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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr KFN 2019/00118  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-08-26 § 91 att teckna 

överenskommelse med IFK Uddevalla om Idéburet offentligt partnerskap.  

  

Kultur och fritidsnämnden beslutade även att föreningen skulle inkomma med en 

skriftlig handlingsplan som ska godkännas av nämnden. Handlingsplanen ska ligga till 

grund för föreningens arbete inom ramen för IOP.  

  

IFK Uddevalla har inkommit med en handlingsplan enligt ovan.  

   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-10 

Handlingsplan IOP  

Protokollsutdrag KFN 2019-08-26 § 91  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)     

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner den inkomna handlingsplanen för idéburet 

offentligt partnerskap mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun. 

 

Förslag till beslut på mötet 

Thommy Karlin (SD) yrkar avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förslaget i handlingarna mot förslaget om att inte godkänna 

handlingsplanen.  

 

Ordförande finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner den inkomna handlingsplanen för idéburet 

offentligt partnerskap mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun.  

 

Reservation  

Thommy Karlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 

Protokollsanteckning 

Thommy Karlin (SD) och Anders Andersson (SD) lämnar följande 

protokollsanteckning: 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens tjänsteskrivelse redogör för att föreningen IFK Uddevalla har en stor 

andel medlemmar av utomnordisk härkomst och att därmed finns en viss ovana vid den 

föreningsstruktur och den organisering som här är rådande. Det är bra att IFK Uddevalla 

ämnar ställa krav på sina medlemmar då kravställning och tydliggörande av 

förväntningar är en direkt förutsättning för att invandrade ska komma att anpassa sig, ta 

till sig och bli en del av såväl föreningslivet som det svenska samhället.  

 

IFK Uddevalla är dock inte ensamma om att bedriva föreningsverksamhet i norra 

Uddevalla. Förra sommaren konstaterade det externa bolaget Utvärderingsringen att det 

finns stora skillnader i bidragssystemet för Uddevallas föreningsliv. Vi finner det inte 

lämpligt att det ingås avtal som innebär särlösningar under pågående arbete med att se 

över föreningsbidragen. 

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

  

  

 

 


