delaktiga i 

debatten med frågor kopplade direkt till deras verksamheter och diagnoser.” 

Föreningen ansöker årligen om hyres- och lönebidrag enligt fastställd norm. Lönebidrag 

betalas ut löpande och hyresbidrag fördelas årligen vid kultur och fritidsnämndens 

sammanträde i december, där aktuell förening behandlas i kategorin 

funktionsrättsförening (KFN 2021-12-01 § 204). Utöver detta bidrag kan föreningarna i 

kategorin Funktionsrättsföreningar ansöka om Särskilt bidrag vilket syftar till att stödja 

projekt som gynnar föreningens medlemmar och utvecklar verksamheten. Då 

föreningen inte har fysiska medlemmar utan andra organisationer som medlemmar 

(paraplyorganisation) ser förvaltningen att en politikerdebatt inte är ändamålsenlig 

utifrån syftet med särskilt bidrag.  

Föreningen är dessutom, som en av flera funktionsrättsföreningar, med i kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning. De träffas sex gånger per år och 

representeras av åtta politiker, två från varje nämnd och i detta forum kan föreningarna 

ställa frågor till politikerna.  

Förvaltningen ber om ursäkt för den olyckliga och osakliga formuleringen i 

beslutsunderlaget i ärendet om bidrag till funktionsrätts- länk- frivillig- sociala- och 

pensionärsföreningar 2022 (KFN 2021/00155). Det är inte saklig grund att föreslå 

avslag med motiveringen att föreningen har anställd personal, och som i detta fall, 

erhåller lönebidrag. Förvaltningens bedömning är emellertid fortsatt ett avslag. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 

Mail från Funktionsrätt Uddevalla 2021-12-15 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden välkomnar en politikerdebatt men avslår ansökan om särskilt 

bidrag då politikerdebatt inte uppfyller syfte och ändamål med särskilt bidrag. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KFN 2022/00011 

Ansökan från Uddevalla Konstförening om bidrag till tryckning 
av "Guidebok till utekonsten i Uddevalla kommun" 

Sammanfattning 

Uddevalla konstförening är en ideell förening som arbetar för engagerande och levande 

kultur, bland annat genom föreläsningar, utställningar, konstfoldrar, studiebesök, 

ateljébesök hos konstnärer i området, utbildningar/kurser, guidade museibesök mm.  

 

För drygt ett år sedan tryckte Uddevalla konstförening en guidebok till utekonsten i 

Uddevalla kommun med finansieringsstöd ifrån Thordénstiftelsen. Guideboken 

distribuerades sedan till konstföreningens medlemmar och blev mycket uppskattad. 

Föreningen vill nu försöka att nå ut till både invånare och besökare i Uddevalla kommun 

och genom sin guidebok synliggöra de konstverk som finns runt om i kommunen.  

 

Samtidigt vill man också att guiden ska vara ett verktyg som underlättar för allmänheten 

att hitta till de platser där den offentliga konsten återfinns. Det finns många konstverk 

som är kända av allmänheten men samtidigt finns det också förhållandevis många som är 

okända, framförallt de som är placerade utanför Uddevallas centrum.     

 

Sett utifrån tidigare upplaga är det mesta av arbetet redan gjort men guideboken är i behov 

av en uppdatering då det tillkommit en del nya konstverk. Konstföreningens önskan är att 

upplagor av guideboken sedan skall finnas tillgänglig på bland annat Bohusläns museum, 

Turistbyrån samt Medborgarkontoret och delas ut gratis till de som är intresserade. 

Tryckkostnaderna i samband med denna upplaga av ”Guidebok till utekonsten i 

Uddevalla kommun” är beräknad till 22 500 kr och skulle resultera i 500 exemplar.  

 

Uddevalla och stadens historia har beskrivits i flera utgåvor de senaste åren. Flera 

föreningar är engagerade i att beskriva och dokumentera vår historia och omvärld. Det är 

tack vare föreningarna och deras ideella engagemang som det har gjorts möjligt. 

Förvaltningen ser positivt på att konsten i kommunen uppmärksammas. Dessa initiativ är 

viktiga gör ett levande kulturliv i Uddevalla kommun. 

 

Vid bifall till förvaltningens förslag tas medel från budgeten för kulturmiljö. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-28 Guide till utekonst i Uddevalla kommun, 

guidebok 2022-01-21 Ansökan om bidrag till ”Guidebok till utekonst i Uddevalla 

kommun”, Uddevalla konstförening 2022-01-16  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden bidrar med 22 500 kr till tryckning av Guidebok till 

utekonsten i Uddevalla  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KFN 267055 

Förvaltningschefen informerar 

 

Roger Hansson, avdelningschef fritid, informerar om organisation och pågående 

rekryteringar inom avdelning fritid.  

 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare, informerar om barn och utbildnings lokalbehov 

kopplat till Ljungskilegården och hyresförhållanden med Alliansföreningen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KFN 267054 

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om att det planeras för ett fysiskt sammanträde i mars, i 

Rimnershallen.  

 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare, återrapporterar gällande ärendet om omklädningsrum 

vid Bodele, som var föremål för nämndsbeslut i januari, och möjligheter för 

tillgänglighetsanpassning. Tillgänglighetsanpassning av ett omklädningsrum är möjligt 

inom budget.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KFN 2022/00004 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-02-16 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nummer 1: Granskning av detaljplan, Skola Skäret, Forshälla-

Röd 2:12 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KFN 2022/00005 

Redovisning av anmälningsärenden 2022-02-16 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

Avsägelse från Karin Johansson (KD) gällande uppdraget som ledamot i kultur och 

fritidsnämnden 

Beslut KF 2022-01-12 § 19 

Begränsat öppethållande stadshus 220119  

Beslut kommundirektör 

Fastställande av kommungemensam internkontrollpunkt 2021 

Granskningsrapport tecknande av avtal om distansarbete 2021-12-15 

Uppföljning, avtal om distansarbete, beslut KS 2022-01-26 § 19  

Uppföljning, avtal om distansarbete, tjänsteskrivelse KLK 2021-12-21 

Förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 

Beslut KS 2022-01-26 § 25 

Bilaga, förutsättningar  

Tjänsteskrivelse KLK 2022-01-03  

Lokalförsörjningsplan 2022-2032 Uddevalla kommun 

Beslut KS 2022-01-26 § 30 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-01-13  

Revidering av firmatecknare för Uddevalla kommun  

Beslut KS 2022-01-26 §21 

Revidering av flaggbestämmelser för Uddevalla kommun  

Beslut KS 2022-01-26 § 27 

Flaggbestämmelser till författningssamlingen reviderad 2022-01-26  
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