
  
Utses att justera Kent Andreasson (UP) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid kl. 09.00 den 17/3  Paragrafer §§ 45-64  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Kent Andreasson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2022-03-16 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2022-03-17 
Anslaget tas ner 2022-04-07 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Bohusläns Försvarsmuseum, kl. 09.00 till 15.24 med avbrott för lunch kl. 

12.00 till 13.15 och paus för fika kl. 10.35 till 11.15 och 14.50 till 15.05.  
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande 

Mathilda Sténhoff (M) 

Anita  Olsson (C) 

Monica Bang Lindberg (L) 

Jerker Lundin (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Anders Andersson (SD) för Thommy Karlin (SD) 

  
Ersättare Jennie Ekland (C) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) 

Tony Wall (S) 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Lars Olsson (UP) 

 
Övriga Från kultur och fritid  

Annica Ryman, förvaltningschef  

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd och utveckling  

Anna Sarsten, avdelningschef kultur, bibliotek och unga  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Roger Hansson, avdelningschef fritid  

Monica Laigar-Strandberg, ekonom  

Torben Larsson, utvecklare  

Kristina Mars, utvecklare  

Jonas Hansson, utvecklare  

Robert Wahlström, utvecklare  

Josefin Florell, sekreterare  

 

Övriga  

Paula Nyman, processledare 

Ivan Andersen, processledare 

Anders Emilsson, projektledare  

Cecilia Wahlskog, projektledare  

Robert Börjesson, projektledare  

Torgny Hübert, projektledare 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

Viggo Linhage, prao-elev 

Lars Ålander, styrelseordförande Bohusläns Försvarsmuseum   

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KFN 277531 

Nämndens egna överläggningar: Presentation av Bohusläns 
Försvarsmuseum  

 

Lars Ålander, styrelseordförande Bohusläns Försvarsmuseum, informerar om stiftelsens 

verksamhet och ändamål.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KFN 267051 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Kent Andreasson (UP). Justeringen föreslås äga rum torsdagen 

den 17 mars klockan 09:00 på kultur och fritid. 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Kent Andreasson (UP) till justerare. Justeringen äger 

rum torsdagen den 17 mars klockan 09:00 på kultur och fritid. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KFN 274259 

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende nummer nio, information om Kulturstråket, utgår ur dagordningen.  

 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) anmäler att ett ledamotsinitiativ ska 

lämnas in, detta behandlas sist på dagordningen.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ovan ändring.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KFN 276002 

Anmälan om jäv 

 

Inga planerade anmälningar om jäv noteras.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KFN 276987 

Nämndens egna överläggningar: bidragssystem 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KFN 276211 

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Sammanfattning 

Paula Nyman, processledare, presenterar Ivan Anderson som blir ny processledare i 

Rimnersprojekten från och med april.  

 

Torgny Hübert, projektledare, ger nämnden en statusrapport för bygget av 

Rimnersbadet.  

 

Cecilia Wahlskog och Anders Emilsson, projektledare, informerar om status för arbetet 

med renovering och tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen.  

 

Robert Börjesson, projektledare, informerar om arbetet med utveckling av 

Rimnerområdet, där en förstudie påbörjats och landskapsarkitekter skissar på ett förslag 

utifrån behovsanalysen.  

 

Roger Hansson, avdelningschef fritid, informerar om planerna för hur de nya 

byggnaderna ska invigas när de är färdigställda. 

 

 

 

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KFN 277530 

Information: Granskning av Uddevalla kommuns översiktsplan 
2022 

Sammanfattning 

Robert Wahlström, utvecklare, och Josefin Florell, utredare, informerar om förslaget till 

översiktsplan för Uddevalla kommun och kultur och fritids synpunkter på 

översiktsplanen, som tillställts nämnden för granskning. Ärendet återkommer för beslut 

senare på dagens sammanträde.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KFN 277529 

Information: Kultur och fritids arbetsmiljörapport  

Sammanfattning 

Jonas Hansson, utvecklare, informerar om kultur och fritids arbetsmiljörapport som 

tagits fram gällande tertial tre år 2021. Arbetsmiljörapporten är föremål för beslut 

senare på dagens sammanträde.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KFN 276269 

Information: arbetet med Kulturstråket 

 

Ärendet utgår ur dagordningen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KFN 275980 

Information: ekonomisk uppföljning, controllerrapport 

Sammanfattning 

Monica Laigar Strandberg, ekonom, informerar om februari månads controllerrapport, 

som indikerar ett nollresultat.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KFN 276273 

Information: Budgetdialog 

Sammanfattning 

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd och utveckling, ger nämnden en muntlig 

föredragning av kultur och fritids budgetdialog.  

 

Ärendet återkommer som beslut senare på dagens sammanträde.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr KFN 2021/00145 

Medborgarförslag från Carina Crona om grillplatser på Emaus 

Sammanfattning 

Förslagsställare, Carina Crona, har lämnat in ett medborgarförslag om att utöka antal 

grillplatser på Emaus lantgård. Förslaget grundar sig i att möjligheten att grilla i 

samband med besök på Emaus lantgård har försämrats i och med att engångsgrillar inte 

längre finns tillgängliga på samma vis som förut. Detta innebär att besökare får samsas 

om de fasta grillplatser som finns tillgängliga, vilket resulterar i att det snabbt blir 

upptaget och det skapas en otillgänglighet. 

Förslaget om fler grillplatser i samband med Emaus lantgård skulle skapa bättre 

förutsättningar för våra invånare att vistas i en naturnära miljö där det finns utrymme för 

spontana lekaktiviteter men också för återhämtning och rekreation genom att det finns 

möjlighet att grilla medhavd matsäck. Emaus lantgård är också en plats som möjliggör 

möten mellan människor, så väl unga som gamla, och där aktivitet kan ske antingen i 

direkt anslutning till verksamhetens innehåll eller i den närliggande naturen. 

Att utöka möjligheten för våra invånare att pausa aktiviteter utan att behöva lämna 

området samt att öka tillgängligheten på området ses som något positivt. Förslaget går 

också i linje med kultur och fritids eftersträvan att bland annat stärka folkhälsan och den 

sociala gemenskapen genom sina verksamheter. Ur ett friluftsperspektiv kan vi också se 

att förslaget skulle bidra till människors möjlighet att vistas i naturen där upplevelse av 

välbefinnande och återhämtning är en viktig del.  

I samstämmighet med det medborgarförslag som inkommit har verksamheten på Emaus 

lantgård tagit initiativ till att öka antalet grillplatser vid verksamheten. Detta då 

verksamheten ser ett behov av uppförande av nya grillplatser som säkerhetsåtgärd för att 

undvika att invånare grillar på platser som inte är avsedda för denna aktivitet. 

Efter ett möte med kommunens skogsförvaltare, då verksamheten ligger inom ett 

naturreservat, har det beslutats om att det ska uppföras två nya grillar som placeras 

längs den lilla slingan runt gården. Skogsförvaltaren ska också se till att det runtom 

befintlig grillplats grusas upp för att minska risken för elden att sprida sig till oönskade 

områden. Det kommer också att finnas tillgång till lite ved i sådan mån att det ska 

motverka att invånare bryter eller plockar grenar i reservatet.   

Kultur och fritidsförvaltningen anser således, genom initiativ av verksamheten på 

Emaus lantgård tillsammans med kommunens skogsförvaltare, Carina Cronas 

medborgarförslag om att utöka antal grillplatser på Emaus lantgård besvarat.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-25 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 51 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Medborgarförslag från Carina Krona om grillplatser på Emaus 2021-02-26 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden konstaterar att verksamheten, Emaus lantgård, tillsammans 

med kommunens skogsförvaltare beslutat uppföra två nya grillar på området. Kultur och 

fritidsnämnden anser därför medborgarförslaget om att utöka antalet grillplatser på 

Emaus lantgård som bifallet. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr KFN 2022/00017 

Granskning av Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit översiktsplan för Uddevalla kommun för granskning. 

Nämnden lämnade synpunkter på översiktsplanen i samrådet (KFN 2021-09-01 § 128). 

Kommunledningskontoret har omarbetat översiktsplanen, sammanställt alla inkomna 

synpunkter och kommenterat dessa i samrådsredogörelsen. Kultur och fritid ser att vissa 

förändringar har gjorts som överensstämmer med synpunkter kultur och fritid lyfte i 

samrådet, exempelvis är ett ställningstagande om markberedskap reviderat till att 

inkludera naturmiljöer och lagret för kulturmiljövård innehåller länkar till kultur och 

fritids kulturmiljövårdsprogram.  

Några av kultur och fritids synpunkter från samrådet kvarstår även gällande 

granskningsversionen. Eftersom översiktsplanen ska innebära en ny kontaktväg till 

kommunen och syftar till att upprätta en dialog om samhällsplanering, anser kultur och 

fritid att den behöver bli mer lättförståelig, lätthanterlig och överblickbar. Exempelvis 

behöver fler begrepp/lager definieras direkt i lagerhanteraren och en funktion för att 

samla in synpunkter via kartverktyget behövs. Kultur och fritid anser även att det skulle 

vara enklare för läsaren att ta till sig kommunens samlade viljeinriktning och planerade 

mark- och vattenanvändning om geografiska ställningstaganden disponerades enligt 

förslag i ärendebeskrivningen. 

Översiktsplanen behöver kompletteras med sammanfattningar av kommunens nuläge 

och identifierade utmaningar inom social hållbarhet och folkhälsa, anser kultur och 

fritid. Nuläge och utmaningar bör redovisas direkt i översiktsplanen (även om det 

redovisas i styrande dokument som översiktsplanen länkar till) för att tydliggöra 

kopplingen till den valda mark- och vattenanvändningen1 

Kultur och fritid föreslår att geografiska strategiska ställningstaganden för Fräknestranden 

och Havstensstrand kompletteras med tydligare vägledning kopplat till kulturmiljö. Skälet 

till detta är bland annat att kultur och fritid delar Länsstyrelsens uppfattning om att det finns 

en risk att riksintresset enligt Miljöbalkens fjärde kapitel som råder där påtagligt skadas om 

inte utbyggnad i kustområdet regleras.  

Kultur och fritid föreslår även att planeringsprinciperna för orterna av lokal betydelse 

(Hogstorp, Lane-Ryr Kyrkebyn) samt landsbygd och Havstensstrand ska inkludera de 
kulturmiljöaspekter som Länsstyrelsen lyfter i samrådsredogörelsen (s. 15 och 19). 

I enlighet med vad kommunen föreslår i samrådsredogörelsen, anser kultur och fritid att 

kommunen bör anta en arkitekturpolicy för att ytterligare utveckla arbetet med gestaltning.  

Eftersom översiktsplanen ska vara en digital ingång till kommunen anser kultur och fritid 

att kartdelen i högre grad bör visualisera idrott- och kulturliv, exempelvis Kulturstråket och 

Rimnersområdet. Detta för att läsaren ska kunna ledas från kartan till textdelar om 

                                                 
1Länsstyrelsen uttryckte detta i samrådet vilket redovisas i samrådsredogörelsen    



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

exempelvis kulturell infrastruktur, föreningsliv och folkhälsa men också för att dessa ytor är 

något som kommunen långsiktigt bör bevara och utveckla, varför de bör synas i 
översiktsplanens karta. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-03-01  

Utdrag av samtliga texter, Uddevalla kommuns översiktsplan 2022, granskning 

Samrådsredogörelse Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 

https://karta.uddevalla.se/opgranskning/ 

 

Förslag till beslut på mötet  
Robert Wendel (S) föreslår att det tredje förslaget till beslut revideras enligt nedan: 

Kultur och fritidsnämnden anser att geografiska strategiska ställningstaganden för 

Fräknestranden och Havstensstrand samt planeringsprinciperna för orterna av lokal 

betydelse, och landsbygd Havstensstrand behöver kompletteras med 

kulturmiljömässiga aspekter enligt förslag i ärendebeskrivningen. 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Robert Wendels (S) ändringsyrkande och 

finner att nämnden gör det.  

 

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden anser att åtgärder behöver göras för att översiktsplanen ska 

bli mer lättförståelig, lätthanterlig och överblickbar.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att beskrivningar av nuläge och identifierade 

utmaningar inom social hållbarhet och folkhälsa behöver redovisas direkt i 

översiktsplanen för att det ska tydliggöras hur detta påverkat den valda mark- och 

vattenanvändningen. 

Kultur och fritidsnämnden anser att geografiska strategiska ställningstaganden för 

Fräknestranden och Havstensstrand samt planeringsprinciperna för orterna av lokal 

betydelse, och landsbygd behöver kompletteras med kulturmiljömässiga aspekter enligt 

förslag i ärendebeskrivningen.  

Kultur och fritid anser att den inledande texten inför ställningstaganden om 

Kulturvärden och kulturmiljö revideras samt att två nya ställningstaganden läggs till 

enligt förslag i ärendebeskrivningen.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att kartdelen bör visualisera tematiska 

ställningstaganden som behandlar social hållbarhet, mötesplatser, kulturell infrastruktur, 

folkhälsa, samt tillgängliga och offentliga miljöer, exempelvis i form av kartlager för 

idrotts- och evenemangsanläggningar och kulturell infrastruktur (exempelvis 

Rimnersområdet och Kulturstråket). 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KFN 2022/00025 

Kultur och fritidsförvaltningens arbetsmiljörapport februari 
2022 

Sammanfattning 

I det systematiska arbetsmiljöarbete som ska genomsyra de kommunala verksamheterna 

i Uddevalla kommun förekommer rapportskrivning avseende tertial 3 med den årliga 

uppföljningen i fokus. Det arbetsmiljöarbete som fortlöper ute i verksamheterna 

analyseras här utifrån ett förvaltningsperspektiv för att ge en helhetsbild av hur 

välfungerande arbetet faktiskt är. Arbetsmiljörapporten behandlar olika 

arbetsmiljörelaterade nyckeltal, resultatet av den årliga uppföljningen och konkluderas 

sedan med en analys kring den information som presenteras. 

  

Till synes förekommer arbetsmiljöarbetet, till största del, naturligt ute i verksamheterna 

på kultur och fritidsförvaltningen. Det finns både kännedom om och man tillämpar 

kommunala riktlinjer. Verksamheterna verkar också göra löpande risk- och 

konsekvensanalyser kring problematik som uppstår i vardagen och sammantaget 

föranleder detta bedömningen att generell status avseende arbetsmiljön är god i 

förvaltningen. Samtidigt återfinns en viss problematik gällande användandet av våra 

digitala arbetsmiljöverktyg samt arbetsmiljörelaterade rutiner vilket är något som 

förvaltningen kommer att arbeta med för att uppnå eftersträvad arbetsmiljönivå.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-02-22 

Arbetsmiljörapport T3 2021, Kultur och fritidsförvaltningen 2022-02-22 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner Arbetsmiljörapport T3 2021 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr KFN 2022/00026 

Budgetdialog 2023-2025 - Kultur och fritid 

Sammanfattning 

Syftet med budgetdialogen är att ge de politiska partierna en kortfattad men tillräcklig 

information som ger förutsättningar att fördela kommunens tillgängliga resurser till 

nämnderna. Årets budgetdialog äger rum 2022-04-08. Då skall nämnderna presentera 

samtliga viktiga förutsättningar för åren 2023–2025.  

Till kultur och fritidsnämnden i planeringsunderlaget för åren 2023–2025 är de 

preliminära kommunbidraget 148,2 mkr per år.  

Kultur och fritidsnämnden begär utökat kommunbidrag i syfte att: 

 Öka utbudet av e-böcker på folkbiblioteken 

 Skapa en trygg och meningsfull fritid för alla barn och unga 

 Möjliggöra lovaktiviteter 

Dialogen består av två delar. Den första delen är en skriftlig redogörelse av kultur och 

fritidsnämndens verksamhet, omvärldspåverkan, beskrivning av investeringar, 

effektiviseringar och besparingar samt områden för medborgardialoger. Andra delen är 

en muntlig framställning som ska komplettera den skriftliga informationen. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse  

Kultur och fritidsförvaltningens skrivelse 2023-02-28 

Flerårsplan 2023–2025 Sammanställning resursbehov 

Flerårsplan 2023–2032 Investeringar 

Flerårsplan 2023–2025 Drift- och kapitalkostnader pga. investeringar 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna informationen och handlingarna som underlag inför den fortsatta 

budgetdialog 2023–2025. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KFN 2022/00019 

Ansökan om bidrag till Konstvandring Södra Bohuslän 

Sammanfattning 

2022 arrangeras Konstvandringen Södra Bohuslän för 24:e gången, av föreningen med 

samma namn. Föreningen har 71 medlemmar och består av yrkesverksamma konstnärer 

och har ambitionen att hålla hög konstnärlig kvalitet. Själva Konstvandringen Södra 

Bohuslän är ett välbesökt arrangemang där konstnärerna öppnar sina ateljéer för 

besökare under påskhelgen i fem kommuner: Uddevalla, Kungälv, Orust, Tjörn och 

Stenungsund. I år öppnar 15 konstnärer sina ateljéer i Uddevalla under påskhelgen. För 

många är konstvandringen den stora konstupplevelsen under året. 

I år kommer föreningen att trycka en katalog utan annonser vilket ökar deras utgifter. 

Man kommer också att göra en film för att locka till sig besökare. 

Föreningen Konstvandringen Södra Bohusläns söker nu kommunalt bidrag på 20 000 

kronor, för att kunna fortsätta att utveckla arrangemanget. Kultur och fritid har sedan 

flera år tillbaka beviljat bidrag till konstvandringen.     

Kultur och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på Uddevallas medverkan i 

Konstvandringen Södra Bohuslän och föreslår att nämnden stödjer föreningen med det 

sökta beloppet.   

Vid bifall till förvaltningens förslag tas medel från budgeten för vuxenkultur. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Ansökan om bidrag till Konstvandringen Södra Bohuslän 2022-02-03 

Beslut 

Kultur och fritidsförvaltningen stödjer Konstvandringen Södra Bohuslän med det sökta 

beloppet 20 000 kr.    

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KFN 267055 

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen har inga informationspunkter.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KFN 267054 

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om att verksamheten på Emaus lantgård håller på att ta fram en 

djurstrategi, en inflytandestrategi, en samverkansstrategi och en plats- och 

omgivningsstrategi samt att rekrytering av en ny enhetschef pågår.  

 

Gällande Fridhemsvallen finns diskussion om hur behovet av fler omklädningsrum ska 

tillgodoses. I dagsläget bereds ett underlag som beräknas komma nämnden till del i 

april.  

 

Förvaltningen arbetar även med nyttjanderätt och avtalsförhållanden gällande Kärrs 

badplats.  

 

En överenskommelse med Ljungskile Sportklubb är påskriven och arbete med avtal 

gällande Skarsjövallen pågår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KFN 2022/00005 

Redovisning av anmälningsärenden 2022  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Beslut om fas två enligt partneringkontrakt, detaljprojektering och byggnation, 

Rimnersvallen  

    Beslut KS 2022-02-23 § 66 

    Tjänsteskrivelse KLK 2022-02-15 

    Beslut KF  2021-10-13 § 211 

    Entreprenadkontrakt 2021-09-06, Rimnersvallen, Peab 

Hyresavtal för Stadsbiblioteket 

   Beslut KS 2022-02-23 § 61 

   Tjänsteskrivelse KLK 2022-02-02 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges uppdrag               

xBeslut KF § 24 2022-02-09 

  Beslut KS § 11 2022-01-26 

  Tjänsteskrivelse KLK 2022-01-19 

Revidering av förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför flerårsplan 2023–2025 med 

budget 2023 

  Beslut KS 2022-02-23 § 70 

  Tjänsteskrivelse KLK 2022-02-14 

  Bilaga förutsättningar 23 ver 3 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022 

  Beslut KF § 28 2022-02-09 

  Beslut KS § 15 2022-01-26 

  Tjänsteskrivelse KLK 2021-12-30 

  Flerårsplan 2022–2024 med sammanställd budget 2022 

  Styrkort Barn och utbildningsnämnden 

  Styrkort Kommunstyrelsen 

  Styrkort Kultur och fritidsnämnden 

  Styrkort Samhällsbyggnadsnämnden 

  Styrkort Socialnämnden 

  Beslut KF § 127 2021-06-10 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr KFN 2022/00035 

Ledamotsinitiativ om upprustning av Lelången till Lane 
Fagerhult  

Sammanfattning 

Ett ledamotsinitiativ anmäldes till kultur och fritidsnämndens sammanträde den 16/3 av 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP).  Uddevallapartiet vill att förvaltningen 

skyndsamt ska rusta upp Lelången (sträckan Lane till länsväg 172), att denna sträcka 

bör ha belysning och att kommunen tillsammans med Trafikverket hittar en lösning på 

den riskabla överfarten över länsväg 172.  

Beslutsunderlag 

Ledamotsinitiativ om upprustning av Lelången till Lane Fagerhult 2021-03-16 

 

Förslag till beslut på mötet  

Ordförande föreslår att nämnden tar emot ledamotsinitiativet och behandlar det på nästa 

nämnd. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förslaget om att ta emot ledamotsinitiativet 

och behandla det på nästkommande nämnd och finner att nämnden gör det.  

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden tar emot ledamotsinitiativet om upprustning av Lelången och 

behandlar det på nästkommande sammanträdet.   
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