
 

  
Utses att justera Gösta Dahlberg (M)  
Justeringens plats och tid Kultur och fritid 2021-05-07 kl. 14.00 Paragrafer §§ 81-89, 

91-98  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Gösta Dahlberg  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2021-05-05 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2021-05-07 
Anslaget tas ner 2021-05-28 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 09.00-16.00 med avbrott för lunch kl. 11.56-

12.00 och paus för fika kl. 10.06-10.24 och 14.44-15.00.  
  
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), deltar på distans 

Carl-Gustav Gustafsson (L), deltar på distans 

Åke Granath (S), deltar på distans 

Christer Johansson (V), deltar på distans 

Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans, §§ 81-91, 93-98  

 
Tjänstgörande ersättare Anders Andersson (SD) för Thommy Carlin (SD), deltar på distans  

  
Ersättare Jennie Ekland (C), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L), deltar på distans 

Karin Johansson (KD), deltar på distans 

Robert Wendel (S), deltar på distans 

 
Övriga Från kultur och fritid 

Paula Nyman, tf. kultur och fritidschef 

Carina Wiberg Borg, administrativ chef 

Anna Sarsten, avdelningschef kultur, bibliotek och unga 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Charlotte Gerd, enhetschef  

Jonas Hagberg, enhetschef  

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Kristina Mars, utvecklare 

MiaMarie Johansson, utvecklare 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

Emil Palmqvist, projektledare 

Åsa Andersson, utredare 

Josefin Florell, sekreterare 

 

Övriga  

Robert Börjesson, projektledare 

Johan Gadd, processledare 

 

    



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Gösta Dahlberg (M). Justeringen föreslås äga rum på kultur och 

fritid den 7 maj klockan 14.00.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Gösta Dahlberg (M) till justerare. Justeringen äger rum 

på kultur och fritid den 7 maj klockan 14.00. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende 7, Information om Rimnersområdet m.m, flyttas längre fram i dagordningen. 

  

Ett ledamotsinitiativ väcks av Kent Andreasson (UP).  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner dagordningen med ovan ändring.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr KFN 276002  

Anmälan om jäv 

Inga planerade anmälningar om jäv gjordes. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr KFN 276607  

Information: utredning om Kulturskolan 

Sammanfattning 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare, och Eva Persson, enhetschef, presenterar en 

utredning om Kulturskolans roll, samhällsfunktion och lokalbehov. Nämnden diskuterar 

Kulturskolans roll utifrån ett antal frågeställningar.   

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr KFN 276608  

Information: Riksidrottsförbundets kartläggning, 
idrottsföreningssmedlemskap bland barn och unga  

Sammanfattning 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare, informerar om en kartläggning av 

idrottsföreningsmedlemskap hos barn och unga mellan 7 och 25 år med avseende på 

fördelningen av medlemskap utifrån kön och bostadsområde.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr KFN 276610  

Information om nomineringar och förslag till kulturpris, 
kulturstipendium och ungdomsledarpris  

Sammanfattning 

Stellan Hedendahl, kultursamordnare, informerar om processerna kring kulturpris, 

kulturstipendium och ungdomsledarpris. Efter sammanträdet får nämnden ta del av 

samtliga förslag och nomineringar samt statistik över tidigare pristagare. Nämnden kan 

nominera egna förslag fram till och med den 19 maj.  

  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr KFN 276612  

Information om Ljungskile Ridklubb 

Sammanfattning 

Kristina Mars, utvecklare, informerar om förvaltningens dialog med Ljungskile 

Ridklubb och hur deras verksamhet påverkas av den planerade byggnationen av 

padelhall. 

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr KFN 276611  

Dialog om arbetet med uppdrag om det kommunala stödet till 
civilsamhället  

Sammanfattning 

Paula Nyman, tf. förvaltningschef, informerar om hur arbetet med uppdrag om 

utformning av det kommunala stödet till civilsamhället fortskrider.  Förvaltningen 

arbetar med att ta fram förslag till stödformer som redovisas för nämnden i juni för 

dialog.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr KFN 2021/00043  

Medborgarförslag från Stina Edvardsson om digital fritidsgård 
för barn efter skolan 

Sammanfattning 

Stina Edvardsson har skickat ett medborgarförslag om digital fritidsgård för barn efter 

skolan. Förslagsställaren påpekar att fritidsgårdarna idag är mer stängda på grund av 

Covid-19 pandemin samt att det skulle vara bra att ha ett digitalt forum där barn kan träffa 

såväl kompisar som de som jobbar på fritidsgården. 

Fritidsgårdar är en del av kultur och fritidsförvaltningens öppna fritidsverksamhet. Syftet 

med öppen fritidsverksamhet är att erbjuda frivilliga, öppna och trygga mötesplatser. 

Målet är att tillvarata ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper för att på längre 

sikt bidra till personlig och social utveckling. Verksamheten ska även bygga på ungas 

engagemang och vilja att medverka, uppleva och påverka (Kultur och 

fritidsförvaltningens flerårsplan 2021-2023). För att uppnå detta är det viktigt att den 

öppna fritidsverksamheten befinner sig där unga är. I takt med utvecklingen av Covid-19 

pandemin och dess begränsande effekt gällande ungas tillgång till fritidsaktiviteter har 

fritidsgårdarna därför startat upp en digital fritidsgård medhjälp av programvaran 

`Discord´. Discord är gratis att ladda ner och från början avsedd för spelföreningar. I detta 

forum går det att delta i röst, video och text-konversationer med så väl gamla och nya 

vänner som med fritidsledare.  

När det gäller digital fritidsgård som önskas i medborgarförslaget har alltså 

fritidsgårdarna i Uddevalla redan utvecklat en sådan verksamhet, och där unga är 

välkomna att delta. Dock finns en poäng i Ungdomsfullmäktiges utlåtande `att fokus i 

stället bör läggas på att marknadsföra Discord bättre´. Detta förslag har skickats vidare 

till verksamhetsansvarig. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag, UF  2021-03-28 § 16 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, KF 2021-03-10 § 54 

Medborgarförslag från Stina Edvardsson 2021-02-16 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser medborgarförslaget om att utveckla en digital fritidsgård 

vara besvarat med hänvisning till att denna verksamhet redan finns och pågår i 

fritidsgårdarnas regi. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr KFN 2021/00050  

Samråd: Detaljplan Forshälla-Röd 2:12 m. fl. (skola Skäret)  

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 (Skäret) för samråd.   

Detaljplanen huvudsyfte är att pröva förutsättningar och utreda konsekvenserna för att 

uppföra en skola för upp till 600 elever med tillhörande friyta, infrastruktur samt 

kompletterande funktioner i form av bland annat en idrottshall.  

  

Kultur och fritid ser lokaliseringen av skolan som lämplig, eftersom många bostäder 

tillkommit i Fräknestranden. Dessutom finns nästan hälften av skolans 

upptagningsområde på ett avstånd inom tre kilometer från skolan och i planförslaget 

beskrivs flera föreslagna åtgärder för att öka ett hållbart resande i området.  

  

För att uppfylla planförslagets och förstudiens ambitioner om skolan som en mötesplats 

efter skoltid, ser kultur och fritid att ett fortsatt förvaltningsövergripande samarbete 

kring vilka funktioner som ska ligga var i byggnaderna är avgörande. Detta för att öka 

möjligheterna för kultur och fritids verksamheter såsom kulturskola och öppen 

fritidsverksamhet att samnyttja lokalerna efter skoltid. Om områdets föreningsliv också 

kan nyttja lokalerna anser kultur och fritid att detta skulle vara positivt för liv och 

rörelse i området. För att detta ska möjliggöras är bland annat en idrottshall i fullmått 

och med läktare viktigt.  

  

Kultur och fritid instämmer i planbeskrivningens konstaterande om att bebyggelsens 

lokalisering och placering i relation till kringliggande landskap ställer krav på 

gestaltningen. Därför ser kultur och fritid att skolan bör utformas med hög arkitektonisk 

kvalitet, och önskar att planbeskrivningen redovisar hur detta säkerställs på ett tydligare 

sätt. Gällande konstnärlig gestaltning av skolan föreslår kultur och fritid att 

konstkonsult kan utses samtidigt som arkitekt utses. 

     

Eftersom platsen har höga natur- och kulturvärden ser kultur och fritid positivt på att 

kommunalt huvudmannaskap ska råda för naturmarken och att underhåll ska regleras 

genom en skötselplan.  

  

I och omkring planområdet finns gott om fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

lämningar. I planbeskrivningen föreslås att några av lämningarna kan inkorporeras i 

utemiljön. Kultur och fritid ser positivt på det och anser att om lämningarna bevaras och 

synliggörs kan detta berika utemiljön. Kultur och fritid önskar att i samarbete med 

samhällsbyggnad, barn och utbildning samt Bohusläns museum utforma 

informationsmaterial om fornlämningarna som kan bli en pedagogisk resurs.   

  

Kultur och fritidsnämnden efterfrågar en beskrivning eller omnämnande av 

tillgänglighetsaspekter för skolområdet, utöver parkering och entré.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-04-19  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Planbeskrivning, Forshälla-Röd 2:12 

Plankarta, Forshälla-Röd 2:12 

  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden anser att byggnadernas arkitektoniska och konstnärliga 

gestaltning bör vara av hög kvalitet och önskar att planbeskrivningen tydligare redovisar 

hur detta ska säkerställas.  

 

Kultur och fritidsnämnden ser positivt på planförslagets ambitioner om tillförande av 

mötesplatser och rekreation samt tillvaratagande av naturmiljöns kvalitet och 

kulturmiljömässiga värden som resurser för platsen. 

  

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra till planförslaget för Forshälla-

Röd 2:12.  

  

Förslag till beslut på mötet 
Kent Andreasson (UP):  avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

  

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden vill bifalla förvaltningens förslag till beslut eller avslå 

det och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  

  

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden anser att byggnadernas arkitektoniska och konstnärliga 

gestaltning bör vara av hög kvalitet och önskar att planbeskrivningen tydligare redovisar 

hur detta ska säkerställas. 

  

Kultur och fritidsnämnden ser positivt på planförslagets ambitioner om tillförande av 

mötesplatser och rekreation samt tillvaratagande av naturmiljöns kvalitet och 

kulturmiljömässiga värden som resurser för platsen. 

 

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra till planförslaget för Forshälla-

Röd 2:12. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

  

Reservation/protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag: 

  

Vi i UP vill härmed reservera oss till förmån för eget förslag om skolplacering på 

Skäret. 

  

Protokollsanteckning: 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vad gäller behovet av ny skola i Uddevalla Syd är vi överens och bra synpunkter från 

kultur och fritidsförvaltningen. 

  

Men när det gäller infrastrukturen och placeringen är vi inte nöjda. 

Den nu aktuella platsen på Skäret är ej optimal varken ur ett samhälls eller 

kommunikationsperspektiv. 

  

Platsen har pekats ut ifrån en idag ej uppdaterad förundersökning. 

Förundersökningen pekar på Råssbyn som central bra plats ur alla perspektiv men 

stryker sedan snabbt detta alternativ då ej både skola o förskola anses få plats på 

befintlig kommunal mark i Östra Råssbyn. 

  

Idag vet vi dock att angränsande kompletterande mark finns tillgänglig då privat 

markägare har förklarat sig villig att sälja. 

Detta möjliggör en för Fräkenstranden central placering av både förskola, skola och 

framtida lokalisering av servicepunkter med oöverträffad trafikkoppling mot E6 och 

upptagningsområden både norr, söder och öster om. 

  

Vi befarar också stora risker för förseningar pga överklaganden mot Skäret som 

skolområde. 

  

Nya Uddevallapartiet 

  

Kent Andreasson         Lars Olsson 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KFN 2021/00054  

Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2021 

Sammanfattning 

I budget för 2021 har 100 000 kr avsatts till bidrag för pensionärsorganisationer som är 

verksamma i Uddevalla kommun. Förvaltningen har med ledning av de uppgifter som 

inlämnats av pensionärsföreningarna om sin verksamhet för 2020, upprättat förslag till 

fördelning av 100 000 kr. 

  

40 000 kronor fördelas för lokalkostnader och resterande del, 60 000 kronor, fördelas 

som ett generellt stöd med föreningens medlemsantal som grund. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19  

1: Förslag till fördelning av 2021 års bidrag till pensionärsföreningar  

2: Tabell pensionärsbidrag 2021.  

  

Beslut 

  

att bevilja 

  

Forshälla PRO 3 760 kr  

Lane-Ryrs Pensionärsförening 1 072 kr  

Skogslyckans PRO 16 313 kr  

Skredsviks PRO 12 944 kr  

SPF Fräkne 3 532 kr  

SPF Hafsten 3 437 kr  

SPF Viken 7 457 kr  

Sv. Kommunalpens. Förbund 19 701 kr  

Södertullskyrkans RPG 1 470 kr  

Vision Seniorer Uddevalla 3 411 kr  

Uddevalla Bridgeförening 10 958 kr  

Onsdagsbridgen 7NT Uddevalla 2 655 kr  

Aktiva Seniorer i Uddevalla 2 096 kr 

Uddevalla Ljungskile PRO 11 193 kr 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr KFN 276211  

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, projektledare, och Robert Börjesson, projektledare, informerar om hur 

arbetet med ny simhall, upprustning av Rimnersvallen och utveckling av 

Rimnersområdet fortskrider.  

 

Johan Gadd, processledare, informerar om resultatet av de dialoger som förts med 

allmänhet, föreningar och organisationer kring utveckling av Rimnersområdet. 

Nämnden får även information om skytteområdet på Samneröd och förutsättningar för 

att kombinera detta med områdesutvecklingen.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr KFN 276609  

Information: rapport om förutsättningar för att förlägga grön 
rehab på Emaus Lantgård  

Sammanfattning 

Rapporten beskriver förutsättningar för att förlägga grön etablering på Emaus lantgård, 

utifrån erfarenheter från ett projekt som kultur och fritid gjort tillsammans 

med arbetsmarknadsavdelningen. Nämnden får ta del av en förinspelad introduktion till 

rapporten av Marie Uhrbom, som arbetat som integrationspedagog på Emaus lantgård 

under en period under 2020.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

 

Robert Wahlström, utvecklare, informerar om att put'n'take-fiske kommer att 

genomföras 2021 på liknande sätt som tidigare säsonger, med en något senare start.  

Charlotte Gerd, enhetschef, informerar om att en handlingsplan tagits fram för 

aktiviteter på Emaus lantgård. Flera aktiviteter pågår i nuläget, och planen beskriver 

ytterligare aktiviteter och hur dessa kan startas utifrån vilken fas pandemin befinner sig 

i. Handlingsplanen är förankrad i personalgruppen på Emaus lantgård, i kultur och 

fritids presidium samt med fackliga ombud.  

Anna Sarsten, avdelningschef kultur bibliotek och unga, informerar om uppdraget med 

uthyrning av Mollön samt planerade sommaraktiviteter.  

Jonas Hagberg, enhetschef, informerar om simhallens och simföreningars 

förutsättningar att bedriva gratis simskola under sommaren.  

Paula Nyman tackar nämnden för ett gott samarbete under hennes tid som tillförordnad 

förvaltningschef.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om utformning av nämndens sammanträde i juni med avseende 

på avtackning och introduktion av avgående respektive tillträdande förvaltningschef.  

 

Ordförande informerar även om processer kring idéburet offentligt partnerskap med IFK 

Uddevalla.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr KFN 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

  

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till Uddevalla 

ridklubb 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr KFN 2021/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2021 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

  

Fritidsbankens månadsbrev 

  

Justering av kommunbidrag 2021 

     beslut KS 2021-03-31 § 79 

     tjänsteskrivelse KLK 2021-03-11 

  

Nämndernas internkontrollplaner 2021, beslut KS 2021-03-31 § 82 

  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari 2021  

förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 

     beslut KF 2021-04-14 § 65 

     beslut KS 2021-03-31§ 60 

     förteckning över ej avgjorda motioner 

     tjänsteskrivelse KLK 2021-03-01 

  

Reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för nyanländas etablering 

     beslut Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2021-03-09 § 18 

     beslut KS 2021-03-31 § 88 

     tjänsteskrivelse KLK 2021-02-19 

  

Revisionsberättelse 2020 för Uddevalla kommun 

     beslut KF 2021-04-14 § 67 

     redogörelse för revisionen år 2020 

     revisionsberättelse från kommunens revisorer 

     tjänsteskrivelse KLK 2021-04-06 

  

Utvärdering av nämndernas internkontrollplaner 2020 

     beslut KS 2021-03-31 § 81 

     tjänsteskrivelse KLK 2021-03-09 

  

Utökade aktiviteter för unga under sommaren 2021 

     beslut KF 2021-04-14 § 76 

     beslut KS 2021-03-31 § 74 

     tjänsteskrivelse KLK 2021-03-17 

  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KFN 2021/00071  

Ledamotsinitiativ om upprustning av Kungsparken i Ljungskile  

Sammanfattning 

Ett ledamotsinitiativ anmäldes till kultur och fritidsnämndens sammanträde 2021-05-05 

av Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP). Uddevallapartiet vill att förvaltningen 

skyndsamt ska rusta upp badplatsen Kungsparken för besökare. Det som föreslås i 

ledamotsinitiativet är att fler grillplatser byggs, att ytterligare en bajamaja ställs på 

platsen och att fler papperskorgar ställs på platsen med tätare byten.  

 

Beslutsunderlag 

Ledamotsinitiativ om upprustning av Kungsparken i Ljungskile 2021-05-05 

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att ledamotsinitiativet bereds av förvaltningen.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om upprustning av 

Kungsparkens badplats ska beredas av förvaltningen.  

 

 


