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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Besök Rimnersområdet 8:45 till 10.15, därefter sammanträdesrum Bäve 

kl. 10:45 till 14:30.  
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 
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Anita  Olsson (C) 

Monica Bang Lindberg (L) 
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Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Lars Olsson (UP) 

 
Övriga Från kultur och fritid  

Annica Ryman, förvaltningschef  

Miku Maria Gustavsson, tf. avdelningschef kultur, bibliotek och unga 

Roger Hansson, avdelningschef fritid 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Pontus Blom, kultursamordnare 

Pontus Gläntegård, lokalplanerare 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

Monica Laigar Strandberg, ekonom  

Bea Tensfeldt, administratör   

Torben Larsson, utvecklare 

Kristina Mars, utvecklare 

Viktoria Andreasson, utvecklare 

Robert Wahlström, utvecklare 

Dan Cardesjö, kommunantikvarie  

Josefin Florell, sekreterare 

 

Övriga  

Camilla Carlbom Hildingsson, kommunjurist  

Anders Emilsson, projektledare  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr KFN 278217 

Nämndens egna överläggningar: Studiebesök på 
Rimnersområdet 

 

Nämnden besöker Rimnersområdet och får information och förevisning av Anders 

Emilsson, projektledare på samhällsbyggnad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 176 Dnr KFN 267051 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Jerker Lundin (KD). Justeringen föreslås äga rum fredagen den 25 

november klockan 10.00 på kultur och fritid.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Jerker Lundin (KD) till justerare. Justeringen äger rum 

fredagen den 25 november klockan 10.00 på kultur och fritid.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 177 Dnr KFN 274259 

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende nummer nio, Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall, utgår ur 

dagordningen.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med ovan 

ändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 178 Dnr KFN 276002 

Anmälan om jäv 

 

Inga planerade anmälningar om jäv noteras.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 179 Dnr KFN 276269 

Information: arbetet med Kulturstråket 

Sammanfattning 

Pontus Blom, projektledare, ger nämnden en statusrapport gällande Kulturstråket samt 

förevisar skisser för Kungsgatan 32 och Lotcen.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 180 Dnr KFN 274143 

Information om jäv 

Sammanfattning 

Camilla Carlbom Hildingsson, kommunjurist, ger nämnden en föredragning om 

jävsbestämmelser och jävssituationer.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 181 Dnr KFN 2022/00141 

Uddevalla kommuns bestämmelser för föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 i uppdrag att utvärdera 

föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. 

I det nuvarande systemet för föreningsbidrag (bilaga 3) så finns det politiskt antagna 

regler för en del av våra föreningskategorier medan vi helt saknar det för andra. Det 

råder dessutom en otydlighet i gränsdragningen mellan vilka förening som har rätt att 

söka föreningsbidrag och för vad. Det är också oklart vad som gäller för föreningar och 

andra sammanslutningar som inte har möjlighet till ett kontant föreningsbidrag.  

Syftet med översynen har varit att tydliggöra syfte och ändamål med det kontanta 

bidraget till allmännyttiga ideella föreningar, tydliggöra villkoren för att få bidrag i 

respektive bidragskategori samt koppla ihop kultur och fritidsnämndens övergripande 

syfte med utformningen av det kontanta bidraget till allmännyttiga ideella föreningar.  

I det nya förslaget (bilaga 2) har det arbetats fram förtydliganden vad avser villkoren för 

att bli godkänd i föreningsregistret samt bidragsberättiganden. I förslaget återfinns 

också tydliga definitioner för bidragskategorierna samt att ändamålet med bidraget är 

klarlagt. Villkoren för att kunna göra en ansökan har även det förtydligats. Översynen 

har identifierat ett antal föreningar som av olika anledningar inte tydligt kan placeras i 

en bidragskategori (bilaga 4). Under 2023 kommer förvaltningen att genomföra dialoger 

med dessa föreningar för att utreda förutsättningarna för ett eventuellt ekonomiskt stöd i 

annan form än föreningsbidrag. Eventuellt skulle det bli fråga om unika 

överenskommelser med kultur och fritidsnämnden alternativ kunna omfattas av IOP 

eller ÖK idé. 

Processen för framtagande av förslag till nya bestämmelser samt förslag till 

implementering av dessa beskrivs i bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-08 

Bilaga 1: Beskrivning av process för framtagande och implementering av förslag till 

bestämmelser för föreningsbidrag  

Bilaga 2: Uddevalla kommuns bestämmelser för föreningsbidrag  

Bilaga 3: Dokumentation för föreningsbidrag, aktuella under 2022 och dessförinnan. 

Bilaga 4: Föreningar som inte kan placeras in bland de bidragskategorier som 

föreslagits gälla fr o m 2023 
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Bilaga 5: Bestämmelser för föreningsbidrag, fastställda av kultur och fritidsnämnden 

2007-08-22 och reviderade 2020-11-18 § 162 

Bilaga 6: Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2007-08-22 § 120  

 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden antar Uddevalla kommuns bestämmelser för föreningsbidrag 

enligt bilaga 2. 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att implementera 

bestämmelserna i enlighet med förslaget i bilaga 1. 

Kultur och fritidsnämnden upphäver Bestämmelser för föreningsbidrag, fastställda av 

kultur och fritidsnämnden 2007-08-22 och reviderade 2020-11-18 § 162. 

Kultur och fritidsnämnden upphäver nämndens beslut från 2007-08-22 § 120 om 

antagande av ”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar för 

föreningsbidrag, som beslutas av kultur och fritidsnämnden”. 

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande lämnar följande tilläggsförslag: 

  

Kultur och fritidsnämnden ökar ramen för bidragen till föreningarna med 2 miljoner 

kronor vid införandet av det nya reglementet. 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut samt 

ordförandes tilläggsförslag och finner att nämnden gör det.  

 

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden antar Uddevalla kommuns bestämmelser för föreningsbidrag 

enligt bilaga 2. 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att implementera 

bestämmelserna i enlighet med förslaget i bilaga 1. 

Kultur och fritidsnämnden upphäver Bestämmelser för föreningsbidrag, fastställda av 

kultur och fritidsnämnden 2007-08-22 och reviderade 2020-11-18 § 162. 

Kultur och fritidsnämnden upphäver nämndens beslut från 2007-08-22 § 120 om 

antagande av ”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar för 

föreningsbidrag, som beslutas av kultur och fritidsnämnden”. 

 

Kultur och fritidsnämnden ökar ramen för bidragen till föreningarna med 2 miljoner 

kronor vid införandet av det nya reglementet. 
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Kultur och fritidsnämnden 
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Protokollsanteckning 
Gösta Dahlberg (M), Anders Andersson (SD), Kent Andreasson (UP), Lars Olsson (UP) 

och Jerker Lundin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:  

 
Den nya majoriteten har kommit överens om att ta ansvar för 

Uddevallas föreningsliv. Vi kommer därför ta ett samlat grepp om den totala 

stödet till föreningarna i kommande budgetarbete.  

  

Avstår från att delta i beslut 
Kent Andreasson (UP) avstår från att delta i beslutet.  
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Kultur och fritidsnämnden 
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§ 182 Dnr KFN 2022/00139 

Bidrag till friluftslivet 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har utvärderat föreningsstödet och föreslår i samband 

med detta att införa specifika bidrag till friluftsliv kallat ”Bidrag till friluftslivet”. 

Bidrag till friluftslivet innefattar tre bidrag riktade till att stärka friluftslivet inom 

kommunen och bidragen är sökbara av hela civilsamhället.    

 

De sökbara bidragen är Driftsbidrag, Upprustningsbidrag och bidraget ”Levande 

friluftsliv”. Driftsbidraget syftar till att säkra långsiktig kvalitet på de olika noderna för 

friluftsliv som finns inom kommunen medan Upprustningsbidraget syftar till att öka 

kvaliteten på de samma. Båda dessa bidrag riktar sig till platser eller objekt som 

allmänheten använder sig av för att komma ut i naturen.  

Bidraget ”Levande friluftsliv” är ett projektbidrag som har syftet att stödja 

civilsamhället med att skapa ett utbud av aktiviteter, evenemang eller arrangemang för 

att stärka de sociala aspekterna inom och av friluftsliv.   

De föreslagna bidragstyperna och deras utformning finns beskrivna i bilaga 1, Bidrag 

till friluftslivet - ramverk.   

Bidragen föreslås att implementeras i olika steg under 2023 och 2024.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-07  

Bidrag till friluftslivet – Ramverk  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar det föreslagna ramverket för ”Bidrag till friluftslivet”.  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att implementera ”Bidrag 

till friluftslivet”. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 183 Dnr KFN 276211 

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

 

Ärendet utgår ur dagordningen.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 184 Dnr KFN 275980 

Information: ekonomisk uppföljning, controllerrapport 

Sammanfattning 

Monica Laigar Strandberg, ekonom, informerar om den controllerrapport som är 

framtagen per sista oktober 2022. Ett underskott med 1,2 mkr är beräknat för 2022.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 185 Dnr KFN 276489 

Information: miljöarbete på kultur och fritid  

Sammanfattning 

Josefin Florell, utredare, informerar om Uddevalla kommuns och kultur och fritids 

arbete med miljö och hållbarhet.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 186 Dnr KFN 2022/00137 

Ansökan från BMK Uddevalla om stöd för att ge ut bok om 
Håkan Andersson 

Sammanfattning 

BMK Uddevalla (tidigare kallat Bohusläns Motorklubb) har inkommit med en ansökan 

om stöd för att ge ut en bok om Håkan Andersson och om BMK.   

Föreningen har i många år arrangerat bl. a motocrosstävlingar och inte minst 

deltävlingar i VM i motocross. Det är också en förening med stor verksamhet och ett 

stort engagemang från medlemmar när det gäller sina arrangemang.  

Håkan Andersson är en av få Världsmästare från Uddevalla. Han vann VM 1973 men 

har också ett antal VM-silver och bronsplaceringar förutom SM medaljer både 

individuellt och i lag. I motocrossvärlden är han fortfarande ett stort namn både 

nationellt och internationellt. 

Jonas Hagren som skrivit och ägt branschtidningen Race Magazine är den som skriver 

boken. Han är kanske den person i Sverige som vet mest om motocross och dess 

historia.  

Kostnad för att trycka boken är 118 000 kronor. Förutom de arbetskostnader som finns 

med att skriva och ge ut en bok. Projektet har samlat in 65 000 kronor. Försäljningspris 

för boken är inte klart men kan bli cirka 200 kronor.  

Att skriva om motocrossens och föreningens historia i Uddevalla, som är sammanflätad 

med Håkan Anderssons karriär, anser kultur och fritid är viktigt så att det finns kvar för 

eftervärlden. Det är viktigt att dokumentera Uddevallas historia, där motocrossen och 

BMK har satt en stor prägel på Uddevalla bland annat tack vare de stora tävlingar som 

anordnats.  

Vid bifall till förvaltningens förslag till beslut tas pengarna från budgeten för 

vuxenkultur.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-01 

Ansökan om bidrag till boken om BMK och Håkan Andersson 

Bilaga till ansökan: offert från Risbergs information och media 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden stödjer bokutgivningen med 20 000 kronor under 

förutsättning att boken ges ut enligt ansökan från Uddevalla. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 
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§ 187 Dnr KFN 2022/00044 

Ansökan om driftsbidrag till Stiftelsen Bohusläns 
Försvarsmuseum 

Sammanfattning 

Bohusläns försvarsmuseum har skickat en ansökan om ett årligt verksamhetsbidrag om 

50 000 kr per år i fem år. Museet är en stiftelse. På grund av organisationsformen ingår 

de inte i de ordinarie bidragsreglerna, ansökan handläggs därför utifrån kriterier för stöd 

till stiftelsedrivna museer som kultur och fritidsnämnden beslutade om 2020-11-18 (§ 

161).  

Museets verksamhet består bland annat av att engagera unga på museet som kan arbeta 

med samlingarna och miljön runt museet. Projektet syftar till att överbrygga kunskap 

gammal till ung och vice versa.  

När museet inte är öppet kan man gå en kulturhistorisk vandring som man kan nå 

genom en QR-kod. På hemsidan för Prisma mobilguide kan man sedan få information 

om verksamheten och platsen. 

Digitalisering av museet bild och filmarkiv är ett projekt som pågår. Resultatet 

publiceras på museets Facebooksida och kanal på Youtube. Materialet används också 

till släktforskning.  

För skolor erbjuds visningar. Museet hjälper också till med busskostnad för att eleverna 

ska kunna ta sig till museet i vissa fall. 

Kulturskolan använder lokalerna för undervisning. Resultatet har till exempel blivit en 

utställning med flaggor och symboler kopplat till Bohusläns historia.  

Styrelsen har konstaterat att man behöver en större kassa över tid för att nå en hållbar 

lösning för museet.  

2020 beslutade Kultur och fritidsnämnden om kriterier för stöd till stiftelsedrivna 

museer:  

Grundläggande förutsättningar och kriterier  

Grundläggande förutsättningar för ekonomiskt stöd från Uddevalla kommun är att 

 full ekonomisk insyn ges i aktuell stiftelse  

 verksamheten gagnar befolkningen i Uddevalla kommun  

 stiftelsen agerar politiskt och religiöst obundet  

 inriktningen är demokratisk, det vill säga att verksamheten kommer alla till del. 

Prioriterat, när Uddevalla kommun ska ge stöd, är alltid aktiviteter för, av och 

med barn och unga.   
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Kriterier  

Verksamheten ska   

  bidra till Uddevallas kulturliv  

  vara tillgänglig vad gäller öppettider och/eller erbjuda digital tillgänglighet till 

verksamheten.  

  sträva efter hög tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer  

  utgöra en resurs för forskningsverksamhet  

Förvaltningen anser att alla kriterierna uppfylls för att kunna stödja stiftelsen. 

Försvarsmuseet har under de senaste tio åren fått stöd mellan 2011 och 2018 på 15 000 

kr per år. År 2018 sökte Försvarsmuseet 100 000 kronor och meddelade samtidigt att de 

behöver ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet. Kultur och 

fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett tillfälligt stöd till 

Försvarsmuseet med villkor att kommunen ges insyn i stiftelsens ekonomi.  

Stiftelsen ansöker om verksamhetsbidrag i fem år på 50 000 kr per år. Kultur och 

fritidsnämnden kan dock bara ge bidrag för ett år i taget. Kommande år behöver 

Försvarsmuseet därför återkomma med en ny ansökan om bidrag för ett år i taget. 

Budgeten för bidrag till stiftelser är 100 000 kronor och tillhör avdelningen kultur, 

bibliotek och unga.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-01 

Ansökan om driftsbidrag till Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum 

Kriterier för stöd till stiftelsedrivna museer i Uddevalla 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ger Bohusläns försvarsmuseum ett bidrag för 2022 om 

50 000 kr. 
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§ 188 Dnr KFN 2022/00112 

Kultur och fritidsnämndens begäran om avslut av uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2022 arbetat och genomfört en rad 

politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag: 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. 

 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 

2030, (Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för 

remisshantering utifrån bla Plan integration. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete 

och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 

Kultur och fritidsförvaltningen begär förlängning av följande uppdrag: 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 

fått i uppdrag att genomföra medborgardialog med unga angående utformningen av Hus 

för kultur.  

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 

fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 

2020 utreda villkoren för konstgräsplaner.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 221102 

Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 

21-10-04 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen. 

att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 
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Förslag till beslut på mötet  
Monica Bang Lindberg (L) lägger följande ändringsförslag: 

 

Uppdraget om utveckling av ett kulturstråk i centrum ska förlängas och inte avslutas.  

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Monica Bang Lindbergs (L) 

ändringsförslag och finner att nämnden godkänner ändringsförslaget. 

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen, 

med undantag för uppdraget om att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum.  

att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 189 Dnr KFN 2022/00138 

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende gallring av 
allmänna handlingar inkomna på papper 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-14 § 181 att uppdra åt nämnderna att revidera 

sina dokumenthanteringsplaner i syfte att upphöra med pappershandlingar. Detta gäller 

för de ärenden som skapas från och med 2023-01-01 och som förvaras i det 

kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet (i dagsläget Ciceron).  

Nämnderna ansvarar för sin egen arkivbildning. Därför måste varje nämnd vid övergång 

till en heldigital ärendehantering fatta gallringsbeslut för allmänna handlingar inkomna 

på papper. 

Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid inaktualitet, det vill 

säga efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med 

ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av 

annan anledning. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-01 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-09-14 § 181 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att allmänna handlingar inkomna på papper får gallras vid inaktualitet, det vill säga 

efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen 

och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning, samt 

att gallringsbeslutet gäller handlingar som inkommit eller skapats från och med 2023-

01-01 och som förvaras i det kommunövergripande dokument- och 

ärendehanteringssystemet (i dagsläget Ciceron) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 Dnr KFN 2022/00135 

Samråd om detaljplan för Unneröd 2:4 m.fl.  

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Unneröd 2:4 m.fl för samråd. 

Detaljplanen gäller utökning av den befintliga förskolan i Skogslyckan samt nya 

bostäder i anslutning till Bidevindsvägen. 

 

Kultur och fritid instämmer i planbeskrivningens uttryckta ambition om att gestaltning 

är av stor vikt och ska värderas högt samt att ambitionen ska vara att skapa landmärken 

som ska passar in med rådande bebyggelse. För att säkerställa en kvalitativ gestaltning 

och utformning föreslår kultur och fritid att metoden arkitekttävling används1 där 

förskolan bör vara ett enskilt projekt och bostäderna ett annat.  

 

Ur ett kulturmiljöperspektiv anser kultur och fritid att detaljplanen bör säkra att de 

balkonger som detaljplanen möjliggör på alla befintliga byggnader ska förhålla sig 

storleksmässigt till de balkongfronter som finns på befintliga bostäder i Skogslyckan 

och vara av smäcker konstruktion.  

 

Konstnärlig gestaltning ska enligt kultur och fritid ha en tydlig plats gällande förskolan 

och dess utemiljö i planering och projektering från ett tidigt skede. Konstkonsult bör 

utses samtidigt som arkitekt.  

 

Kultur och fritid anser att detaljplanen bör utökas till att inkorporera hela skogsområdet 

inklusive Smedsdalen och att detta planläggas som naturmark. Detta eftersom 

Smedsdalen är ett värdefullt område för tätortsnära friluftsliv och tillgången till det som 

grönområde behöver säkras i en detaljplan över tid.  

 

Gällande barnperspektivet anser kultur och fritid att planbeskrivningen tydligare bör 

visa vilka åtgärder som ska vidtas i planering och projektering för att uppfylla 

ställningstaganden i översiktsplanen om barnperspektiv. Detta för att barn ska få 

inflytande på hur den byggnad och det närområde som de ska nyttja ska se ut.  

 

Den fotbollsplan som finns nära nuvarande barn- och ungdomspsykiatrin anser kultur 

och fritid ska ersättas, för att säkra en yta för fysisk aktivitet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-10-31 

Planbeskrivning, Unneröd 2:4 m.fl 

Plankarta, Unneröd 2:4 m.fl  

                                                 
1
Flera arkitekter eller team arbetar på lika villkor, under anonymitet, med samma uppgift i konkurrens om 

ett uppdrag. Detta är ett prisvärt sätt att få många kvalificerade lösningar på hur ett projekt ska uppföras 

på bästa sätt. Förslagen bedöms av en kvalificerad jury, som är sammansatt av företrädare från 

beställarorganisationen, andra sakkunniga och externa arkitekter. (https://www.arkitekt.se/tavlingar/om-

tavlingar/)  
 

https://www.arkitekt.se/tavlingar/om-tavlingar/
https://www.arkitekt.se/tavlingar/om-tavlingar/


 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen ska prioritera god gestaltning av 

förskola och bostäder i Unneröd 2:4 genom att använda metoden arkitekttävling.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att Smedsdalen bör ingå i detaljplan för Unneröd 2:4 

för att säkra tillgång till tätortsnära friluftsliv över tid.  

Kultur och fritidsnämnden anser att den fotbollsplan som finns nära barn- och 

ungdomspsykiatrin behöver ersättas om det är så att ytan ianspråktas genom 

exploateringen.  

Kultur och fritidsnämnden anser att planbeskrivningen tydligare bör redovisa vilka 

åtgärder som ska vidtas i planering och projektering för att uppfylla ställningstaganden i 

översiktsplanen om barnperspektiv 

Kultur och fritid har i övrigt inget att erinra mot detaljplaneförslaget för Unneröd 2:4 

m.fl.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 191 Dnr KFN 277744 

Förvaltningsledningen informerar 

Roger Hansson, avdelningschef fritid, informerar om att en projektledare är upphandlad 

för invigningarna på Rimnersområdet.  

 

Arbete pågår med förbättrad nyttjandegrad av idrottshallarna.  

 

Dialog pågår med IK Svane om nyttjande av omklädningsrum.  

 

Miku Maria Gustavsson, tf. avdelningschef kultur, bibliotek och unga, informerar om 

det planerade upplägget för nyårsfirande, vilket kommer äga rum klockan 16 den 31 

december på Kungstorget.  

 

Kontakt har tagits med hantverkare angående glasstruts-kiosken.  

 

Annica Ryman, förvaltningschef, informerar om att Alliansföreningens kontrakt med 

kommunen gällande Ljungskilegården har förlängts till den sista augusti 2023.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 192 Dnr KFN 267054 

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om att nämnden kommer äta gemensam jullunch på Gesällen vid 

decembersammanträdet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 193 Dnr KFN 2022/00004 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-11-23 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

Beslut enligt delegation nr 10 om utvecklingsbidrag till UIS Skidor och skridsko 

(2022:136)  

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till Ljungskile 

Friluftsklubb (2022:71)  

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till HAIF 

Orientering (2022:77)  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-11-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 194 Dnr KFN 2022/00005 

Redovisning av anmälningsärenden 2022-11-23 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisning av följande anmälningsärenden: 

Blankett för controllerrapport oktober 2022 kultur och fritid 

           Blankett för controllerrapport oktober 2022 

Delårsrapporter 2022 för Uddevalla kommun 

           Delårsrapport augusti 2022 

           Protokollsutdrag KF 2022-10-12 § 221 

           Protokollsutdrag KS 2022-09-28 § 266 

           Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2022 för Uddevalla kommun 

           Tjänsteskrivelse KLK 2022-09-16 

Fastställande av kommungemensam internkontrollpunkt 2023, 

            Risk- och väsentlighetsanalys kommungemensam internkontrollpunkt 

            Granskningssammanställning kommungemensam internkontrollpunkt 

            Protokollsutdrag KS 2022-10-26 § 307 

            Tjänsteskrivelse KLK 2022-09-08 

Fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering år 2023 

            Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2022-10-04 § 31 

Protokollsutdrag KS 2022-10-26 § 316 

            Tjänsteskrivelse KLK 2022-09-23 

Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari och 

den 31 augusti 2022 

            Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2022-08-31 

            Förteckning över ej avgjorda motioner 2022-08-31 

            Protokollsutdrag KF 2022-10-12 § 228 
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