
 

  
Utses att justera Lars Olsson (UP) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 15/4 2019 kl. 10.00 Paragrafer §§ 45-58  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Lars Olsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2019-04-10 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2019-04-15 
Anslaget tas ner 2019-05-06 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Rimnershallen, sammanträdesrum 2, kl. 09.00 till 13.35. Nämnden  

ajournerade sig mellan klockan 11.30 till 11.35, 13.04 till 13.08 samt 

hade avbrott för fika klockan 09.53 till 10.10 och lunch klockan 12.06 till 

12.47.  
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Margareta Lundh (M) 

Torsten Torstensson (C) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) §§ 48 - 58 

Åsa Carlsson (S) 

Thommy Carlin (SD) 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Maria Nilsson (S) för Annelie Högberg (S) 

Josef Sannholm (S) för Robert Wendel (S) §§ 45 - 47 

  
Ersättare Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Josef Sannholm (S) §§ 48 - 58 

Anders Andersson (SD) 

Caroline Henriksson (UP) §§ 48 - 58 

Carl-Gustav Gustafsson (L) 
Övriga Från kultur och fritid 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Katarina Hansson, förvaltningschef  

Josefin Florell, sekreterare  

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef 

Gunilla Svensson, avdelningschef bibliotek 

Maria Lehto, avdelningschef unga 

Anna Reinhardt, avdelningschef fritid 

Anna Svensson, avdelningschef kultur  

Emil Palmqvist, enhetschef  

Åsa Andersson, utredare  

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Kristina Mars, utvecklare 

 

Övriga 

Mathias Karlsson, dataskyddsombud  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden föreslår Lars Olsson (UP) som justerare. Justeringen föreslås 

äga rum måndag 15/4 klockan 10 på kultur och fritid.  

  

Beslut 

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

måndag 15/4 klockan 10 på kultur och fritid.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Ett nytt ärende, information om Rimnershallen och Rimnersvallen, läggs till 

dagordningen. Informationen behandlas som ärende nummer tre.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KFN 274326  

Information om Rimnershallen och Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, enhetschef, informerar om Rimnershallen, Rimnersvallen och dess 

verksamheter och faciliteter.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KFN 274314  

Utbildning: Bortom det självklara - En kartläggning av 
kostnader och andra hinder som villkorar barns och ungas 
deltagande i fritidsaktiviteter  

Sammanfattning 

Åsa Andersson, utredare, utbildar nämnden med grund i rapporten Bortom det 

självklara - En kartläggning av kostnader och andra hinder som villkorar barns och 

ungas deltagande i fritidsaktiviteter. Utbildningen berörde kultur- och fritidsaktiviteters 

roll för barns och ungas identitet, att aktiviteterna kan vara lågintensiva och 

högintensiva och att det finns ett behov av fler lågintensiva aktiviteter och 

mötesplatser. Det som hindrar deltagande kan främst vara rädsla att inte passa in i 

aktivitetens sammanhang och rädsla för att bli illa bemött. Även pengar, tid och 

avstånd till aktiviteten kan påverka. 

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KFN 273887  

Information: avrapportering av kultur och fritids arbete med 
informationssäkerhet och dataskyddsförordningen 

Sammanfattning 

Mathias Karlsson, dataskyddsombud, informerar om kultur och fritids arbete med 

informationssäkerhet och dataskydd utifrån dataskyddsförordningens krav. 

Informationen innefattade även Uddevalla kommuns arbete med dessa frågor.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KFN 2019/00030  

Medborgarförslag från Anna Karlsson om att sluta med 
fyrverkerier på nyårsafton och utreda andra alternativ 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har fått flertalet medborgarförslag med samma fokus, att 

lägga ned fyrverkerier i kommunal regi. Dock ska det i det här sammanhanget sägas att 

väldigt många invånare också uppskattar det. Arrangemanget kan ses från stora delar av 

staden, från invånarnas egna bostadsområden och flera hundra personer samlas varje år i 

museiparken. 

  

Att fyrverkerier påverkar djur pga det höga smällandet har Uddevalla försökt arbeta 

med genom att beställa en form av tystare fyrverkerier samt ta bort de värsta bomberna. 

Trots det är det naturligtvis ett ljudligt arrangemang. 

 

Att allmänheten avfyrar fyrverkerier av olika slag under ett par veckor, intensivt under 

flera timmar runt tolvslaget, är ingenting som kommunen kommer arbeta med. Som 

förslagsställaren själv skriver är det en polisiär fråga och väldigt svår även för dem att 

arbeta med. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen genomförde 2018 en utredning kring fyrverkerier. Den 

visade bland annat att de kommuner som slutat med fyrverkerier i kommunal regi 

upplevt en ökning av allmänhetens skjutande. Antagandet om att effekten skulle bli ett 

minskat skjutande från allmänhetens sida stämmer alltså troligen inte. 

 

Olika alternativ till fyrverkerier utreddes, bland annat ljus/laser-show. Utredningen 

visade att det är svårt att göra ett sådant arrangemang tillräckligt synligt. I ett stadsrum 

som t ex torget i Uddevalla skulle endast ett begränsat antal personer kunna uppleva det. 

Dessutom är den varianten mycket väderberoende och dyrare än dagens avsatta medel. 

Ett annat alternativ som nämndes i utredningen var någon form av ljuspromenad.  

 

Alternativet ljussättning/filmprojicering längst en promenadslinga anser förvaltningen 

vara ett tilltalande alternativ. Det skulle också kunna användas vid andra tillfällen under 

året. Dock kräver det mer personalresurser än vad som finns avsatt idag. Det är svårt att 

få bra kvalitet på ett sådant arrangemang och kostnaden för tekniken är avsevärt mycket 

högre än dagens avsatta medel, bara tekniken skulle troligen kosta några hundra tusen 

kronor. 

  

I samband med att utredningen kring nyårsfirande presenterades för Kultur och 

fritidsnämnden fattades beslut om att tillsvidare fortsätta med fyrverkerier (KFN 2018-

09-20 §117)  

 

 

 

    



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag  2019-03-13 §29 

Medborgarförslag från Anna Karlsson 2019-01-16 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2018-09-20 §117  

    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fortsätter med fyrverkerier i kommunal regi på nyårsafton 

och avslår därmed medborgarförslaget. 

   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KFN 2019/00029  

Medborgarförslag från Ewa Bergqvist Boström om fyrverkerier 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har fått flertalet medborgarförslag med samma fokus, att 

lägga ned fyrverkerier i kommunal regi. Dock ska det i det här sammanhanget sägas att 

väldigt många invånare också uppskattar det. Arrangemanget kan ses från stora delar av 

staden, från invånarnas egna bostadsområden och flera hundra personer samlas varje år i 

museiparken. 

  

Att fyrverkerier påverkar djur pga det höga smällandet har Uddevalla försökt arbeta 

med genom att beställa en form av tystare fyrverkerier samt ta bort de värsta bomberna. 

Trots det är det naturligtvis ett ljudligt arrangemang. 

 

Att allmänheten avfyrar fyrverkerier av olika slag under ett par veckor, intensivt under 

flera timmar runt tolvslaget, är ingenting som kommunen kommer arbeta med. Som 

förslagsställaren själv skriver är det en polisiär fråga och väldigt svår även för dem att 

arbeta med. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen genomförde 2018 en utredning kring fyrverkerier. Den 

visade bland annat att de kommuner som slutat med fyrverkerier i kommunal regi 

upplevt en ökning av allmänhetens skjutande. Antagandet om att effekten skulle bli ett 

minskat skjutande från allmänhetens sida stämmer alltså troligen inte. 

 

Olika alternativ till fyrverkerier utreddes, bland annat ljus/laser-show. Utredningen 

visade att det är svårt att göra ett sådant arrangemang tillräckligt synligt. I ett stadsrum 

som t ex torget i Uddevalla skulle endast ett begränsat antal personer kunna uppleva det. 

Dessutom är den varianten mycket väderberoende och dyrare än dagens avsatta medel. 

Ett annat alternativ som nämndes i utredningen var någon form av ljuspromenad.  

 

Alternativet ljussättning/filmprojicering längst en promenadslinga anser förvaltningen 

vara ett tilltalande alternativ. Det skulle också kunna användas vid andra tillfällen under 

året. Dock kräver det mer personalresurser än vad som finns avsatt idag. Det är svårt att 

få bra kvalitet på ett sådant arrangemang och kostnaden för tekniken är avsevärt mycket 

högre än dagens avsatta medel, bara tekniken skulle troligen kosta några hundra tusen 

kronor. 

 

I samband med att utredningen kring nyårsfirande presenterades för Kultur och 

fritidsnämnden fattades beslut om att tillsvidare fortsätta med fyrverkerier (KFN 2018-

09-20 §117)      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag  2019-03-13 §25 

Medborgarförslag från Ewa Bergqvist Boström  2018-12-16 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2018-09-20 §117 

     



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fortsätter med fyrverkerier i kommunal regi på nyårsafton 

och avslår därmed medborgarförslaget. 

   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KFN 2019/00033  

Remiss: Motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de 
legala klotterytorna 

Sammanfattning 

Det är viktigt att klargöra skillnaden mellan illegalt klotter och graffiti som konstform. 

Uddevalla kommun har lagliga väggar för att främja och uppmärksamma konstformen 

graffiti, inte för att bekämpa illegalt klotter.  

  

Det råder ett oklart läge kring lagliga graffitiväggars påverkan på illegalt klotter. Det går 

inte att hävda att dessa väggar ökar illegalt klotter som motionsställaren skriver. Det går 

emellertid inte heller att fastställa att det har en hämmande påverkan på klottret. Därav 

är det av vikt att framhålla kommunens syfte med väggarna.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen anser att motionen i sin text förenklar komplexiteten i att 

förebygga och motverka förekomsten av illegalt klotter. Att ta bort de lagliga 

graffitiväggarna är enligt förvaltningen inte lösningen på de problem som motionen vill 

lösa, dvs ökning av illegalt klotter, kostnader för sanering och otrygghet i det offentliga 

rummet. Istället skulle konsekvensen bli att man fråntar de laglydiga 

graffitikonstnärerna deras enda möjlighet att få ge uttryck för sin konstform på ett 

lagligt sätt.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-03-26 

Kultur och fritids utredning 2019-03-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-02-13 §40 

Motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de legala klotterytorna   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KFN 2019/00044  

Remiss: Förslag på Naturvårdsplan för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett förslag på Naturvårdsplan för Uddevalla kommun har remitterats från 

Samhällsbyggnadsnämnden till kultur och fritidsnämnden (2019-02-14 § 57). 

Planens främsta syfte är, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, att ge en 

nulägesbeskrivning av naturvärdena i Uddevalla kommun.  

  

Då kultur och fritids arbete i mångt om mycket handlar om att stimulera till social 

hållbarhet, utgör förslag till Naturvårdsplan ett välkommet redskap i det att den stöder 

kunskapsutvecklingen inom fältet naturvård genom tillgänglig och överskådlig 

information, och genom att planens förslag och rekommendationer i sig stödjer socialt 

hållbar utveckling.   

  

Ett antal förbättringsförslag har dock identifierats vid läsningen av föreliggande förslag. 

För att naturvårdsplanens förslag och rekommendationer ska bli verksamma, krävs att 

de blir principiella ställningstaganden, snarare än möjliga åtgärder. Det måste också 

framgå var ansvaret för verkställande ligger. För att på ett systematiskt sätt kunna följa 

utvecklingen inom ramen för naturvårdsplanens område, krävs tydlig ansvarsfördelning 

i kommunen, liksom ett tydliggörande kring uppföljning.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26 

Remiss om förslag på Naturvårdsplan för Uddevalla kommun, brev   

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-02-14 § 57 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad 2019-01-25 

Naturvårdsplan för Uddevalla kommun   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till Naturvårdsplan för Uddevalla kommun, 

som utgör ett viktigt kunskapsunderlag för det kommungemensamma arbetet med att 

skapa en god livsmiljö för djur, natur och människor.  

  

För att säkra de intentioner som planen ger vid handen, efterfrågar kultur och 

fritidsnämnden en plan för att tydliggöra de prioriterade åtgärderna för kommunen inom 

naturvårdsområdet samt en fördelning av ansvaret inom kommunorganisationen. 

  

Kultur och fritidsnämnden önskar även ett förtydligande kring hur samordningsansvaret 

ser ut för naturvårdsplanen, liksom hur uppföljning ska ske. 

   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KFN 2019/00041  

Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2019 

Sammanfattning 

I budget för 2019 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 2018, upprättat förslag till fördelning 

av 100 000 kr.  40 000 kronor fördelats för lokalkostnader och resterande del, 60 000 

kronor, fördelats som ett generellt stöd med föreningens medlemsantal som grund.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-21 med bilagor;  

    1: Förslag till fördelning av 2019 års bidrag till pensionärsföreningar, 

    2: Tabell pensionärsbidrag 2019.      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar beviljar 

  

Forshälla PRO                                          3 702 kr 

Lane-Ryrs Pensionärsförening              1 877 kr 

Skogslyckans PRO                                 18 823 kr 

Skredsviks PRO                                     12 638 kr 

SPF Fräkne                                              3 882 kr 

SPF Hafsten                                             3 836 kr 

SPF Viken                                              10 961 kr 

Sv. Kommunalpens. Förbund                16 121 kr 

Södertullskyrkans RPG                           1 626 kr 

Uddevalla-Ljungskile PRO                    15 551 kr 

Vision Seniorer Uddevalla                        3 456 kr 

  

Onsdagsbridgen 7NT Uddevalla              4 475 kr 

  

Aktiva Seniorer i Uddevalla                      3 051 kr  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KFN 2019/00048  

Gåva till Uddevalla kommun, smideskonstverk av Therese 
Engdahl 

Sammanfattning 

Privatpersonen Ole Borch vill skänka ett konstverk till Uddevalla kommun. 

Anledningen är att han tycker om staden och han vill verka för cyklandet. Cykeln ska 

sitta fast vid ett trädskydd som också är en del av verket och smides liksom cykeln. 

Konstnär är konstsmidesmästare Therese Engdahl, som sedan många år driver egen 

smedja, Smedja Therese, och känd bl a för att ha smitt sin egen brudklänning 

http://www.smedjatheresedesign.se/59586341. Förslag på placering är vid ett av 

Kungstorgets träd, helst något av dem längs Kungsgatan. Villkor för donationen är att 

kommunen tar emot verket som ett av stadens konstverk och underhåller det som andra 

konstverk. Verket görs av smidesjärn och ska ges ett rostskydd. Verket monteras på 

donatorns bekostnad på plats som kommunen tillhandahåller. 

  

Ett mottagande medför inte någon direkt kostnad för kommunen. Kommunantikvariens 

åsikt är att verket kan tillföra staden något, vi har inte för mycket konst i staden och vi 

bör därför tacka för erbjudandet och fullgöra donatorns önskan.    

     

Beslutsunderlag 

Bilaga: Brev från donatorn Ole Borch     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tackar Ole Borch för gåvan, ett konstverk i form av en cykel 

utförd av smeden och konstnären Therese Engdahl. Verket kommer att sättas upp på 

lämplig plats efter samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerade om följande punkter:  

  

- Förtroendevalda har rätt till fem dagars praktik per år, i verksamheter som har 

anknytning till nämndens ansvarsområden. Förvaltningen har tagit fram en rutin för 

detta.  

- Arbetet med budgetdialog, där förvaltningschef initierat ett förslag om omorganisation 

inom förvaltningen.  

.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerade om styrkortsarbetet som sker den 11-12 april.  

  

Ordförande uppmanande nämnden att välja vilken del i kultur och fritids verksamheter 

man vill fördjupa sig i: bibliotek, fritid, kultur eller unga.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KFN 2019/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

  

Arbetet med politiskt blocköverskridande riktningar mot Uddevallas Vision,  

beskrivning av styr- och ledningsmodell 

          beslut KF 2019-03-13 § 54 

          medborgardialoger 

          processen 

          tjänsteskrivelse KLK 2019-02-18 

  

Strategisk plan 2019-2022 

          beslut KF 2019-03-13 § 56 

          Styrkort kommunfullmäktige 

          tjänsteskrivelse KLK 2019-02-08 

          Strategisk plan 2019-2022 

  

Vision för Uddevalla kommun 

          beslut KF 2019-03-13 § 55 

          tjänsteskrivelse KLK 2019-02-18 

          Vision för Uddevalla kommun 

  

   

  

 


