
 

  
Utses att justera Margareta Lund (M) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 23 september kl. 13.00 Paragrafer §§ 98-108, 

110-112  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Margareta Lund 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2019-09-18 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2019-09-23 
Anslaget tas ner 2019-10-15 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell  

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Romanen, kl. 09.00 till 15.53 med paus för fika kl. 

10.13 till kl. 10.35 samt 14.13 till 14.40 och för lunch kl. 11.56 till kl. 

13.15.  
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande §§ 103 - 112 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande 

Margareta Lundh (M) 

Torsten Torstensson (C) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

Thommy Carlin (SD) 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Gustafsson (L) för Gösta Dahlberg (M) §§ 98 – 102 

 
Ersättare Josef Sannholm (S) §§ 98 - 106 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Anders Andersson (SD) 

Caroline Henriksson (UP) 

 
Övriga Från kultur och fritid 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Katarina Hansson, förvaltningschef 

Josefin Florell, sekreterare 

Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek 

Anna Reinhardt, avdelningschef fritid och unga 

Maria Lehto, enhetschef öppen fritidsverksamhet 

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef  

Monica Laigar Strandberg, ekonom 

Jeanette Liveland Colombo, utvecklare 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Kerstin Karlsson, kultursamordnare 

Kim Jondell, kultursamordnare 

Pontus Blom, kultursamordnare 

Charlotta Stalefors, kultursamordnare 

Robert Wahlström, utvecklare 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Margareta Lund (M) utses till justerare. 

Justeringen föreslås äga rum på kultur och fritid, måndag den 23 september klockan 

13.00.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Margareta Lund (M) till justerare. Justeringen äger rum 

måndag den 23 september klockan 13.00, på kultur och fritid.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Ärendet om bidrag till ny konstgräsplan vid Thordéngården, utgår från dagordningen. 

Ärendet om Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap, ska direktjusteras. 

Dagordningen fastställs med dessa justeringar.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr KFN 274697  

Utbildning: Barnkonventionen och KEKS (Kvalitet och 
kompetens i samverkan - samarbete för öppen 
ungdomsverksamhet) 

Sammanfattning 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare, informerar om barnkonventionen, som blir lag från 

och med 1 januari 2020.  

 

Maria Lehto, enhetschef för öppen fritidsverksamhet, informerar om KEKS (Kvalitet 

och kompetens i samverkan). KEKS är ett kommunövergripande nätverk som arbetar 

med öppen ungdomsverksamhet.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr KFN 272850  

Information: Återrapportering av arbetsmiljö 

Sammanfattning 

Jeanette Liveland Colombo, utvecklare, informerar om förvaltningens arbete med 

arbetsmiljö, och statistik kopplat till området.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr KFN 2019/00116  

Information: Finansiering av offentliga arrangemang 

Sammanfattning 

Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek, informerar om arbetet med 

offentliga arrangemang och de ekonomiska förutsättningarna för dessa.  
 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 





 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr KFN 2019/00085  

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny 
gräsfotbollsplan på Kurveröd 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till Kultur och fritid om ny gräsfotbollsplan på 

Kurveröd. Medborgarförslaget avser nyanläggande av en gräsplan som kompensation 

för en tidigare gräsplan på samma område. En förskola har byggts på den tidigare 

fotbollsplanen. Förslagsställaren önskar att kommunen ska kompensera med en ny 

gräsplan på en plats i närheten av där den gamla var belägen. Tidigare gräsplan sköttes 

av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kultur och fritidsförvaltningen är inte involverade i 

denna gräsplan. Kultur och fritidsförvaltningen anser därför att kultur och 

fritidsnämnden inte bör besvara detta medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-03 

Protokollsutdrag KF, 2019-05-08 § 135 

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny gräsfotbollsplan på Kurveröd  

    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden lämnar tillbaka medborgarförslaget om gräsplan på Kurveröd 

till kommunfullmäktige. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr KFN 2019/00120  

Delårsrapport augusti 2019, kultur och fritid  

Sammanfattning 

Över 30 olika sommarlovsaktiviteter har arrangerats för barn runt om i kommunen, i ett 

samarbete mellan kultur och fritid, föreningslivet och övriga förvaltningar. Drygt 4 000 

besökare lockades till Parksommar på Hasselbacken. Bokbussen har besökt Landbadet 

och erbjudit inspirerande aktiviteter för barn och unga. 

En konstnärspool är utformad, för förenklad samverkan med konstnärer och konst-

konsulter. Aktivitetsparken Oljeberget är invigd och har blivit ett populärt besöksmål. 

Insatser har gjorts för att förbättra utbudet på Rimnersområdet. Etableringen av det 

mobila fritidsledarteamet har fallit väl ut och fått nya deltagare. 

De kommunala badplatserna har upprustats för bland annat ökad säkerhet. Projekt 

Stärka bibliotek fortsätter på Dalaberg. En utredning gällande lokaler för kultur pågår.  

Uddevalla kommun har börjat tillämpa 1 % regeln för konstnärlig gestaltning. 

Samverkan med samhällbyggnadsförvaltningen sker genom gestaltningsrådet. 

Det kommunala friluftslivsarbetets förutsättningar är kartlagda och rekryteringen av ny 

utvecklare inom friluftsliv är avslutad. 

De besparingsförslag som förvaltningen arbetat fram under perioden, har analyserats ur 

ett målgruppsperspektiv och då inkluderat barn- och ungdomsperspektivet. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot den periodiserade budgeten med 

4,3 mkr, detta avser till största del av nya medel för verksamhet på Källdal, men även av 

effektiviseringar/besparingar som genomförts samt sparkrav som införts i kommunen 

för alla verksamheter. 

Ökade kostnader för den politiska ledningen genom utökning från en till två vice 

ordförande, samt utökning av antal ersättare från sex till åtta ledamöter. Samt lägre 

intäkter på Walkesborgsbadet kan förklaras av stora ombyggnationer i anslutning till 

badanläggningen samt att delar av anläggningen var stängd i inledningen av året. Dessa 

underskott täcks under 2019. För året beräknas prognosen för kultur och fritidsnämnden 

ge ett överskott med 3,5 mkr. 

Investeringsutgifter t o m andra tertialet är 29,5 mkr. Investeringsnivån för 2019 

beräknas bli 58,2 mkr mot budgeterade 135,5 mkr. En stor investering som genomförts i 

år är anläggande av en aktivitetspark. Andra pågående investeringar är Framtidens bad, 

tillfälligt bad och Källdal.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-11 

Delårsrapport augusti 2019, Kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringsspecifikation 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att godkänna delårsrapport augusti 2019, Kultur och fritid 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr KFN 2019/00111  

Granskning av detaljplan för ny brandstation vid 
Västgötavägen på fastigheten Halla-Stenbacken 1:89  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun planerar, tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mittbohuslän, 

att bygga en ny brandstation, då nuvarande är i sämre skick. En ny placering krävs, då 

framkomligheten för utryckningsfordonen för närvarande begränsas av återkommande 

översvämningar på Bastionsgatan, samt av trafikstockningar. 

Räddningstjänstförbundet föreslår att placeringen av brandstationen ska vara invid 

Västgötavägen, i nära anslutning till väg 44, på detaljplaneområde Halla-Stenbacken 

1:89. Förslaget har varit ute på samråd (2018-08-31), vilket kultur och fritidsnämnden 

behandlade på sammanträdet 2018-10-18, § 138.  Kultur och fritidsnämnden 

argumenterade då för en satsning på förbättrad anknytning mellan Rimnersområdets 

friluftsområde och strandpromenaden, lyfte det eventuellt utökade behovet av 

parkeringsplatser vid expansion av Rimnersområdet samt vikten av byggnadens 

gestaltning, då den kommer att utgöra ett landmärke för Uddevalla. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterar samtliga synpunkter som nämnden 

lämnat. Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden därmed inte har något 

övrigt att erinra gällande detaljplan Halla-Stenbacken 1:89.   

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-05 

Samrådsredogörelse, ny brandstation vid Västgötavägen. Samhällsbyggnad 2019-06-25 

Planbeskrivning, ny brandstation vid Västgötavägen. Samhällsbyggnad 2019-05-16 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2018-10-18 § 138 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-24       

     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden har inga invändningar vad gäller förslag till detaljplan Halla-

Stenbacken 1:89 enligt planbeskrivning, ny brandstation vid Västgötavägen  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr KFN 2019/00108  

Granskning av detaljplan, Rydingsberg 1 m.fl 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har mottagit ett förslag till detaljplan för Rydingsberg 1 mfl, 

för granskning. Detaljplanen är för att pröva områdets lämplighet för bostäder och 

förskola. Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer från Uddevalla centrum, 45 000 

kvadratmeter stort och tillfart sker från Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen.  

  

Förslaget till detaljplan innefattar en renovering samt om- och utbyggnad av det 

befintliga Äsperödshemmet. Den befintliga förskolan ersätts med en ”modernare och 

mer funktionell” förskola.  

  

Uddevallahem äger marken och förutsätts vara exploatör. Uddevallahem har beställt ett 

förslag till utformning av planområdet. Förslaget är utfört av OkiDoki! Arkitekter och 

finns med i form av en bild i planbeskrivningen.  

  

Kultur och fritids synpunkter på detaljplanen tar sin grund i kultur och fritids 

övergripande syften, reglementet och nämndsstrategier/styrkort, exempelvis: Kultur och 

fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv, och Kultur och 

fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling, och Kultur och fritid ska arbeta för 

ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. 

  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva till planförslaget och finner att området är 

lämpligt för exploatering. Kultur och fritidsnämnden konstaterar att det saknas en 

beskrivning av lekytor och mötesplatser i planförslaget. Vidare har kultur och 

fritidsnämnden förslag på hur områdets potential kan tillvaratas så att det blir en portal 

för natur- och kulturupplevelser för alla.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att området har förutsättningar för en hållbar livsstil 

med minimalt bilresande, i enlighet med kommunens miljömål om hållbart 

samhällsbygge, transporter, samt ”värna och vårda naturen”.  Planbeskrivningen 

innehåller åtgärder som syftar till detta, vilket kultur och fritid ställer sig positiva till. 

För att förbättra måluppfyllelsen ytterligare kan ytterligare styrmedel såsom 

parkeringstal och fler cykelparkeringar krävas. 

 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-08-30 

Underrättelse 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Trafikutredning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden efterlyser en kompletterande diskussion om lekytor och 

mötesplatser i planförslaget.  

  

Kultur och fritidsnämnden förordar att planområdet inbegriper en portal för natur- och 

kulturupplevelser som kan nyttjas av hela kommunen.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen bör tillvarata områdets förutsättningar 

för en hållbar livsstil med minimalt bilresande.  

  

Kultur och fritidsnämnden tillstyrker i övrigt planförslaget för Rydingsberg 1.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr KFN 2019/00124  

Bestämmande av kultur och fritidsnämndens 
sammanträdesdagar 2020 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdagar för kultur och fritidsnämnden 2020 har upprättats. 11 

sammanträden föreslås, en för varje kalendermånad, juli undantaget.  

  

Kultur och fritidsnämndens sammanträden börjar klockan 09.00.  

  

Följande sammanträdesdagar föreslås:  

  

22/1, 19/2, 18/3, 22/4, 20/5, 15/6, 24/8, 23/9, 21/10, 18/11, 8/12.  

  

  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-04 

  

    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar: 22/1, 19/2, 18/3, 

22/4, 20/5, 15/6, 24/8, 23/9, 21/10, 18/11 och 8/12.  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

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: 

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 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om arbetet med besparingar och de förslag som just nu 

behandlas.  
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om lokalfrågor för Kulturskolans verksamhet. Ordförande 

informerar även om ärendet om bidrag till konstgräsplan på Thordéngården, som lyftes 

ur dagordningen för detta sammanträde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-09-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr KFN 2019/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärende: 

  

  

Medborgarförslag från Ingemar Karlsson om att utveckla svenholmen 

Beslut KF 2019-06-13 § 167 

 Beslut SBN 2019-08-22 § 315 

 Tjänsteskrivelse SB 2019-08-05 

 Medborgarförslag 2019-05-11 

  

  

 

 


