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Föredragningslista 

Kultur och fritidsnämnden 

 

1(2) 

2020-10-14  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid  Rampen/Källdalsskolan kl. 09.00  onsdagen den 21 oktober 2020  
  
Ordförande Annelie Högberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 

 

 

Föredragningslista Tidpunkt 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 

Dnr KFN 267051  
 

2.  Studiebesök på Rampen 

Dnr KFN 275911  
9.00 

3.  Fastställande av dagordning 

Dnr KFN 274259  
 

4.  Information: Rimnersområdet, ersättningsytor för planer 

Dnr KFN 275912  
10.30  

5.  Information: återrapportering av arbetsmiljö 

Dnr KFN 275909  
 

 

6.  Nämndens egna överläggningar: information och återrapportering om 

Emaus Lantgård 

Dnr KFN 275908  

13.30 

7.  Utbildning: jämställdhet 

Dnr KFN 275907  
14.15  

8.  Information: öppna sammanträden för kultur och fritidsnämnden 

Dnr KFN 275910  
 

9.  Ansökan från Funktionsrätt Uddevalla om hyreskompensation genom 

om ändring av gällande bidragsregler 

Dnr KFN 2020/00084  

 

10.  Fastställande av deltagare i politisk referensgrupp för utredning om 

föreningsbidrag 

Dnr KFN 2020/00019  
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2020-10-14  
 

 

 

Föredragningslista Tidpunkt 

11.  Förvaltningschefen informerar 

Dnr KFN 267055  
 

12.  Ordförande informerar 

Dnr KFN 267054  
 

13.  Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Dnr KFN 2020/00005  
 

14.  Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Dnr KFN 2020/00006  
 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter.  

 

Information med anledning av Covid -19 

På grund av rådande situation med Covid-19 godkänner nämndens ordförande att ledamöter deltar på 

distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. 

 

Ledamöter som avser delta på distans via Teams anmäler det till josefin.florell@uddevalla.se 

 

För ledamöter som deltar på plats genomförs sammanträdet i en lokal där deltagare kan följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-08-14 Dnr KFN 2020/00084 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Fritid och unga Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
roger.hansson@uddevalla.se 

 

Ansökan från Funktionsrätt Uddevalla om hyreskompensation 

genom om ändring av gällande bidragsregler 

Sammanfattning 

Funktionsrätt Uddevalla, tidigare HSO Uddevalla, är en organisation som samlar ett 

antal funktionsrättsföreningar. Föreningen tillhandahåller lokal samt administrativt stöd 

till medlemsföreningar mot en avgift. Föreningen driver även frågor som gemensamt 

gagnar medlemsföreningarnas syften och mål.  

  

Föreningen Funktionsrätt Uddevalla erhåller bidrag som funktionsrättsförening och 

erhåller enligt norm 85% av hyres- samt elkostnader. Beloppet utgår från de 

hyreskostnader föreningen hade för sitt senast avslutade verksamhetsår, det vill säga 

året innan bidraget söks (30 september). För funktionsrättsföreningar fastställs beloppet 

sedan av kultur och fritidsnämnden i samband med decembernämnden. Det bidrag 

föreningen beviljas är för nästföljande kalenderår. Alltså, det erhållna bidraget för 2021 

grundar sig på 2019-års hyreskostnader.  

 

Föreningen har nu inkommit med en skrivelse att ändra gällande regelverk alternativt få 

kompensation för hyreshöjning på grund av att de anser att det uppstår ett glapp mellan 

det bidraget som de erhållit på decembernämnden och det hyresbelopp som de betalar 

under verksamhetsåret som bidraget utbetalas.  

 

Föreningens önskemål om att ändra gällande regelverk är inte genomförbart då alla 

föreningar som ansöker om bidrag handläggs utifrån deras senaste årsbokslut. Det är ett 

stort antal föreningar som har bidrag som grundar sig på en procentsats av de faktiska 

lokalkostnaderna, av den anledningen går det inte att ändra förutsättningarna för en 

förening då det får konsekvenser för bidragsystemet i sin helhet. För att kunna 

handlägga bidrag är de faktiska kostnaderna ett beslutsunderlag. Ett bokslut som är 

granskat av revisor och godkänt av årsmöte utgör ett godkänt underlag.  

 

I budgeten för kategorin Funktionsrättsföreningar finns inget ekonomiskt utrymme för 

att stödja denna ansökan. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14 

Begäran om ändrat regelverk för bidrag till lokalkostnader 2020-04-27 

Ansökan från Funktionsrätt Uddevalla om kompensation för hyreshöjning 2020-03-26 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-08-14 Dnr KFN 2020/00084 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar avslå föreningen Funktionsrätt Uddevallas yrkande 

på ändring av gällande regelverk avseende hyresbidrag.   

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar avslå föreningen Funktionsrätt Uddevallas yrkande 

på ekonomisk kompensation för den uppkomna situationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Roger Hansson 

Tf Kultur och fritidschef Avdelningschef Fritid och unga 

Skickas till Funktionsrätt Uddevalla 

 





 

________________________________________________________________________________________ 

Kapellevägen 1A Tfn. o Fax 0522-37804 Plusgiro 83 70 10-8 Org.nr. 858500-5526 

451 44 Uddevalla    E-post hso-uddevalla@home.se  

 

 

 

     Uddevalla 2019-03-26 

Kultur och Fritidsnämnden 

Uddevalla kommun 

451 81  UDDEVALLA 

 

 

 

 

Angående hyresbidraget för handikappföreningarnas lokaler på Funktionsrätt-Center på Kapellevägen 1 A 

i Uddevalla (tidigare HSO-center). 

 

1 januari 2018 fick vi en hyreshöjning på 4,15% från 410 500 kr till totalt 427 100 kr/år. När vi skickade in 

vår ansökan om hyresbidrag i september 2017 (avseende 2018) så baserades det på hyran som var 2016. 

Alltså blir det en eftersläpning på 2 år. Detta har till följd att vi kommer att förlora nästan 30 000 kr under 

denna tidsperiod.  

 

Då vi tecknar hyreskontrakt på 3 år i taget med fast hyra är det egentligen bara sista året som vi är i fas 

med kostnaderna. Detta kommer sedan att upprepas och vi kommer återigen släpa efter med vårt 

hyresbidrag de första 2 åren. 

 

Vi ber er att beakta detta problem då vi har mycket knappa medel att kunna täcka denna förlust. Vi vill 

heller inte gärna belasta våra medlemsföreningar eftersom de också har en ansträngd ekonomi. 

 

Vi yrkar därför: 

Att nämnden går in och kompenserar  Funktionsrätt Uddevalla för den uppkomna situationen  som  

uppstår med anledning av det gällande regelverket. 

 

 

 

Ronny Blidberg 

Ordförande 

 

 

mailto:hso-uddevalla@home.se


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-10-01 Dnr KFN 2020/00019 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Fastställande av deltagare i politisk referensgrupp för 

utredning om föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritid arbetar med uppdraget att ta fram förslag till nya riktlinjer för 

föreningsstöd. Som ett led i processen beslutade nämnden (2020-02-19 § 29) att 

fastställa en politisk referensgrupp, som skulle lämna synpunkter på de bestämmelser 

kring föreningsbidrag som förvaltningen arbetade fram.  

 

Kommunstyrelsen uppmanande 2020-01-29 (§ 28) respektive parti representerat i 

kommunfullmäktige att nominera en person till referensgruppen. Kommunstyrelsen 

beslutade även att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för arvoden och ersättningar 

till ledamöter i referensgruppen. 

 

Referensgruppen har bland annat deltagit i en dialog och kartläggning med 

konsultbolag, förvaltning och föreningar.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen ser nu att det vore mer resurseffektivt att kultur och 

fritidsnämnden istället utgör politisk referensgrupp som kan bidra med reflektioner på 

förvaltningens arbete med bidragssystem. Eftersom detta kan ske i samband med 

ordinarie sammanträden kan totalkostnader för arvode och ersättning minska.  

 

Vid tillsättandet av den politiska referensgruppen var ett kriterium att deltagarna inte 

skulle vara anslutna till någon förening inom de kategorier som bidragen syftar till. 

Kultur och fritid anser att nämndens ordförande bör kunna hantera eventuell 

jävsproblematik enligt gängse rutin i de situationer där det kan uppstå.    

 

Utvärdering av utmaningar och problemområden som politik, förvaltning och 

civilsamhälle identifierat gällande nuvarande föreningsstödssystem är genomförd. 

 

Kommunstyrelsen uppmanade 2020-01-29 (§ 28) kultur och fritidsnämnden att bedriva 

arbetet med målsättningen att nya styrdokument för föreningsbidrag införs 1 januari 

2021. Kultur och fritid arbetar med att ta fram förslag till nya bestämmelser utifrån 

tidsplanen att det ska vara klart 31 december 2021.  
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-10-01 Dnr KFN 2020/00019 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-10-01 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-02-19 § 29 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-01-29 § 28 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att kultur och fritidsnämnden 

från och med nu utgör politisk referensgrupp för arbetet med att ta fram nya riktlinjer 

för föreningsstöd.  

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 
 
2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KFN 2020/00019  

Fastställande av deltagare i politisk referensgrupp för 
utredning om föreningsbidrag 

Sammanfattning 
Kultur och fritid arbetar med uppdraget att ta fram förslag till nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag. Ett led i processen är att en politisk referensgrupp ska inrättas, 
som ska lämna synpunkter på de bestämmelser kring föreningsbidrag som kultur och 
fritid arbetar fram. Det är dock kultur och fritidsnämnden som beslutar om eventuella 
nya bidragssystem som tas fram inom uppdraget.  
  
Kultur och fritidsnämnden har skickat förslag till kommunstyrelsen om sammansättning 
av referensgruppen; alla KF-partier ska vara representerade och deltagarna ska inte vara 
anslutna till någon förening inom de kategorier som bidragen syftar till. Kultur och 
fritidsnämnden föreslog även att kommunstyrelsen ska stå för eventuella 
arvodeskostnader för referensgruppen.  
  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29 (§28) att uppmana respektive parti 
representerat i kommunfullmäktige att nominera en person till referensgruppen. 
Kommunstyrelsen beslutade även att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för 
arvoden och ersättningar till ledamöter i referensgruppen och att uppmana kultur- och 
fritidsnämnden att bedriva arbetet med målsättningen att nya styrdokument för 
föreningsbidrag ska införas 1 januari 2021. 
  
De partier som ingår i kommunfullmäktige har inkommit med nominerade enligt 
följande:  

 Niklas Moe (M) 
 Torsten Torstensson (C) 
 Monica Bang Lindberg (L) 
 Martin Telinius (KD) 
 Annelie Högberg (S) 
 Christer Johansson (V) 
 Johanna Ljung Abrahamsson (MP) 
 Anders Andersson (SD)  
 Kent Andreasson (UP)  

   

Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-02-03 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-01-29 § 28 
    

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden fastställer referensgruppen utifrån listan med nominerade 
förtroendevalda.  
 
 



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 
 
2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-02-25 
Monica Bang Lindberg, Lars Olsson   
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 
Josefin Florell  
 
Skickat 2020-02-25 till 
Kommunledningskontoret 
  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2019/00923  

Referensgrupp för utredning om föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden inkom 2019-12-19 med beslut om inrättande av 

referensgrupp för bestämmelser för föreningsbidrag samt förslag till kommunstyrelsen 

om sammansättning av referensgruppen och förslag om att kommunstyrelsen ska stå för 

eventuella arvodeskostnader för referensgruppen.  

  

Bakgrunden till ärendet är att kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019-2021 gavs i 

uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 

samtliga föreningsbidrag. Utredningen är genomförd och avrapporterades till nämnden i 

juni 2018. Arbetet med att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag ska påbörjas under januari 2020.  

  

Referensgruppens roll ska vara att lämna synpunkter på de nya bestämmelser kring 

föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen arbetar fram. Referensgruppen ska 

få utbildning i hur föreningsbidragen är utformade och fungerar idag. Vidare ska en 

workshop genomföras med referensgruppen, där deltagarna har möjlighet att framföra 

önskemål om bidragens framtida utformning. Referensgruppen föreslås ha 

representation från de partier som ingår i kommunfullmäktige. Deltagarna bör inte vara 

föreningsanslutna till förening i någon av de kategorier som bidragen syftar till. 

  

Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att en målsättning för 

arbetets färdigställande fastställs, innebärande att beslut ska kunna fattas av kultur- och 

fritidsnämnden i juni 2020. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S), Monica Bang Lindberg (L), Niklas Moe 

(M), Christer Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-14. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-27. 

Förvaltningschefen för kultur- och fritids skrivelse 2019-10-10.     

 

Yrkande 
Christer Hasslebäck (UP): Ändring av förslaget i handlingarnas tredje beslutssats så 

målsättningen att införa nya bestämmelser förlängs till den 1 januari 2021. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget ändringsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 28 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att uppmana respektive parti representerat i kommunfullmäktige att till kultur- och 

fritidsnämnden omgående nominera en person till referensgruppen, 

  

att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter i 

referensgruppen, 

  

att uppmana kultur- och fritidsnämnden att bedriva arbetet med målsättningen att nya 

styrdokument för föreningsbidrag ska införas 1 januari 2021.    

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-01-31 av 

Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31 

Sebastian Johansson  

 

Skickat 2020-01-31 till 

Kultur och fritidsnämnden  

Samtliga gruppledare för partierna i kommunfullmäktige  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-10-14 Dnr KFN 2020/00005 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2020-10-21 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avsluta det kommunalt arrangerade 

nyårsfirandet i museiparken från 2020 

beslut KF 2020-09-09 § 173 

beslut KS 2020-06-17 § 183 

tjänsteskrivelse KLK 2020-06-04 

 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

beslut KF 2020-09-09 § 177 

beslut KS 2020-08-26 § 225 

tjänsteskrivelse KLK 2020-08-13 

 

Medborgardialog 

beslut demokratiberedningen 2020-09-10 § 21 

handbok 

påminnelse om systematiskt arbetssätt 

 

Ordförandeuppdrag om medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus 

lantgård 

 

 

 

 

Paula Nyman Stefan Apelman 

Tf förvaltningschef Webbredaktör 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-10-14 Dnr KFN 2020/00006 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-10-21 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut 2020-07-29 enligt delegation nr 9 om avslag av ansökan om förbättrings- och 

utrustningsbidrag till Ljungskile Sportklubb 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Stefan Apelman 

Tf förvaltningschef Webbredaktör 
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