
  
Utses att justera Kent Andreasson (UP) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 22/4 kl. 10.00 Paragrafer §§ 65-84  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg, Gösta Dahlberg  
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Kent Andreasson  

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2022-04-20 
Förvaras hos Kultur och fritid  
Anslaget sätts upp 2022-04-22 
Anslaget tas ner 2022-05-13 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Bohusläns musem, Spisrummet kl. 09.00 till 16.18 med avbrott för lunch 

klockan 12.30 till 13.15 och fika kl. 10.00 till 10.15 samt 14.50 till 14.55.  
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande §§ 65-72, närvarar och ej beslutsför § 

75, 77-84 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande, ordförande §§ 73-84  

Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande 

Mathilda Sténhoff (M) 

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) 

Jennie Ekland (C) för Anita Olsson (C) 

Tony Wall (S) för Annelie Högberg (S) §§ 73-84 

  
Ersättare 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 

Roger Hansson, avdelningschef fritid 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Adam Gistedt, enhetschef  

Torben Larsson, utvecklare 

Kristina Mars, utvecklare 

Jonas Hansson, utvecklare 

Pontus Blom, projektledare 

Pontus Gläntegård, lokalplanerare 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

Josefin Florell, sekreterare 

 

Övriga 

Victor Kullgren, projektledare 

Robert Börjesson, projektledare  

Ivan Windvik Andersen, processledare 

Cecilia Wahlskog, projektledare 

Annette Prior, museichef 

Anna-Lena Segestam Macfie, antikvarie  

Jienny Giellerstedt, utställnings- och programantikvarie 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 65 Dnr KFN 277660 

Information från Bohusläns museum 

Sammanfattning 

Annette Prior, museichef, informerar om Bohusläns museums verksamhet. Anna-Lena 

Segestam Macfie, antikvarie och Jienny Giellerstedt, utställnings- och 

programantikvarie visar museets utställningar och samlingar.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 66 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 fredagen den 

22 april klockan 10:00 på kultur och fritid. 

Beslut 

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

rum fredagen den 22 april klockan 10:00 på kultur och fritid. 
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2022-04-20 
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§ 67 Dnr KFN 276002 

Anmälan om jäv 

Inga planerade anmälningar om jäv noteras. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 68 Dnr KFN 274259 

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende nummer 11, Överenskommelse mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla 

kommun om kommunalt övertagande av aktivitetsyta och ärende 6, Information om 

Kulturstråket, byter plats med varandra i dagordningen.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ovan ändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 69 Dnr KFN 276211 

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Sammanfattning 

Robert Börjesson, projektledare, informerar om utvecklingen av Rimnersområdet där 

arbetet med förstudie och utvecklingsplan för området pågår. Nämnden kommer få en 

återkoppling från de studiebesök hos andra kommuner som genomförts.  

Cecilia Wahlskog, projektledare, presenterar en statusrapport och tidsplan för arbetet 

med Rimnersvallen.  

Ivan Windvik Andersen, processledare, informerar om arbetet med Rimnersbadet.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 70 Dnr KFN 277658 

Information inför nämndsbeslut  

Sammanfattning 

Roger Hansson, avdelningschef, informerar om överenskommelsen mellan Ljungskile 

Sportklubb och Uddevalla kommun.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 71 Dnr KFN 2022/00042 

Överenskommelse mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla 
kommun om kommunalt övertagande av aktivitetsyta 

Sammanfattning 

På uppdrag av majoritetspartierna (S), (M), (C) och (L) har en överenskommelse träffats 

mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK (LSK) om att LSK ska överlåta del av 

tomträtt, nyttjanderätt samt anläggningstillgångar inom Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 

1:1, som är beläget i Skarsjöområdet, Ljungskile. På området finns bland annat en 

konstgräsplan, naturgräsplaner samt en grusfotbollsplan (just nu använd som parkering).  

Överenskommelsen ska, för att äga giltighet, godkännas av kommunfullmäktige samt ha 

en lagakraftvunnen lantmäteriförrättning senast 2022-09-30. Överenskommelsen 

innebär också att kommunen tar över driften och rådigheten av anläggningarna från 

LSK (ej huvudarenan). Kommunen avser att hyra ut anläggningarna enligt sätt som 

gäller för övriga kommunala anläggningar.  

Överenskommelsen motiveras av att vikten av kommunal rådighet i området för att 

skapa likvärdiga förutsättningar för fritidsverksamhet i hela kommunen. Bilagd 

behovsbeskrivning och behovsanalys beskriver behov kopplat till området som 

idrottsanläggning. Kultur och fritid ser emellertid att en förstudie bör beställas där 

aspekter om hur området kan bli en tillgång för fler målgrupper och bidra till kultur och 

fritids övergripande syften. Det kan exempelvis handla om åtgärder för att förbättra 

tillgången till friluftsliv, spontana aktiva mötesplatser och offentlig konst.  

Konstgräsplaner medför en miljöpåverkan, bland annat eftersom gummigranulatet som 

finns på konstgräsplaner är en källa till mikroplastspridning. Ytterligare relevanta 

miljölagar samt koppling till miljömål redovisas i behovsbeskrivningen.   

Omvärldsfaktorer som kan påverka förhållningssättet till investering i konstgräsplaner 

är ett beslut som väntas fattas på EU-nivå år 2022 om att förbjuda gummigranulat i 

konstgräs, alternativt kräva riskminimerande aspekter. Kultur och fritid arbetar också 

med en utredning om konstgräsplaner som väntas färdigställas 2022, där bland annat 

villkoren för utfasning av konstgräsplaner utreds. 

Vid utebliven investering i ny konstgräsanläggning bedömer förvaltningen att 

konstgräsanläggningen behöver avvecklas då skicket medför en risk för spelare och för 

miljön. I bilagd behovsanalys kommenteras konsekvenser av detta samt alternativa 

hanteringar av konstgräsanläggningen efter ett övertagande.  

Kultur- och fritidsnämnden begär i detta ärende medel för investeringen samt för 

kapital- och driftkostnader enligt bilagd behovskalkyl. Investeringens storlek bedöms 

till 6,941 mkr enligt uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns en 

osäkerhet i kalkylen med anledning av den senaste tidens kraftiga prisförändringar inom 

byggsektorn. I denna kostnad ingår, utöver konstgräsmatta, bl.a planbelysning, rivning 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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och bortforsling av befintlig plan samt åtgärder som syftar till att begränsa spridningen 

av mikroplaster.   

I syfte att säkerställa barn- och ungdomsverksamhet samt seniorverksamhet (fotboll) på 

en miljösäkrad konstgräsanläggning bör projektöverlämning samt driftsättning ske 1 

oktober 2022. Investeringar i form av fordon, maskiner/utrustning och 

förbrukningsmaterial behöver säkras till 1 juli 2022. Detta då lantmäteriförrättningen 

beräknas vinna laga kraft i juni och kultur och fritid således ansvarar för driften från och 

med det tillfället.  

Köpeskillingen om 3,495 mkr är inte budgeterad och föreslås finansieras via årets 

resultat.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-06 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile Sportklubb  

Behovsbeskrivning Skarsjövallen   

Behovsanalys Skarsjövallen   

Behovskalkyl Skarsjövallen   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige   

att godkänna överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 

överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 

nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1.   

att finansiering ska ske via årets resultat (3,495 mkr)   

att överföra 3,495 mkr till SBN för att finansiera överenskommelsen   

att kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i avtalet angivna 

områdets framtida drift.  

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 för ny konstgräsanläggning om 

7,437 mkr   

  

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel för 2022 maskiner och fordon om 1,125 

mkr  

  

att samhällsbyggnadsförvaltningen utarrenderar aktuellt markområde till kultur och 

fritid i syfte att bedriva idrotts– och fritidsverksamhet   
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att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag för arrende 60 tkr, driftskostnad 0,3 

mkr och kapitalkostnader 1,012 mkr enligt bilagd behovsanalys och behovskalkyl, 

helårseffekt. 

Kultur och fritidsnämnden beslutar  

att uppdra till förvaltningschef att påbörja en behovsanalys för anläggningen som helhet 

utifrån kultur och fritids övergripande syften.   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 72 Dnr KFN 277661 

Information om förstudie för ridanläggning  

Sammanfattning 

Victor Kullgren, projektledare, informerar om arbetet med förstudie gällande en ny 

ridanläggning.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 73 Dnr KFN 276987 

Nämndens egna överläggningar: bidragssystem 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 74 Dnr KFN 2022/00037 

Medborgarförslag från Lars Olsson om önskemål om skylt vid 
Kurödsvägen i samband med igenlagda "grytor" 

Sammanfattning 

Medborgarförslag har inkommit avseende uppförande av informationsskylt i samband 

med igenlagda jättegrytor som återfinns intill Nordmannerödsvägen i norrgående 

riktning, mittemot Blomsterlandet. Förslagsställarens önskemål är att förbipasserande 

ska ha möjlighet att berikas med information som berättar historien om jättegrytorna. 

Kultur och fritidsförvaltningen ser positivt på att våra medborgare men även de 

människor som tillfälligt besöker Uddevalla kommun har möjlighet att fördjupa sina 

kunskaper om hur kommunens naturmiljöer formats samt det kulturhistoriska 

perspektivet. På den plats som förslagsställaren angivit finns det idag en skylt som avser 

jättegrytorna. Dessa skyltar togs, med hjälp av Kultur och fritidsförvaltningen, fram i 

samband uppskyltning av strandpromenaden som gjordes från kommunens sida år 2006. 

Ärendet med uppskyltning var då ålagd Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen, vad som 

i dag benämns som Samhällsbyggnadsförvaltningen, och för några år sedan gjorde 

Samhällsbyggnadsförvaltningen en upprustning av de flesta skyltarna. 

Kontakt har tagits med förslagsställaren för att förhöra oss om det är så att 

förslagsställaren eftersöker något annat än den skyltning som idag återfinns på platsen. 

Genom samtal framgick då att existerande skyltning är fullgod för att uppnå 

förslagsställarens ambition om att sprida information om jättegrytorna. 

Kultur och fritidsförvaltningen anser således att medborgarförslaget besvarat.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-09 §57 

Medborgarförslag från Lars Olsson om önskemål om skylt vid Kurödsvägen 2022-02-

15 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget besvarats genom att hänvisa 

till den skyltning som återfinns på platsen idag och det samtal där det framgått att 

nuvarande skyltning är i linje med förslagsställarens ambition. 
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§ 75 Dnr KFN 276269 

Information: arbetet med Kulturstråket 

Sammanfattning 

Pontus Blom, projektledare, informerar om arbetet med Kulturstråket.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 
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§ 76 Dnr KFN 2022/00041 

Samråd gällande detaljplan Fisketången 1  

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Fisketången 1 för samråd. 

Detaljplanens huvudsyfte är att pröva områdets lämplighet att tillåta femvånings 

bostadshus genom utökad byggrätt för bostäder från tre till fem våningar.  

Utifrån ett kulturmiljöperspektiv anser kultur och fritid att en påbyggnad från tre 

våningar till fem får negativa konsekvenser för området ur ett kulturmiljömässigt och 

gestaltningsmässigt perspektiv.   

I första hand anser kultur och fritid att möjligheten att förtäta området med fler bostäder 

bör prövas på andra sätt än tillbyggnad på höjden, med anledning av att befintliga 

byggnader utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö, som inte ska förvanskas. 

Kommunstyrelsen har emellertid beviljat planbesked med syfte att bygga på samtliga 

huskroppar inom fastigheten från tre till fem våningar.  

 

Därför anser kultur och fritid, i andra hand, att påbyggnaden begränsas till högst en 

ytterligare våning. Detta då den antikvariska bebyggelseutredningen framhåller att en 

påbyggnad i en våning skulle minska den negativa effekten för kulturmiljön. Ett 

alternativ är också att istället pröva påbyggnad på endast den södra huskroppen 

(Nordanvindsvägen 5A och 5A) då den inte är lika exponerad mot omgivningarna.  

Kultur och fritid anser att vi en eventuell påbyggnad bör byggnadsytan per våningsplan 

vara något mindre för en eventuell påbyggnad, i enlighet med rekommendationerna i 

den antikvariska bebyggelseutredningen. Detta för att minska de negativa effekterna av 

förändringen och undvika allt för tunga och massiva husvolymer.  

I planbeskrivningen lyfts rekommendationer för byggnation, som är hämtade ur 

Bohusläns museums antikvariska bebyggelseutredning. Kultur och fritid anser att detta 

är positivt. För att detaljplanen ska säkerställa en omsorgsfull gestaltning för eventuell 

påbyggnad samt för att få ursprungliga byggnaden avläsbar anser kultur och fritid dock 

att planen ska säkerställa de aspekter ur ett bevarandeperspektiv som Bohusläns 

museum lyft fram i enlighet med ärendebeskrivningen. 

Lokaliseringsmässigt anser kultur och fritid att det är positivt med fler bostäder i det 

aktuella planområdet då det finns närhet till offentlig service i centrum, fritidsgård i det 

direkta närområdet, tillgång till friluftsliv i Sanders dalar och tillgång till kollektivtrafik 

och gång- och cykelväg. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-04  

Plankarta Fisketången 1  
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Planbeskrivning Fisketången 1  

Bohusläns museum, ”Röda gården”, Kv Fisketången 1, Skogslyckan, Uddevalla. 

Antikvarisk förundersökning, konsekvensbeskrivning, rekommendationer och 

detaljplaneunderlag 2021-11-24 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-09-25 § 225  

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden anser att planförslaget för Fisketången 1 medför negativa 

konsekvenser ur ett kulturmiljöperspektiv och att andra sätt att förtäta området bör 

utredas.  

Kultur och fritidsnämnden anser att om påbyggnad sker bör den begränsas i omfattning 

sett till antalet berörda byggnader samt till maximalt en våning.   

Kultur och fritidsnämnden anser att detaljplanen bör säkerställa att en eventuell 

påbyggnads byggnadsyta bör vara mindre jämfört med de ursprungliga byggnaderna.  

Kultur och fritidsnämnden anser att detaljplanen bör säkerställa de aspekter ur ett 

bevarandeperspektiv som Bohusläns museum lyft fram, i enlighet med 

ärendebeskrivningen. 

Kultur och fritidsnämnden anser att området lokaliseringsmässigt lämpar sig för fler 

bostäder samt ser positivt på att detaljplanen reglerar att befintliga byggnaders 

karaktärsdrag gällande röd tegelfasad ska behållas, samt att gårdsmiljöerna planlagts 

med prickmark för att kunna bevaras som lek- och rekreationsyta.  

 

Förslag till beslut på mötet  

Monica Bang Lindberg (L) föreslår att första och andra beslutsmeningen avslås, att 

tredje beslutsmeningen ändras och bifall till fjärde och femte beslutsmeningarna:  

Kultur och fritidsnämnden anser att detaljplanen bör säkerställa att en eventuell 

påbyggnads byggnadsyta bör harmonisera med de ursprungliga byggnaderna. 

  

Kultur och fritidsnämnden anser att detaljplanen bör säkerställa de aspekter ur ett 

bevarandeperspektiv som Bohusläns museum lyft fram, i enlighet med 

ärendebeskrivningen. 

  

Kultur och fritidsnämnden anser att området lokaliseringsmässigt lämpar sig för fler 

bostäder samt ser positivt på att detaljplanen reglerar att befintliga byggnaders 

karaktärsdrag gällande röd tegelfasad ska behållas, samt att gårdsmiljöerna 

planlagts med prickmark för att kunna bevaras som lek- och rekreationsyta. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Monica Bang Lindbergs (L) förslag och 

finner att nämnden gör det.  
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Beslut  
Kultur och fritidsnämnden anser att detaljplanen bör säkerställa att en eventuell 

påbyggnads byggnadsyta bör harmonisera med de ursprungliga byggnaderna. 

  

Kultur och fritidsnämnden anser att detaljplanen bör säkerställa de aspekter ur ett 

bevarandeperspektiv som Bohusläns museum lyft fram, i enlighet med 

ärendebeskrivningen. 

  

Kultur och fritidsnämnden anser att området lokaliseringsmässigt lämpar sig för fler 

bostäder samt ser positivt på att detaljplanen reglerar att befintliga byggnaders 

karaktärsdrag gällande röd tegelfasad ska behållas, samt att gårdsmiljöerna 

planlagts med prickmark för att kunna bevaras som lek- och rekreationsyta. 

 

Protokollsanteckning 
Ann-Marie Viblom (MP) lämnar följande anteckning till protokollet:  

Miljöpartiet vill ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.  
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§ 77 Dnr KFN 2021/00042 

Remiss: Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson 
(UP) om att införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Representanter från Uddevallapartiet har lämnat in en motion om att införa inträde på 

Landbadet för att öka besökarnas säkerhet och trygghet. Motionärerna menar att detta 

skulle ge möjlighet för att värma upp bassängen samt skapa en flerårsplan som ger 

förutsättning att budgetera verksamheten. Kommunfullmäktige har remitterat motionen 

till kultur och fritidsnämnden. 

Innan denna motion väcktes lyfte förvaltningen förslaget om avgift på Landbadet till 

kultur och fritidsnämndens presidium (Underlag inträde Landbadet 2020-01-12). Efter 

dialog med presidiet gick förvaltningen inte vidare med detta.  

Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen under ett av sina sammanträden där 

beslutet blev att inte stödja motionen. Ungdomsfullmäktige menar att en avgift skulle 

vara negativt för de barn och unga som använder badet.  

I och med projektet Renodlat, som syftar till att föra över hyresavtal från kultur och 

fritid till samhällsbyggnad, ska samhällsbyggnad ta över drift och underhåll av 

Landbadet. Kultur och fritid blir således hyresgäster som betalar hyra till 

samhällsbyggnad för Landbadet. Hyressättningen för Landbadet från och med årsskiftet 

2021/2022 är i dagsläget inte fastställd. Detta medför att kultur och fritid inte vet vad 

hyran för anläggningens drift och underhåll samt specifikt för Landbadet maskindrift 

kommer att bli.  

Eventuella lokalbehov som förvaltningen lyfter i lokalförsörjningsprocess och som leder 

till att samhällsbyggnad får göra investeringar, leder till en ökad hyreskostnad för kultur 

och fritid. Införande av en entréavgift skulle medföra behov av ytterligare investeringar 

i anläggningen och ökat behov av personal. Konsekvensen blir således en ökad hyra 

samt ökade personalkostnader.  

Landbadet har lokalbehov kopplat till medarbetarnas arbetsmiljö och uppvärmning av 

bassängen. Dessa lokalbehov hanteras i gängse lokalförsörjningsprocess.  Förvaltningen 

anser att dessa lokalbehov bör prioriteras högre än de byggnationer som behöver göras 

för att kunna möjliggöra för att ta entréavgift. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-03-22 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-28 § 18 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att införa en avgift på 

Landbadet 2021-02-16 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 37 

Underlag inträde Landbadet 2021-01-12 

Förslag placering entré Landbadet, karta 2021-01-12 

 Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om införande 

av entréavgift på Landbadet eftersom nämnden prioriterar att först utreda och åtgärda 

lokalbehov kopplat till arbetsmiljö och uppvärmning av bassängen.  

Förslag till beslut på mötet 

Kent Andreasson (UP): bifall till motionen.  

 

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

finner att nämnden gör det.  

 

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om införande 

av entréavgift på Landbadet eftersom nämnden prioriterar att först utreda och åtgärda 

lokalbehov kopplat till arbetsmiljö och uppvärmning av bassängen. 

 

Reservation  
Kent Andreasson (UP)  reserverar sig till förmån för det egna förslaget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 Dnr KFN 2022/00038 

Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2022 

Sammanfattning 

I budget för 2022 har 100 000 kr avsatts till bidrag för pensionärsorganisationer som är 

verksamma i Uddevalla kommun. Förvaltningen har med ledning av de uppgifter som 

inlämnats av pensionärsföreningarna om sin verksamhet för 2021, upprättat förslag till 

fördelning av 100 000 kr. 40 000 kronor fördelas för lokalkostnader och resterande del, 

60 000 kronor, fördelas som ett generellt stöd med föreningens medlemsantal som 

grund. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 Bilaga 1; Förslag till 

fördelning av 2022 års bidrag till pensionärsföreningar Bilaga 2; Tabell 

pensionärsbidrag 2022.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja  

Forshälla PRO 3 735 kr  

Lane-Ryrs Pensionärsförening 1 260 kr  

Skogslyckans PRO 14 907 kr  

Skredsviks PRO 13 179 kr 

 SPF Fräkne 3 888 kr  

SPF Hafsten 3 088 kr  

SPF Viken 9 134 kr  

Sv. Kommunalpens. Förbund 20 898 kr  

Södertullskyrkans RPG 996 kr  

Uddevalla Bridgeförening 11 676 kr  

Uddevalla-Ljungskile PRO 6 758 kr  

Vision Seniorer Uddevalla 3 571 kr  

Onsdagsbridgen 7NT Uddevalla 3 124 kr  

Ljungskile Bridgeklubb 2 063 kr 

 Aktiva Seniorer i Uddevalla 1 722 kr  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr KFN 2022/00021 

Donation till Uddevalla kommun, reproduktion av konstverk av 
Gunnar Åberg  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun mottog i februari 2022 en donation av en inramad tavla, från Sune 

Brattberg.  

Tavlan är en reproduktion av Gunnar Åbergs målning över Uddevalla centrum och 

Bäveåns utlopp i Byfjorden, målad cirka 1890. En avbildning av denna målning pryder 

omslaget till Uddevalla stads historia, skriven av Martin Åberg 1997.   

Enligt Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer ska den nämnd som 

gåvan riktar sig till besluta om gåvan tas emot eller inte. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tackar för gåvan och meddelar att bilden kommer registreras 

bland övriga kommunala konstverk.  

  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Dnr KFN 2022/00040 

Öppna sammanträden för kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-11-18 (§ 148) att stänga sina sammanträden 

för allmänheten från och med 2020-12-08 och under den period som 

Folkhälsomyndighetens särskilda råd gäller för att begränsa smittspridning av Covid-19. 

 

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och 

samhällsfarlig sjukdom. Rådande restriktioner som i nuläget gäller handlar om att 

vaccinera sig, stanna hemma vid symtom och att ovaccinerade bör undvika 

inomhusmiljöer där många samlas 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-11-18 § 148 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden öppnar sina sammanträden för allmänheten från och med 

2022-05-18.  

 

Förslag till beslut på mötet 
Åsa Carlsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att olika alternativ ska 

presenteras.  
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Åsa Carlssons (S) förslag om återremiss 

och finner att nämnden gör det.  
 

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden återremitterar ärendet om öppna sammanträden för kultur 

och fritidsnämnden för att fler alternativ ska presenteras.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Dnr KFN 2022/00045 

Revidering av taxa på Fridhemsvallen  

Sammanfattning 

Kommunen övertog Fridhemsvallen, då benämnd Kamratgården under september 2021. 

I samband med övertagandet antog kultur- och fritidsnämnden ny taxa för 

anläggningen, en taxa som i stort matchade taxan för C-planen på Rimnersvallen då 

dessa anläggningar ansågs jämförbara. 

 

Därefter har Oddevold avancerat till division 1 och kommunen har lagt resurser på att 

iordningställa anläggningen för att klara de krav som division 1 spel innebär. I och med 

upprustning av anläggningen anser kultur- och fritidsförvaltningen att Fridhemsvallen är 

jämförbar med andra anläggningar där taxan baseras på en ordinarie taxa om 20% av 

bruttointäkterna. I de fall intäkterna understiger minimitaxan bör minimaxan gälla (se 

beslutsunderlag). Förvaltningen föreslår att denna taxa endast ska omfatta division 1 

spel och högre. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Taxa för Fridhemsvallen 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar bilagd taxeförändring för Fridhemsvallen att gälla från 

och med 2022-05-01. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr KFN 267055 

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 

Roger Hansson, avdelningschef fritid, informerar om att Fridhemsvallen på 10 veckor 

färdigställts till Division 1-standard. Det har rekryterats ny ordinarie enhetschef till 

Emaus. Simhallen ska ordna kostnadsfri simskola för barn från Ukraina. 

Walkesborgsbadets kafé drivs numera i kommunal regi.   

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare, informerar om Ljungskilegården. Kommunen för 

dialog med Alliansföreningen via en utsedd representant från samhällsbyggnad.  

Anna Sarsten, avdelningschef kultur, bibliotek och unga, informerar om 

att det kommer vara en utställning om Fristad på biblioteket i slutet av april. Vidare 

konkretiseras vilka aktiviteter som omfattas av de i budgetdialogen äskade 2 miljoner 

kronorna;  

*Ur- och skurkultur på Kulturskolan, vilket vuxit fram under pandemin och som innebär 

att bedriva verksamhet i särskilt utsatta områden där tillgång till lokaler saknas. 

*Bokstart, som innebär bokpaket till familjer med nyfödda barn i Tureborgsområdet 

*Familjefritids som är ett koncept där hela familjer bjuds in till fritidsgårdsverksamhet.  

*Ett projekt för att främja barns och ungas rörelse på deras fria tid i skolans lokaler och 

i anslutning till att skolan slutar ingår också.  

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter kommer erbjudas även sommaren 2022.  

 

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd och utveckling, informerar om processer 

som pågår inom avdelningen. Exempelvis ska målen och syftena i verksamhetsplanen 

ska revideras. Ett projekt för att processa vad förvaltningen gör och kan göra för att 

främja Agenda 2030 ska påbörjas. Utredningen om konstgräsplaner håller på att 

färdigställas. Dokumenthanteringsplanen ska revideras. Ett digitalt 

kemikaliehanteringssystem ska implementeras på förvaltningen. Kommunen ska få ett 

nytt lönesystem. Arbete med att se över och revidera bidragssystemet pågår och ett nytt 

bidragssystem håller på att upphandlas. En förnyad kontakt har tagits med 

samhällsbyggnad för samarbetet kring spontana aktiva mötesplatser.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr KFN 267054 

Ordförande informerar 

Sammanfattning 

Ordförande har tagit initiativ att förvaltningen varje nämnd berättar vad som hänt den 

senaste månaden.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-04-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr KFN 2022/00005 

Redovisning av anmälningsärenden 2022-04-20 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

Avsägelse från Monica Bang Lindberg (L) för uppdraget som andre vice ordförande i 

kultur och fritidsnämnden, 

Protokollsutdrag KF 2022-03-09 § 62 

Protokollsutdrag Valberedningen 2022-03-07 § 5 

Mail 2022-01-31 

Energi och klimatplan för Uddevalla kommun 2022 

Energi och klimatplan 

Protokollsutdrag KF 2022-03-09 § 47 

Protokollsutdrag KS 2022-02-23 § 54 

Sammanställning remissvar energi och klimatplan 

Slutrapport - Beräkning av koldioxidutsläpp 

Åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan 

Granskningsrapport från revisionen 

Följebrev - Grundläggande granskning 2021 

Grundläggande granskning 2021 Uddevalla kommun 

Omfördelning av investeringsmedel, omklädningsrum på Bodele 

Protokollsutdrag 2022-02-23 KS § 46 

Protokollsutdrag 2022-03-09 KF § 45 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-02-02 

Revidering av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut KS 2022-02-22 

Förslag på dokumenthanteringsplan för process lämna ut handlingar 1.7.2 

Förslag på dokumenthanteringsplan för process offentlig dialog 1.2.2 

Förslag på dokumenthanteringsplan för process återkoppla till förtroendevalda 1.2.7 

Yttrande KS 2022-02-22 

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2021 

Protokollsutdrag 2022-03-30 KS § 106 

Tjänsteskrivelse 2022-03-08 KLK 

Synpunkter inkomna via Kontaktcenter 

Synpunkt daterad 2021-01-09 

Synpunkt daterad 2021-05-25 

Synpunkt daterad 2021-09-29 

Synpunkt daterad 2021-11-25 
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