
 

  
Utses att justera Åke Granath (S)  
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 27/8 kl. 14.30 Paragrafer §§ 89-97  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Åke Granath 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2019-08-26 
Förvaras hos Kultur och fritid  
Anslaget sätts upp 2019-08-27 
Anslaget tas ner 2019-09-18 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-08-26  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve. Nämndsammanträde kl. 09.03 till kl. 10.48 med 

avbrott för ajournering och fika kl. 09.24 till 10.04.  

Nämndens egna överläggningar kl. 11.00 till kl. 14.30 med avbrott för 

lunch kl. 12.00 till kl.13.00    
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande §§ 89-96 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande §§ 89-96 

Margareta Lundh (M) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) §§ 89-96 

Robert Wendel (S) §§ 89-96 

Åsa Carlsson (S) §§ 89-96 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Gustafsson (L) för Torsten Torstensson (C) 

Anders Andersson (SD) för Thommy Carlin (SD) §§ 89-96  

  
Ersättare Josef Sannholm (S) §§ 93-96 

Christer Johansson (V) §§ 89-96  

Ann-Marie Viblom (MP) 

Anders Andersson (SD) 

Caroline Henriksson (UP) 

Carl-Gustav  Gustafsson (L) 
Övriga Från kultur och fritid  

Katarina Hansson, förvaltningschef 
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Josefin Florell, sekreterare 

 

Gunilla Svensson, avdelningschef bibliotek 

Anna Reinhardt, avdelningschef fritid 

Anna Svensson, avdelningschef kultur 

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 
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2019-08-26 
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§ 89 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden föreslår Åke Granath (S) till justerare. Justeringen föreslås 

äga rum tisdag den 27 augusti klockan 14.30.   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Åke Granath (S) till justerare. Justeringen äger rum 

tisdag den 27 augusti klockan 14.30.   
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§ 90 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende nummer ett, nämndens egna överläggningar, behandlas som ärende nummer 

nio.   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan med denna ändring.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KFN 2019/00118  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

Föreningen IFK Uddevalla har tagit initiativ till tecknande av en överenskommelse om 

idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Uddevalla kommun.  

En IOP överenskommelse är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och 

upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar till 

samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men 

som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

  

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna sektorn.  

• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

• Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser). 

• Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

  

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1. 

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre 

identifierade sk utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg). 

Utanförskapsområdena definieras genom att färre andel förvärvsarbetar, fler är 

långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre. 

Utifrån välfärdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst 

utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark 

koppling mellan socioekonomiska förutsättningar och deltagande i föreningsidrotten. 

Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort 

antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel 

av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur 

och andra normer styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i 

föreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den föreningsstruktur och 

den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas 

verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för deltagande i 

föreningsverksamhet för områdets barn och unga.  

  

I kultur och fritidsnämndens reglemente ingår bland annat särskilt uppdrag att aktivt 

stödja föreningar som verkar inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. 

Förvaltningen anser att föreningens initiativ till IOP överenskommelse stämmer väl med 

de uppdrag som nämnden har enligt reglementet.  Med överenskommelsen möter IFK 

Uddevalla upp de behov som finns i det definierade utanförskapsområdet, ett uppdrag 

som kommunen annars skulle få lägga egna resurser på. Den utbildningsinsats som ska 

genomföras sker med fördel tillsammans med SISU idrottsutbildarna, vilka IFK 

Uddevalla har en mycket väl etablerad samverkan med. Utöver SISU ska även 
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kommunen bedriva ett nära samarbete med föreningen, framförallt bör de kompetenser 

som har uppdrag inom föreningsutveckling samt integration och inkludering ingå i 

samarbete för att ytterligare motverka segregation genom ex utslagning.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-21 KFN2019/00118 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och föreningen IFK Uddevalla avseende 

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 2019-08-21 KFN2019/00118       

 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att teckna IOP-överenskommelse med IFK 

Uddevalla avseende verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar.  

  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande alternativa förslag till beslut:  

 

Kultur och fritid beslutar att teckna IOP-överenskommelse med IFK Uddevalla 

avseende verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar med följande förändringar i IOP-

avtalet. 

 

•Vid uppföljning med föreningen och tjänstepersoner skall kultur och fritidsnämndens 

ordförande vara med två gånger om året. 

 

•Samt att kultur och fritidsnämnden ska ha skriftlig information som skall godkännas 

innan utbetalning skall göras i januari och augusti. 

 

•Uddevalla kommun kommer betalar ut två gånger per år när vi fått den skriftliga 

godkända redogörelsen. 

 

•IFK Uddevalla skall inkomma med en skriftlig handlingsplan som godkänns av kultur 

och fritidsnämnden. 

 

Nämnden föreslår även följande tillägg till beslutet:  

 

Kultur och fritidsnämnden anser med ovan beslut ledamotsinitiativ från S och V om 

idrott för alla, 2019-06-12 § 85, behandlat.  

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att nämnden godkänner 

ordförandes förslag till beslut.   

 

Ordförande frågar om nämnden godkänner den tillagda beslutssatsen och finner att 

nämnden godkänner den.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslut  

Kultur och fritid beslutar att teckna IOP överenskommelse med IFK Uddevalla 

avseende verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar med följande förändringar i IOP-

avtalet. 

 

•Vid uppföljning med föreningen och tjänstepersoner skall kultur och fritidsnämndens 

ordförande vara med två gånger om året. 

 

•Samt att kultur och fritidsnämnden ska ha skriftlig information som skall godkännas 

innan utbetalning skall göras i januari och augusti. 

 

•Uddevalla kommun kommer betalar ut två gånger per år när vi fått den skriftliga 

godkända redogörelsen. 

 

•IFK Uddevalla skall inkomma med en skriftlig handlingsplan som godkänns av kultur 

och fritidsnämnden. 

 

Kultur och fritidsnämnden anser med ovan beslut ledamotsinitiativ från S och V om 

idrott för alla, 2019-06-12 § 85, behandlat.  

 

Ajournering  

Under överläggningarna ajournerade sig nämnden mellan klockan 09.24 och klockan 

10.04.  

 

Protokollsanteckning 

 

Anders Andersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

  

Förvaltningens tjänsteskrivelse redogör för att föreningen IFK Uddevalla har en stor 

andel medlemmar av utomnordisk härkomst och att därmed finns en viss ovana vid den 

föreningsstruktur och den organisering som här är rådande. Det är bra att IFK Uddevalla 

ämnar ställa krav på sina medlemmar då kravställning och tydliggörande av 

förväntningar är en direkt förutsättning för att invandrade ska komma att anpassa sig, ta 

till sig och bli en del av såväl föreningslivet som det svenska samhället.  

 

IFK Uddevalla är dock inte ensamma om att bedriva föreningsverksamhet i norra 

Uddevalla. Förra sommaren konstaterade det externa bolaget Utvärderingsringen att det 

finns stora skillnader i bidragssystemet för Uddevallas föreningsliv. Vi finner det inte 

lämpligt att det ingås avtal som innebär särlösningar under pågående arbete med att se 

över föreningsbidragen. 
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§ 92 Dnr KFN 2019/00103  

Samråd: Detaljplan för Resteröds-Strand 3:1 m.fl., 
Strandskogen 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit ett förslag till detaljplan för Resteröds Strand 3:1 m fl, för 

samrådsremiss. Planområdet är beläget cirka 1,5 mil söder om Uddevalla centrum och 

är cirka 10 hektar stort. Området är ursprungligen skogsfastighet och har bebyggts för 

fritidshusändamål.  

  

Samrådet gäller ändring av detaljplan, där en höjning av byggrätterna för att möjliggöra 

åretrunt-boende prövas. Kommunen bygger ut vatten och avlopp i området. Byggrätten 

ska höjas till sammanlagt 200 kvm per fastighet. Gällande plan anger en byggnadsarea 

på 60 kvm samt komplementbyggnad på 15 kvm.  

  

Detaljplanen ingår i ett område som i översiktsplanen är utpekat för permanentning, 

d.v.s konvertering från fritidshusområde till helårsboende. Inom detaljplanen finns 48 

fastigheter varav tre är obebyggda.   

  

Kultur och fritidsförvaltningens synpunkter tar sin grund i nämndens reglemente och 

verksamhetsplan, med fokus på kulturmiljö, folkhälsa, friluftsliv samt barns och ungas 

rätt till mötesplatser. Området har ett kulturmiljövärde tack vare att det är ett 

fritidshusområde, vilket skapar en särskild karaktär hos byggnader och landskap. 

  

De huvudsakliga synpunkterna anges nedan och utvecklas vidare i ärendebeskrivningen.  

  

Att områdets karaktär ska finnas kvar, även efter konvertering till åretruntboende, är en 

målsättning i översiktsplanen. Kultur och fritidsförvaltningen efterlyser vilka åtgärder 

som ska tas för att kunna göra detta. För att kunna identifiera vad som är bevarandevärt, 

och värna om detta vid konverteringen, bör den kulturhistoriskt värdefulla miljön 

utvärderas. Detta är en rekommendation enligt Kulturmiljövårdsprogrammet.  

  

Med syfte att bevara områdets karaktär samt leva upp till planbeskrivningens 

målsättningar om ”försiktighet som princip” och ”varsam kompletteringsbebyggelse” 

bör plansprängning och trädfällning undvikas. Om träd måste fällas bör de återplanteras.  

  

Planområdet är av riksintresse för natur- och kulturvärden, varför allmänhetens tillgång 

till området och dess omgivningar måste värnas. En konsekvens av att området 

permanentas är att det i större utsträckning är de som bor där som får del av det, jämfört 

med om det är ett fritidshusområde. 

  

En hållbar infrastruktur och en plan för tillgång till service är en förutsättning för 

fortsatt permanentning av kustlinjen. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-07-08  

Samrådsremiss 

Planbeskrivning  

Plankarta    

     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser att planbeskrivningen bör kompletteras med följande: 

  

En utvärdering av vilka kulturhistoriskt bevarandevärda objekt som finns i 

området, med syfte att bevara områdets karaktär vid planändringen.  

  

En plan för att värna allmänhetens tillgång till friluftslivet i planområdet och dess 

omgivningar. 

  

Kultur och fritidsnämnden anser att planbeskrivning bör revideras med följande:  

  

En begränsning av marknivåförändring och undvikande av trädfällning, för att 

bevara natur- och kulturvärden i området.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen vid fortsatt permanentning av kustlinjen 

bör skapa en hållbar infrastruktur med effektiv kollektivtrafik in till centrala Uddevalla. 

  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig i övrigt bakom förslaget till detaljplan 
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§ 93 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om händelser under sommaren 2019:  

 

Aktiviteten Parksommar har genomförts i Hasselbacken, med två musikevenemang och 

två biovisningar. Det har varit uppskattat och förvaltningen har fått bra respons på 

arrangemangen. Det har inte varit några klagomål. Förvaltningschefen tackar Anna 

Svensson, avdelningschef Kultur, med personal för detta arbete.  

 

Vid ett par tillfällen har olika badplatser behövt stängas under sommaren, bland annat 

på grund av för höga halter av e-colibakterier. Prover tas på vattnet i kommunens 

badplatser under badsäsongen, som pågår mellan 20 juni och 20 augusti.  

 

Fridhemshallen har ingen is, på grund av tekniskt fel i en mjukvara. Is-säsongen blir 

cirka tre veckor försenad på grund av detta. Berörda föreningar är informerade.  

 

Det har kommit in en överklagan för det tillfälliga badet på Sörvik. Länsstyrelsen har 

dock valt att inte behandla denna, så projektet fortskrider därmed.  

 

Det nya badet kan komma att bli ett halvår försenat på grund av skredsäkring. 

Inventarierna ryms inte i investeringskostnaderna, vilket gör att dessa kostnader kan 

behöva lyftas  i ett eget ärende.  

 

Anna Reinhardt, avdelningschef fritid, ska avsluta sin anställning och bli kultur- och 

fritidschef i Ale kommun. Rekrytering av hennes efterträdare är påbörjad och 

förvaltningschefen arbetar för att få en tillförordnad avdelningschef under 

rekryteringsprocessen.  
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§ 94 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Sammanfattning 

Ordförande informerar om följande punkter: 

 

Ordförande har mottagit många positiva hälsningar och meddelanden från medborgare 

som vill tacka för sommarens arrangemang, Parksommar. Ett av arrangemangen hade 

600 besökare. Den nya aktivitetsparken på Oljeberget har varit välbesökt under 

sommaren.  

 

Ordförande har fått information om att handikapp-badplatsen vid Mollön varit stängd 

med kedja. Anna Reinhardt, avdelningschef fritid, förklarar att detta är en åtgärd för att 

säkerställa att den inte nyttjas av obehöriga. 

 

Ordförande återkommer med upplägg för nämndens budgetarbete med besparingar.  
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§ 95 Dnr KFN 2019/00004  

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

  

Beslut 2019-06-13 enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till 

Ljungskile Ridklubb 
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§ 96 Dnr KFN 2019/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden; 

Befolkningsprognos för Uddevalla kommun, 

Beslut KS 2019-06-19 § 172 

Tjänsteskrivelse KLK 2019-06-04 

Tabellbilaga 

  

Detaljplan för nytt badhus, Kv. Windingsborg 1 m.fl. beslut KS 2019-06-19 § 176 

  

Kommunens delårsrapport april 2019, ekonomiskt utfall och uppföljning av 

kommunfullmäktiges styrkort 

                      Beslut KF 2019-06-13 § 154 

                      Beslut KS 2019-05-29 § 137  

                      Tjänsteskrivelse KLK 2019-05-16 

                      Kommundirektörens skrivelse 2019-05-14 

                      Kommunens delårsrapport april 2019 

  

Motion om att avskaffa de legala klotterytorna  

  

Beslut KF 2019-06-13  § 144 

Beslut KS 2019-05-29 § 130 

                      Tjänsteskrivelse KLK 2019-04-16 
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§ 97 Dnr KFN 274624  

Nämndens egna överläggningar. Uppstart verksamhetsplan 
2020-2022 med budget 2020 

 


