
 

  
Utses att justera Annelie Högberg (S)  
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, måndagen den 21 januari 

2019 kl. 08.30 

Paragrafer §§ 1-14  

  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2019-01-16 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2019-01-21 
Anslaget tas ner 2019-02-11 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-01-16  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, klockan 09.04 till klockan 10.34 med 

ajournering för fika mellan klockan 09.30 och 09.50 

Rättelse 2019-01-21, Josefin Florell: Nämndens egna överläggningar 

pågick från kl. 08.30 till 09.04 samt kl. 10.34 till kl. 14.00 med avbrott 

för lunch mellan kl. 12.00 och 13.00   
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande 

Hosam Waarie (C) §§ 4-14 

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 Margareta Lundh (M)  

Nina Andersson (C) för Hosam Waarie (C) §§ 1-3 

  
Ersättare Nina Andersson (C) § 4, §§ 7-14 

Maria Nilsson (S) 

Josef Sannholm (S) 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-01-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anders Andersson (SD) 

Caroline Henriksson (UP) 

 

 

 
 Från kultur och fritid 

Katarina Hansson, förvaltningschef 

Josefin Florell, sekreterare 

Carl Casimir, kommunantikvarie 

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef 

Monica Laigar Strandberg, ekonom 

 

Övriga  

Yngve Brothén, konsult 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-01-16 
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§ 1 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att utse Annelie Högberg (S) till justerare. 

Justeringen föreslås äga rum måndag den 21 januari klockan 08.30.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Annelie Högberg (S) till justerare. Justeringen äger rum 

måndag den 21 januari klockan 08.30.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-01-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KFN 268368  

Ändring i föredragningslistan 

Sammanfattning 

Två extra ärenden anmäls till dagens nämndsammanträde: 

  

Val av ledamöter och ersättare i kommunala rådet för äldre. 

  

Val av ledamöter och ersättare i kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning.  

  

Vid dagens sammanträde anmäls två ledamotsinitiativ.  

  

En fråga väcktes om möjliga jävssituationer när familjekoppling finns mellan nämndens 

förtroendevalda och tjänstepersoner.  

 

    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden behandlar de två ärendena om val till kommunala rådet för 

äldre och val till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning samt 

ledamotsinitiativen på dagens sammanträde.  

 

Frågan om jävssituationer tilläggs som en protokollsanteckning.  
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§ 3 Dnr KFN 274092  

Preliminär information om årsredovisning och årsbokslut  

Sammanfattning 

Katarina Hansson, förvaltningschef, informerar om arbetet med årsredovisning och 

årsbokslut. I april var det underskott i budgeten varför sparåtgärder sattes in. I nuläget 

ser det ut som att kultur och fritid håller budget.  

 

  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-01-16 
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§ 4 Dnr KFN 2018/00179  

Konstnärlig gestaltning till Ramnerödsskolan 

Sammanfattning 

Ramnerödsskolan ska under ett antal år, till åtminstone 2022, byggas ut och byggas om. 

Därmed ska konstnärliga gestaltningar in. Kultur och fritidsförvaltningen har under ett 

drygt år varit engagerad i arbetet med konstupphandling. I början av december 2018 

meddelades det ekonomiska utfallet. Vi står nu inför att besluta vilka konstnärer som 

ska få uppdrag att konstnärligt gestalta skolbyggnaderna på Ramneröd.  
  

Som konstkonsult utsågs 2017 konstnär Yngve Brothén, Hamburgssund.  

  

En utgångspunkt vid val av konstnärer har varit den intresseanmälan som vi utlyste 

inför bygget av Källdalskolan härom året. Till den anmälde sig 94 konstnärer som 

intresserade av att arbeta med skolanknuten konst och här fanns många som skulle 

kunna bidra med intressanta gestaltningar även till Ramnerödsskolan. Samtliga dessa 

konstnärer diskuterades och tillsammans med representanter från skolpersonalen valdes 

14 konstnärer som fick skissuppdrag till sex olika placeringar av konst. En uppskattad 

budget från Samhällsbyggnadsförvaltningen landade på 1,8 miljoner, troligen inte 

mindre. Av det skälet satsade vi på en budget på 1,5 plus en buffert för bland annat så 

kallad ”löskonst”. En budget upprättades härför 2018-02-22. 

  

De 14 skisserna har i fortsatt gott samarbete med skolans personal lett till ett urval där 

sju konstnärer rekommenderas Kultur och fritidsnämnden till beslut om uppdrag. I 

urvalet har även f d enhetschefen för Offentlig kultur Maria Carlgren deltagit. Förslaget 

har också genomgåtts med projektledare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, som inte 

haft erinran mot förslagen.  

  

Följande konstnärer föreslås få gestaltningsuppdrag till Ramnerödsskolan: 

  

Skulptural gestaltning vid skolans entré vid parkering: Patrik Nilsson 

Fasader grafisk betong och idrottshallens gavelfasad: Maria Forsling Jenke 

Hängande objekt i entréhallen: Charlotte Öberg Bakos 

Vägg och fristående objekt i entréhallen: Fredrik Norén 

Matsal: Malin Palm 

Trapphall södra: Mikael Fagerlund 

Trapphall norra: Anna Ling 

I början av december 2018 blev entreprenadupphandlingen klar och därmed 

preciserades exakt hur mycket pengar som avsätts till konst (enligt den äldre 

finansieringsmodellen som baseras på  0,5 – 1 % på upphandlad entreprenörskostnad). 

Till godo för kommunens ekonomi, men nackdel för konstsatsningen på Ramneröd 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

hamnade summan på 1,4 miljoner, varför ett omtag i urvalet krävs. Vårt förslag blir 

därför att den skulpturala gestaltningen vid skolans entré styrks i detta sammanhanget. 

Kanske kan skissen tas upp igen inom den nya form av konstfinansiering som ska gälla 

från och med 2019. I så fall finns redan ett upphandlat förslag. 

  

Skisser från konstnärerna visas vid nämndmötet.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2018-12-20 

Skissuppdrag skulptural gestaltning entré skolområde 2018-03-15 

Skissuppdrag betongytor och objekt på fasad Ramnerödsskolan 2018-03-15 

Skissuppdrag entréhall hängande objekt 2018-03-15 

Skissuppdrag entréhall vägg och objekt 2018-03-15 

Skissuppdrag matsal 2018-03-15 

Skissuppdrag trapphall 2018-03-15  

Budget Ramneröd 2018-02-22 

Översiktsbild skolgård, Ramnerödsskolan 2017-10-26      

     

      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ger Maria Forsling Jenke, Charlotte Öberg Bakos, Fredrik 

Norén, Malin Palm, Mikael Fagerlund och Anna Ling uppdrag att utföra konstnärlig 

gestaltning i samband med Ramnerödsskolans om- och utbyggnad. 

   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-01-16 
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§ 5 Dnr KFN 274106  

Ledamotsinitiativ om drift av simhallens kiosk 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde anmäls ett ledamotsinitiativ om drift av simhallens kiosk av 

Annelie Högberg (S), Åsa Carlsson (S), Robert Wendel (S), Maria Nilsson (S), Åke 

Granath (S), Josef Sannholm (S) och Christer Johansson (V).  

 

Ledamotsinitiativ om drift av simhallens kiosk 

Ua Sim har meddelat att de inte kommer kunna fortsätta driva kiosken på badhuset. Så 

länge vi har vårt gamla badhus öppet och fram tills vi river för att ge plats för ett nytt 

badhus, behöver vi ha en kiosk som är öppne för besökarna i badhuset. I dagsläget skall 

badhuset enl. tidsplan rivas vid årsskiftet 19/20.  

 

Vi vet också att inom kommunens LSS-verksamhet finns det behov för meningsfulla 

dagliga verksamheter för dem med funktionsnedsättningar.  

 

Förslag till beslut: 

Att kultur och fritidsförvaltningen tar kontakt med Socialförvaltningen för att se över 

om det är möjligt att inrätta en tillfällig daglig verksamhet som driver kiosken i 

badhuset fram tills det rivs.  

 

Allmänheten får då tillgång till kiosk och de med funktionsnedsättningar en meningsfull 

daglig verksamhet och en bra möjlighet att integreras i samhället via en offentlig miljö.  

      

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att ledamotsinitiativet ska beredas av förvaltningen och finner att 

nämnden godkänner detta. 

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om drift av simhallens kiosk 

ska beredas av förvaltningen.   
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§ 6 Dnr KFN 274110  

Ledamotsinitiativ om fortbildning av simhallens personal inför 
framtidens bad 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde (2019-01-16) anmäldes ett ledamotsinitiativ om fortbildning 

av simhallens personal inför framtidens bad av Annelie Högberg (S), Åsa Carlsson (S), 

Robert Wendel (S), Maria Nilsson (S), Åke Granath (S), Josef Sannholm (S) och 

Christer Johansson (V).    

 

Ledamotsinitiativ om fortbildning av simhallens personal inför framtidens bad 

Under och inför byggnationen av det nya badhuset, finns det anledning att inventera 

utbildningsnivån hos den anställda personalstaben i simhallen. Ett nytt badhus med nya 

idéer för framtiden, kommer att ställa nya krav på personalen. Under eventuell 

stängning för byggnation, vore det önskvärt om personalen fick uppgradering och ökad 

kompetens, som kan svara mot ökade servicekrav och ett fullgott värdskap, som bär in i 

framtiden.  

  

Andra kommuner som exempelvis Borås har själva fått utbilda Badmästare. Uddevalla 

som är en viktig skolkommun inom Fyrbodals område, har en mycket välfungerande 

vuxenutbildning, med erfarenhet av att snabbt ta fram utbildningar för olika 

yrkesområden.  

  

Förslag till beslut: 

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga behovet av kompetenser inför starten 

av det nya badhuset, samt att inventera den idag anställda personalens utbildningsbehov 

för att erbjuda badhuspersonalen kompetensutbildning.  

  

Beslutsgång  

Ordförande föreslår att ledamotsinitiativet ska beredas av förvaltningen och finner att 

nämnden godkänner detta. 

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om fortbildning av simhallens 

personal inför framtidens bad ska beredas av förvaltningen.   
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§ 7 Dnr KFN 2018/00182  

Konstnärlig gestaltning till Sundstrands och Söndagsvägens 
förskolor 

Sammanfattning 

Två nya förskolor ska byggas inom en snar framtid i Uddevalla, Sundsstrands förskola 

och Söndagsvägens förskola, den senare belägen i Kurveröd. Till dessa byggen ska 

konst tillföras. Förskolorna byggs efter samma grundidé vilket innebär att byggnaden, 

dess inredning och utemiljö, innehåller i stort sett samma delar och är ungefär lika stora. 

Förskolorna ska arbeta med delar av Reggio Emilias pedagogik, men följer den inte 

strikt. 

  

Under det gångna året har Kultur och fritidsförvaltningen och konstkonsult Agneta 

Stening, tillsammans med skolpersonal och projektledare från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetat med det förberedande upphandlingsarbetet. En 

utgångspunkt har varit skolförvaltningens ramprogram där man bl a kan läsa:  Väggarna 

[inomhus] är en viktig del i förskolans verksamhet, eftersom dessa fungerar som en 

plats för pedagogisk dokumentation, där reflektion och samtal förs om pågående 

arbeten/lärprocesser på förskolan. Utifrån detta landade vi i att endast ha konst 

utomhus, antingen som pergola/port/kuriosakabinett eller som plattsatt yta 

Diskussionerna har sedan gällt var konsten kan komma in och vilken typ av konst som 

är bäst lämpad här. Barn och utbildningsförvaltningen har också gett Söndagsvägens 

förskola temat järnåldern – gravar och högar och Sundstrands förskola temat bondgård 

– havet - skogen – landet. Temana gav oss ytterligare en möjlig riktning för konstens 

gestaltning. Förutom temana med geografisk anknytning ska konsten också vara 

inspiration till barnen att använda konsten i sina lekar för att t.ex. samla grejer och 

dokumentera lekarna. 

  

Två platser på varje förskola har valts ut för konst, eventuellt knutet till givna teman. Ett 

antal olika konstnärer har diskuterats och fyra har utsetts att få skissuppdrag. 

Konstnärerna som utvalts för att skissa har sedan erhållit en Skissinbjudan. Av inkomna 

skisser har vi valt skisser från två konstnärer som vi nu vill rekommendera Kultur och 

fritidsnämnden att ge uppdrag.  

Konstnärernas skisser kommer att redovisas på nämndmötet.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2018-12-20 

Arbetshandling Situationsplan Sundstrands förskola 2018-04-20 

Skissinbjudan, Pergola/port/kabinett 2018-04-19 

Skissinbjudan, Plattsatt yta 2018-04-19 

Förfrågningsunderlag Förskolan kv Vardagen Ytskiktsplan (Söndagsvägens förskola) 

2018-02-28  
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Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ger Jukka Värela och Berit Jonsvik uppdrag att utföra 

konstnärlig gestaltning till Söndagsvägens förskola och Sundstrands förskola enligt 

tidigare lämnade skisser. 
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§ 8 Dnr KFN 274107  

Val till kommunala rådet för äldre  

Sammanfattning 

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 

ordförande Monica Bang Lindberg (L) och 2:e vice ordförande Annelie Högberg (S).  

      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Monica Bang Lindberg (L) och Annelie Högberg (S) 

till att representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för äldre.  
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§ 9 Dnr KFN 274108  

Val till kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättningar 

Sammanfattning 

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 ordförande Monica Bang Lindberg (L) och 2:e vice 

ordförande Annelie Högberg (S).  

      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Monica Bang Lindberg (L) och Annelie Högberg (S) 

till att representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättningar.  
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§ 10 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om syftet med denna informationspunkt, det vill säga att 

informera om exempelvis pågående ärenden.  

  

Förvaltningschefen informerar även om badhusprocessen, bland annat att 

byggprocessen kommer förorsaka trafikstörningar.  
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§ 11 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om kommunens utbildningsinsatser för förtroendevalda, om 

kommunikation mellan tjänstemän och förtroendevalda som sker via Uddevalla.se-

mailadresser samt om datum för nämndens arbete med styrkort.    
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§ 12 Dnr KFN 2019/00004  

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

  

Beslut 2019-01-07 § 1 enligt delegation nr 11 om avslag på ansökan från Ljungskile 

ridklubb om bidrag för ökade foderkostnader 
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§ 13 Dnr KFN 2019/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

  

Bestämmelser om Kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap  

Beslut KS 2018-12-19 § 319 

Beslut personalutskottet 2018-12-05 § 53 

Tjänsteskrivelse KLK 2018-11-23 

  

Flerårsplan 2019-2021 med budget för 2019, beslut KF 2018-12-12 § 307 

  

Kultur och fritidsnämndens avrapportering och begäran om förlängning av uppdrag från 

flerårsplan samt avrapportering projektering tillfälligt bad 

Beslut KS 181128 § 288 

Tjänsteskrivelse KLK 181107 

  

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB med anledning av ny 

mandatperiod  

Beslut KF 2018-12-12 § 300 

Tjänsteskrivelse KLK 2018-11-21 

  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning; avskaffande av 

hållbarhetsberedningen  

Beslut KF 2018-12-12 § 299 

                      Tjänsteskrivelse KLK 2018-11-20 

  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder; ändring av antal 

förtroendevalda  

Beslut KF 2018-12-12 § 298 

                      Tjänsteskrivelse KLK 2018-11-21 

  

Uppdrag från kommunfullmäktige att se över formen för gåva och uppvaktning till 

förtroendevalda  

Beslut KS 2018-12-19 § 321 

  

Valberedningens förslag till ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring i styrelser 

och nämnder 2019-2022  

Beslut KF 2018-12-12 § 306 

Tjänsteskrivelse 2018-11-20 
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§ 14 Dnr KFN 274111  

Fråga om möjlig risk för jäv 

 

Protokollsanteckning  

Annelie Högberg (S), Åsa Carlsson (S), Robert Wendel (S), Maria Nilsson (S), Åke 

Granath (S), Josef Sannholm (S) och Christer Johansson (V) lämnar följande 

protokollsanteckning:  

  

Med anledning av tillsättningen av nya ledamöter i nämnden vill vi peka på problem 

med delikatessjäv som kan uppkomma.  

  

Alla partier har anledning att fundera över lämpligheten att tillsätta politiker med nära 

familjekoppling till anställda inom förvaltningens utredningsområde som nämnden skall 

fatta beslut om, eller andra anledningar som gör det troligt att en ledamot kan hamna i 

jävssituationer. Detta skapar otrygghet och försvårar nämndens och förvaltningens 

arbete.  

  

      

 


