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§ 109 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Thommy Carlin (SD) till justerare. Justeringen 

föreslås äga rum tisdagen den 29 september klockan 15:15 på kultur och fritid.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Thommy Carlin (SD) till justerare. Justeringen äger 

rum tisdagen den 29 september klockan 15:15 på kultur och fritid.  
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§ 110 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende nummer 5, information om arbetsmiljö, utgår från dagordning.  

Ärende nummer 8, Ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 

Kommun och Stampede, flyttas till att behandlas som ärende nummer 15.  

Ärende nummer 6, Information om utveckling av Rimnersområdet, flyttas till att 

behandlas som ärende nummer 4.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner dagordningen med ovan förändringar.  
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§ 111 Dnr KFN 275798  

Nämndens egna överläggningar: arbete med 
konsekvensbeskrivningar 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 112 Dnr KFN 275497  

Information om utveckling av Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga, och Paula Nyman, tillförordnad 

förvaltningschef, informerar om utveckling av Rimnersområdet, 

tillgänglighetsanpassning och renovering av Rimnersvallen samt arbete med ny simhall.  

Nämnden får information om status i projekten med avseende på budget, tidsplan och 

måluppfyllelse.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 113 Dnr KFN 275799  

Nämndens egna överläggningar: besök från Sveriges 
Kommuner och Regioners beredning för kultur och fritid 
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§ 114 Dnr KFN 272850  

Information: Återrapportering av arbetsmiljö 

 

Ärendet utgår från dagordningen.  
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§ 115 Dnr KFN 2020/00112  

Delårsrapport augusti 2020, kultur och fritid 

Sammanfattning 

Stora projekt pågår i förvaltningen såsom framtagande av friluftsplan, utveckling av 

Rimnersområdet, ny simhall och lokaler för kulturlivet. Parallellt pågår 

konsekvensanalyser av besparingsåtgärder. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på delåret på 3,3 mkr och 

prognostiserar ett överskott på 3,2 mkr för 2020. Verksamheternas prognoser tar hänsyn 

till effekterna av Covid-19 såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och 

arrangemang, senarelagda projekt samt att nystartad verksamhet på Källdal - kallad 

Rampen inte kommer får full ekonomisk effekt och att det är en obalans i förhållande 

till minskad kommunbidragsram för 2020. 

Beslutade investeringsmedel beräknas inte att förbrukas på grund av olika 

omständigheter och beslut. Investeringar som nytt bad avviker stort mot budgeterad 

nivå på grund av senarelagd tidplan. En annan avvikelse avser investeringsmedlen för 

konstnärlig gestaltning, då dessa medel är helt avhängigt av hur kommunens olika 

byggprojekt fortskrider. Det är inte ovanligt att projekten förskjuts i tid som då påverkar 

när investeringen genomförs. Investeringsutgifter till och med augusti är 5,2 mkr. 

Investeringsnivå för 2020 beräknas blir 44,5 mkr jämfört med budgeterat 155,6 mkr. 

En förstudie för att tillgängliggöra lokaler för kulturverksamhet i centrala Uddevalla är 

genomförd. Syftet är att åtgärda den stora brist på lokaler för kulturaktörer som råder i 

Uddevalla, bevara och tillvarata kulturhistoriskt intressanta byggnader i stadskärnan och 

bidra till ett mer levande och attraktivt centrum. Detta är ett steg i Uddevallas riktning 

om att vara en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region. 

På kultur och fritidsförvaltningen pågår förarbete till utformning av ett modernt stöd till 

civilsamhället (KF uppdrag om föreningstöd), så att den kommunala organisationen på 

bästa sätt kan möta samhällsförändringar i samverkan med ideella aktörer. Därtill är det 

stora projektet med tillskapande av ny simhall på Rimnersområdet i full gång, liksom 

renovering och tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Det är tydliga bidrag till 

riktningen om att utveckla ett tryggt samhälle tillsammans. 

Ett annat viktigt bidrag till riktningen är att åstadkomma balans mellan utbudet av låg-

respektive högintensiva verksamheter för att erbjuda meningsfull fritid för fler. Detta 

har legat till grund för utformningen av nyinvigda Rampen på Källdal samt i de utökade 

aktiviteterna på Emaus Lantgård. 

Genom kultur och fritidsnämndens arbete med att skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv, och nu särskilt genom framtagande av kommungemensam friluftsplan, bidrar 

nämnden både till ett långsiktigt, hållbart och användarvänligt friluftsliv för våra 

medborgare samtidigt som vi synliggör och platsutvecklar våra besöksmål för 

turismnäringen. 

Kultur och fritidsnämnden står också inför kraftiga besparingar och förvaltningen har 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-09-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

arbetat hårt med att genomlysa samtliga verksamheter för att hitta 

effektiviseringsmöjligheter. Mycket är genomfört men stora delar återstår. 

Förvaltningen har därför ägnat våren åt att konsekvensanalysera nedläggningseffekter 

av hela verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-15 

Delårsrapport augusti 2020, kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringspecifikation 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att godkänna delårsrapport augusti 2020, kultur och fritid 
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§ 116 Dnr KFN 2017/00154  

Konstnärlig gestaltning av Kungsgatan och del av 
Drottninggatan 

Sammanfattning 

Kultur och fritid och Samhällbyggnadsförvaltningen har sedan 2015 samverkat kring 

gestaltningen av ombyggnaden av stadens viktigaste centrumgator, Kungs- och del av 

Drottninggatan. Sedan starten har mycket skett. 2018-05-24 antog Kultur och 

fritidsnämnden den senaste versionen av Konstprogram för Kungsgatan och del av 

Drottninggatan. En stor del av Kungsgatan och i år även Drottninggatan har, liksom 

Kungstorget och Maria Lundbäcks plats, nu byggts om och delvis hunnit utrustas med 

konst vilket blivit omtyckt av många.  

  

Den tredje etappen av ombyggnaden kan komma att ske tidigare än vi trott, redan vid 

årets slut. Av ovannämnda skäl har enheten för offentlig kultur mera detaljerat 

diskuterat lämpliga konstsatsningar för övre Kungsgatan. Några mindre förändringar 

föreslås relativt konstprogrammet från 2018. De kostnadsökningar som förändringarna 

leder till kan sägas vara väl motiverade utifrån hur pass offentliga dessa platser kan 

sägas vara och kan rymmas inom den finansiering som sedan 2019 finns tillgänglig. 

  

I konstprogrammet uttrycktes meningen att det är angeläget att lyfta stadens och 

människornas historia. Två viktiga historiska kopplingar finns på platsen som det vore 

synd att inte låta en ny konstnärlig gestaltning ge uttryck för. Vi kan kalla dem Sillen 

och Tändstickan. Om Sillen kan man säga att en stor del av Uddevallas framgång 

genom århundradena, direkt går att koppla till de historiska sillperioderna. Angränsande 

till Östra Kungsgatan går också Sillgatan, i övrigt har vi i staden inte mycket minnen av 

Sillen. Men här kan en uppmaning vara att just använda motivet Sill i en konstnärlig 

gestaltning. Ett annat angeläget motiv i denna del av staden är den tändsticksfabrik som 

länge låg just här på bägge sidor av Kungsgatan. Fabriken sägs ha varit Sveriges största 

vid sin tillkomst och har försörjt många uddevallabor samtidigt som man gjorde namnet 

Uddevalla känt över världen genom omfattande export. 

  

Vi har tidigare talat om behovet av platser för tillfällig konst, men inte fått in någon 

sådan på nedre Kungsgatan eller Drottninggatan och även tagit bort möjligheterna till en 

sådan i o m Maria Lundbäckskulpturen på Maria Lundbäcks plats. Nedan följer 

förteckning över ämnen för konst och lämpliga platser:   

  

  

  

1. Ett träd, gärna en blodbok, ska planteras på eller vid Soltorget, som 

pendang till Kochska gränden. Sittplatser placeras runt trädet. Ej ändring 

jämfört med tidigare konstprogram                    

  

0 kr (för 

KoF) 

2. Av elever huggna stenhällar fortsätter även här. Ej ändring jämfört med 

tidigare konstprogram.      

                               

60 tkr 
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3. Sillen. Lämplig placering vid Östra Kungsgatans start från torget och 

eller vid nästa gatukorsning som ju sker just med Sillgatan. 

  

390 tkr 

4. Tändstickan. Någon form av konstnärlig gestaltning på eller intill 

Soltorget.   

  

390 tkr 

  

5. Plats för tillfällig konst. Har lyfts tidigare men inte realiserats. 

  

0 kr 

6. Entré till Kungsgatan från Öst och i samverkan med elever från 

Sinclair                                   

50 tkr 

  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-08 

Konstprogram Kungsgatan  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden stödjer förslaget till tillägg till konstprogrammet för Kungs- 

och del av Drottninggatan.  
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§ 117 Dnr KFN 2020/00104  

Ansökan från Uddevalla Folkdansgille om bidrag till luft-luft-
värmepump till Gillestugan, Skansberget 

Sammanfattning 

Föreningen Uddevalla Folkdansgille har kommit in med ansökan om kommunalt 

föreningsbidrag som kulturförening. Föreningen ansöker om 17 990 kronor till en 

luftvärmepump. Föreningen bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Gillestugan, 

Skansberget, vilken föreningen äger. Förvaltningen anser att denna åtgärd är viktig ur 

ett energibesparande och brandsäkerhetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-08-19 

Ansökan från Uddevalla Folkdansgille om bidrag till luft-luft-värmepump med offert 

2020-08-11 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beviljar Uddevalla Folkdansgille 17 990 kronor till inköp 

och installation av luftvärmepump enlig bifogad offert.  
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§ 118 Dnr KFN 2020/00092  

Remiss: Uddevalla kommuns Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit Plan Integration 2030 på remiss från Kommunstyrelsen.  

Kommunledningskontoret har utifrån flerårsplan 2020-2022 i uppdrag att ta fram en 

vägledande plan för arbetet för integration och motverkande av segregation och 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

  

Kultur och fritid efterfrågar en redogörelse för hur man kommit fram till att integration, 

segregation och hedersrelaterat våld och förtryck ska behandlas i samma plan. En 

konsekvens av detta kan bli att integration kan tolkas som att endast vara avsaknad av 

segregation och hedersrelaterat våld och förtryck, särskilt eftersom planens definition av 

integration endast är avsaknad av segregation. Kultur och fritid menar att definitionen 

av ett begrepp såsom integration i en övergripande plan inte kan vara en negation.  

  

Kultur och fritid menar att det behövs ett brett arbete för integration, detta breda synsätt 

syns i planens utvalda fokusområden1 samt dess tillhörande ställningstaganden, som 

enligt planen ska vara en grund för kommunens arbete. Fokusområden och 

ställningstaganden handlar till stor del om bostadsmiljöer, mötesplatser, offentliga 

miljöer, medborgardialog och skolgång. Kultur och fritid menar att dessa 

ställningstaganden tangerar och i vissa fall överlappar nämndspecifika reglementen, 

befintliga styrdokument samt kommande översiktsplan. De har även bäring på befintliga 

kommunala processer såsom lokalförsörjning och förprövning.  

 

Eftersom ställningstaganden och fokusområden överlappar befintliga dokument och 

processer anser kultur och fritid att man behöver inventera befintliga styrdokument, 

processer och forum samt översätta nationella mål och lagstiftning till kommunal nivå. 

Det behövs även benchmark med forskning och andra kommuners arbete. Utifrån detta 

arbete, som bör göras av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, menar kultur och 

fritid att man kan identifiera vilka arbetsområden som man kan komplettera med i en 

plan för integration, och vad som behöver justeras i befintliga styrdokument och 

processer för att nå målen. Därefter kan ställningstagandena eventuellt arbetas om. 

Kultur och fritid anser att Plan Integration skulle stärkas och bli lättare att arbeta efter 

om kopplingar till andra kommunala dokument och processer beskrivs i planen. 

 

Kultur och fritid menar att integrationsarbete är en viktig fråga och en 

förvaltningsgemensam angelägenhet. Därför behöver man på KF-nivå besluta om 

strategier och arbetsområden som förvaltningarna i samverkan med varandra kan bryta 

ner till handlingsplaner och aktiviteter. Ett exempel är kompetenshöjning hos 

tjänstepersoner och politiker. Kultur och fritid menar att detta vore ett mer 

resurseffektivt och förankrat arbetssätt än nämnderna isolerat ifrån varandra ska tolka de 

strategiska ställningstagandena och skapa uppdrag utifrån dem. Kultur och fritid anser 

det även vara problematiskt att arbetet med uppdrag ska påbörjas medan Plan 

 
1 Boende och trygghet, arbete och studier, demokrati.  
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Integration fortfarande är på remiss, då en av förvaltningens synpunkter på planen är 

just arbetssättet med politiska uppdrag i bilaga.  

 

Kultur och fritid anser att man i Plan Integration bör kunna utläsa vad som är 

Uddevallas aktuella utmaningar. Planen bör även byggas utifrån Uddevallas 

erfarenheter av integrationsarbete, vilka insatser som gjorts och hur de fungerat.  

 

Kultur och fritid menar att Plan Integration innehåller ambitiösa mål och 

ställningstaganden med en god andemening vilket är positivt. Det blir dock utmanande 

att arbeta utifrån planen när det saknas en tydlig definition och målbild för 

integrationsarbetet. Kultur och fritid menar därför att man i detta arbete behöver 

definiera Uddevallas önskade läge: vad är vår definition på integration utifrån ett 

resonemang om vilken typ av samhälle vi vill ha. Om kommunen i utformningen av 

planen jobbar mer med mål och definition samt med hur arbetet ska organiseras, kan vi 

få en tydlig organisation med handlingskraft.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-03 

Plan Integration 2030 

Delegationsbeslut enligt Kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera ärenden, 

övergripande plan Integration 2030 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-06-03 § 30 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på Plan Integration 2030:  

  

Kultur och fritid anser att integration, segregation och hedersrelaterat våld och förtryck 

är en förvaltningsgemensam angelägenhet som kräver en gemensam kraftansträngning. 

Beslut om arbetsområden eller strategier bör därför tas av kommunfullmäktige efter en 

förvaltningsövergripande process.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att det behövs ett förvaltningsövergripande arbete för 

att ta fram en tydlig definition av integrationsbegreppet.  

  

Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att Uddevallas nuläge identifieras som en grund 

till planen, med avseende på utmaningar och resurser inom integration. 

  

Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att en inventering görs av relevanta styrdokument 

samt förvaltningsövergripande forum och processer och utifrån det formar en Plan 

Integration som är tydligt förankrad i och kompletterar dessa.  
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§ 119 Dnr KFN 2020/00107  

Samråd rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1:8 mfl (Tuvullsvägen) 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit en detaljplan på samråd, Ljungs-Kärr 1:8. Planen har varit 

på samråd under 2009, men denna version är inte längre aktuell.  

  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av bostäder. Detaljplanens inriktning 

har sedan 2009 ändrats från att endast inkludera åtta villatomter till att möjliggöra för 

villatomter, radhus och flerbostadshus, sammanlagt cirka 25 bostäder. Kultur och fritid 

är positiva till denna förändrade inriktning då den möjliggör för blandad bebyggelse 

med varierade hustyper, önskvärt är att det även blir blandade upplåtelseformer.  

  

Den aktuella marken för bebyggelsen utgörs av slåttermark, som har ett 

kulturmiljövärde. Denna mark har dock utifrån okulär bedömning troligen inte brukats 

på länge. Kultur och fritid anser att huruvida slåttermarken är övergiven bör redovisas i 

planbeskrivningen.  

  

Kultur och fritid är positiva till planens lokalisering då bebyggelsen bör kunna anpassas 

utifrån terrängen. Planområdet är även beläget mindre än en kilometer från Ljungskile 

centrum, där bibliotek finns samt regional kollektivtrafik. Det finns även gång- och 

cykelvägar i närområdet. Kultur och fritid ställer sig även positiva till att en yta skapas 

för gemensam renhållningsstation både för nuvarande och tillkommande boende i 

området.  
  

Planbeskrivningen anger att lokalgatorna kan samutnyttjas mellan olika trafikslag då 

trafikmängden är låg. Kultur och fritid utgår ifrån att trafiken sker på oskyddade 

trafikanters villkor. Kultur och fritid anser att hastighetsbegränsningar skulle kunna ses 

över vid förskolan och på Uddevallavägen, för att barn och unga ska ha en säker väg till 

och från fritidsaktiviteter.   
  
Kultur och fritid är positiva till ambitionerna att utveckla området med avseende på 

tillvaratagande av gårdsmiljöer. Vissa saker kan dock förtydligas, exempelvis 

resonemanget om att ”hänvisningar i planarbetet” är närheten till den del av Ljungskile 

som omfattas av kulturmiljövårdsprogram och präglas av gårdsmiljöer.  

Kultur och fritid är positiva till att områdets höga rekreativa värden, som särskilt finns 

runt Kärrbäcken, utvecklas och förvaltas i och med exploateringen. Med en ökad 

inflyttning i området vill kultur och fritid understryka att hållbara lösningar för att möta 

behovet av rekreation behöver prioriteras i det fortsatta arbetet.   

  

Kultur och fritid ser positivt på planens ambitioner att i samband med exploateringen 

skapa framkomlighet för lek, vandring och rekreation längs Kärrbäcken.  

Med respekt för biologiska värden kan ett tillgänglighetsanpassat stråk i form av 

grusväg längs bäcken tillgängliggöras för friluftsliv och rekreation, som kompletterar 

den befintliga naturmiljön. Stråket skulle även kunna förlängas till Kärrs förskola i ena 

änden och bostadsområde i Simmersröd i andra änden.  
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Andra förslag är små gångbroar över bäcken på ett eller flera ställen samt mildare 

gatubelysning på pållare, med hållbara materialval och ljuskällor. Kultur och fritid 

önskar samverka med samhällsbyggnad i detta utifrån friluftsliv, exempelvis dialog om 

förslagen ovan.   

  

Kultur och fritid anser att det vore positivt om skötselplan upprättas för naturmarken vid 

bäcken, för att säkra fortsatt tillgängliggörande över tid samt bibehålla de rekreativa 

värden och naturvärden som finns.   

  

I den sydöstra delen av planen, mellan planerad parkeringsplats och bergknallen (öster 

om planområdet), finns potential för naturlek. På grund av dike och skogsbryn behöver 

angöring dit förtydligas med lättare gallring samtidigt som de vilda och avskilda 

kvalitéerna värnas.   

  

Planbeskrivningen anger att lekytor kan tillskapas inom kvartsmarken för flerbostadshus 

och att en gemensam gårdsmiljö i mitten av flerfamiljshuskvarteret kan skapas. Kultur 

och fritid tillstyrker detta och vill peka på att en attraktiv utemiljö är viktigt för social 

gemenskap. Det vore därför positivt om man i anslutning till flerbostadshusen kan knyta 

an till de omgivande grönområdena och skapa en plats med gårdsmiljö och park-

karaktär, som är tillgänglig även för alla boende i området.  

  

Eftersom kommunen äger marken finns möjlighet till markanvisningstävling. Kultur 

och fritid föreslår att några av kriterierna i utvärdering av inkomna förslag i tävlingen 

kan utgå ifrån att redovisa hur det nya området ska förhålla sig till gårdsmiljöer, förslag 

på hur ett rekreativt stråk kan skapas längs bäcken, förslag på angöring till platser invid 

bergknallen, samt lektålig konstnärlig gestaltning, exempelvis mellan parkeringsplats 

och bergknalle. Kultur och fritid anser att man i ett markanvisningsförfarande bör styra 

mot att en andel av bostäderna ska vara hyresrätter, i enlighet med kommunens mål och 

riktlinjer för bostadsförsörjning.  

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Plankarta, Ljungs-Kärr 1:8 

Planbeskrivning, Ljungs-Kärr 1:8 

Illustrationsplan, Ljungs-Kärr 1:8 

Översiktskarta Ljungs-Kärr 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om inriktningsförändring 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ser att planförslaget för Ljungs-Kärr 1:8 medför stora 

möjligheter att skapa en attraktiv boendemiljö för inflyttade och befintliga boende i 

närområdet.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att en markanvisningstävling bör anordnas där 

deltagarna får tävla i gestaltning relaterat till gårdsmiljöer, rekreativa stråk, 
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tillgängliggörande av naturmark i sydöstra delen av planområdet samt konstnärlig 

gestaltning. 

  

Kultur och fritidsnämnden är positiva till den nya inriktningen med fler hustyper än 

villor och anser att man i ett markanvisningsförfarande bör styra mot att en andel av 

bostäderna ska vara hyresrätter, i enlighet med kommunens mål och riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

  

Kultur och fritidsnämnden har inget övrigt att erinra till planförslaget för Ljungs-Kärr 

1:8. 
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§ 120 Dnr KFN 2020/00109  

Val till kommunala rådet för äldre, 2020 

Sammanfattning 

Med anledning av ändrad politisk majoritet sker nya val till kommunala rådet för äldre 

och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar.  

  

Två från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen, 

ska representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för äldre. Detta är 

framledes kultur och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg (S) och 2:e vice 

ordförande Kent Andreasson (UP). 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Annelie Högberg och Kent Andreasson till att 

representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för äldre. 
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§ 121 Dnr KFN 2020/00110  

Val till kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättningar, 2020  

Sammanfattning 

Med anledning av ändrad politisk majoritet sker nya val till kommunala rådet för äldre 

och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.  

  

Två från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen, 

ska representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättningar. Detta är framledes kultur och fritidsnämndens ordförande 

Annelie Högberg (S) och 2:e vice ordförande Kent Andreasson (UP). 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-04 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Annelie Högberg och Kent Andreasson till att 

representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning. 
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§ 122 Dnr KFN 2020/00111  

Bestämmande av kultur och fritidsnämndens 
sammanträdesdagar 2021 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdagar för kultur och fritidsnämnden 2021 har upprättats. 11 

sammanträden föreslås, en för varje kalendermånad. Juli föreslås fortsatt vara 

sammanträdesfritt.  

  

Kultur och fritidsnämndens sammanträden börjar klockan 09.00.  

  

Följande sammanträdesdagar föreslås: 14/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 26/8, 1/9, 6/10, 3/11, 

1/12. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-04 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar: 14/1, 3/2, 3/3, 7/4, 

5/5, 2/6, 26/8, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12. 
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§ 123 Dnr KFN 2020/00113  

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 
Kommun och Stampede 

Sammanfattning 

IOP, Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansmodell mellan den idéburna och 

den offentliga sektorn. Det är ett sätt att skapa samarbeten för ett hållbart samhälle. IOP 

är tillåtet där det inte finns någon konkurrenssituation eller en marknad. Där kommunen 

inte är tvingad att göra en upphandling. Initiativet ska komma från den idéburna 

sektorn.  

  

Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i 

Parkour och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. 

Föreningen har funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin 

sport i flera kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, 

FRS Kungsbacka. 

  

Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för att avlastas 

ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa ungdomar att 

etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya projekt. 

Stampede ska också utbilda ledare. 

  

På Stampedes hemsida står det att man för nuvarande inte har någon verksamhet i 

Göteborg på grund av att man inte längre har någon lokal att vara i. Man kan läsa att 

medlemmar är på väg att starta ny träning. Inget skrivs om träningen i Ljungskile.  

En IOP är ju inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 

föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 

subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 

halltider. 

  

Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar det till 

att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla har de 

samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 

gymnstikhallar.  

  

Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & parkour som tränar i 

Rimnershallen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08 

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 

2020-03-31 
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Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår arbetsmarknads- och integrationsutskottet att avslå 

föreningen Stampedes ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap med Uddevalla 

kommun. 

  

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna en omformulering av förslaget till beslut 

och finner att nämnden gör det.  

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå 

Kommunstyrelsen att avslå föreningen Stampedes ansökan om Idéburet Offentligt 

Partnerskap med Uddevalla kommun.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-09-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Paula Nyman, tillförordnad förvaltningschef, informerar om nuläge och framtidstankar 

för förvaltningen, bland annat med avseende på rekryteringsbehov.   
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§ 125 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om att förvaltningschef Katarina Hansson har avslutat sin tjänst 

och att Paula Nyman tillträtt som tillförordnad förvaltningschef.  

Ordförande svara också på frågor om projekten Hus för kultur samt översyn av 

föreningsbidragssystemet.  
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§ 126 Dnr KFN 2020/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

  

Firmatecknare för Uddevalla kommun samt återkallande av beslut 2019-01-30 § 9 

 beslut KS 2020-08-26 § 245 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-07-27 

  

Fyllnadsval till uppdragen som ersättare i valnämnden och ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden för perioden 2020-2022, ny majoritet 

 beslut KF 2020-09-09 

  

Månadsrapporter 

 KULF - antal ärenden 

 UAK - antal ärenden 

  

Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021  

 beslut KS 2020-08-26 § 237 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-08-04 

  

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 

 beslut KF 2020-09-09 § 183 

  

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021 

 beslut KS 2020-08-26 § 238  

 

 


