
 

  
Utses att justera Anita Olsson (C)  
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 2021-09-06 kl. 11:30 Paragrafer §§ 124-137  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Anita Olsson  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2021-09-01 
Förvaras hos Kultur och fritid  
Anslaget sätts upp 2021-09-06 
Anslaget tas ner 2021-09-27 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 09.06 till 15.45 med avbrott för lunch kl.  

11.56-13.00 och fika  09.50-10.15.  
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande 

Mathilda Sténhoff (M), deltar på distans  

Anita Olsson (C), deltar på distans 

Carl-Gustav Gustafsson (L), deltar på distans 

Åke Granath (S), deltar på distans 

Christer Johansson (V), deltar på distans  

Ann-Marie Viblom (MP) § 129, §§ 131-137, deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Karin Johansson (KD) för Ann-Marie Viblom (MP) §§ 124-128, 130 

Anders Andersson (SD) för Thommy Carlin (SD) 

Klas Gerle (UP) för Lars Olsson (UP)  

 

  
Ersättare Karin Johansson (KD) § 129, §§ 131-137 deltar på distans   

Jennie Ekland (C), deltar på distans  

Monica Bang Lindberg (L) 

Robert Wendel (S), deltar på distans  

 
Övriga Från kultur och fritid 

Annica Ryman, förvaltningschef  

Anna Sarsten, avdelningschef kultur, bibliotek och unga  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Roger Hansson, avdelningschef fritid  

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd och utveckling  

Gunilla Svensson, enhetschef Stadsbibliotekets vuxenavdelning och 

Rampens bibliotek 

Emil Palmqvist, projektledare 

MiaMarie Johansson, utvecklare 

Robert Wahlström, utvecklare 

 

Övriga 

Robert Börjesson, projektledare 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt 

bestämmande av tid för justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Anita Olsson (C). Justeringen föreslås äga rum på kultur och fritid 

den 6 september klockan 11.30.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Anita Olsson (C) till justerare. Justeringen äger rum 

på  kultur och fritid den 6 september klockan 11.30.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr KFN 276002  

Anmälan om jäv 

 

Inga planerade anmälningar av jäv noteras.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr KFN 276270  

Information: gemensamt bibliotekssystem Fyrstad 

Sammanfattning 

Gunilla Svensson, enhetschef Stadsbibliotekets vuxenavdelning och Rampens bibliotek, 

informerar om arbetet med ett samarbete mellan biblioteken i Fyrstad vilket 

innefattar biblioteken i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr KFN 2021/00073  

Översiktsplan 2022, samråd Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

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

Förvaltningen lämnade synpunkter på översiktsplanen år 2020 i form av en 

tjänstepersonsremiss. Kommunledningskontoret har samlat och kommenterat 

synpunkter från tjänstepersonsremissen beslutsunderlaget remissredogörelse 

internremiss ÖP 2022.   
  
Uddevalla kommuns översiktsplan följer Boverkets modell för översiktsplaner, vilket 

bland annat innebär att den är disponerad utifrån tre områden; utvecklingsinriktning, 

mark- och vattenanvändning samt värden och hänsyn. Den sistnämnda kategorin 

innehåller bland annat riksintressen. Översiktsplanen innehåller även kommunala 

ställningstaganden, som är uppdelade i tematiska strategiska ställningstaganden och 

geografiska strategiska ställningstaganden.  
  
Kultur och fritid konstaterar att processen med att ta fram ställningstaganden involverat 

flera olika funktioner och kompetenser i kommunen vilket är positivt. 
  
Kultur och fritids synpunkter på översiktsplanen handlar bland annat om behovet av att 

markera  natur- och kulturmiljöer och friluftsliv i kartverktyget. Kultur och fritid lyfter 

även ett behov av att i kartverktyget visualisera det som kretsar kring sociala 

hållbarhetsaspekter och kulturell infrastruktur i kartan, för att den digitala 

översiktsplanen ska förmedla en tydligare bild av sina tre centrala begrepp; hållbar 

utveckling, vardagslivsperspektiv samt 8 och 80-perspektiv. 
  
Kultur och fritids synpunkter på översiktsplanen finns i bilaga till denna 

tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-07-20 

Bilaga: kultur och fritids synpunkter på översiktsplan 2022  

Skiss: Förslag grön-blå infrastruktur 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 114 

Översiktsplan 2022, samrådsförslag, utdrag av samtliga texter (textdelen)   

Översiktsplan 2022 samrådsförslag (kartdelen, www.karta.uddevalla.se/oversiktsplan)   

Remissredogörelse internremiss ÖP 2022   

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser att användarvänligheten hos den digitala 

översiktsplanen behöver öka för att stärka transparens och insyn ur ett demokratiskt 

perspektiv.   
  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kultur och fritidsnämnden anser att kulturmiljöer bör få ta mer plats i översiktsplanen 

genom att byggnadsminnen, rivningsförbud och fornlämningar läggs till som lager i 

plankartan.   
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår ett nytt tematiskt ställningstagande som handlar om 

rivning av bebyggelse.   
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår ett nytt tematiskt ställningstagande för 

markberedskap för naturmiljöer.   
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kartlager för grönblå infrastruktur läggs till 

översiktsplanen i enlighet med utgångspunkt i bifogad skiss.  
  
Kultur och fritid anser kartverktyget i högre utsträckning bör visualisera det som kretsar 

kring sociala hållbarhetsaspekter och kulturell infrastruktur i kartan. 
  
Kultur och fritidsnämnden anser att mark med höga natur-, kultur- och/eller rekreativa 

värden inte bör exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av samråd med 

kultur och fritidsnämnden. 
  
Kultur och fritidsförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på samråd för översiktsplan.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr KFN 2021/00099  

Omfördelning av bidrag till studieförbund för år 2018, 2019 och 
2020 med anledning av studieförbundens utökade särskilda 
kontroll  

Sammanfattning 

Studieförbunden i Uddevalla kommun får årligen bidrag av kultur och fritidsnämnden 

enligt bidragsregler för studieförbunden i Uddevalla kommun, antagna av 

kulturnämnden den 22 april 2003 §34.  

 

På uppdrag av folkbildningsrådet har samtliga studieförbund genomfört en utökad 

särskild kontroll för år 2017, 2018, 2019 vilket har föranlett ett återbetalningskrav av 

statsbidraget till folkbildningsrådet. I Uddevalla kommun ABF, Medborgarskolan, 

Sensus, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet reviderat studietimmar.  

Även det kommunala bidraget baseras på dessa reviderade studietimmar. 

Studieförbunden har tagit kontakt med förvaltningen för att revidera motsvarande 

studietimmar som ligger till grund för utbetalt kommunalt bidrag för 2018, 2019 och 

2020. I bidragsreglerna för studieförbund redogörs inte för hur en revidering av tidigare 

utbetalt bidrag ska hanteras.   

 

Förvaltningen har i dialog med studieförbunden tagit del av orsakerna till revideringarna 

i Uddevalla kommun och vilka åtgärder studieförbunden kommer att vidta för att 

undvika framtida brister. Denna dialog tillsammans med rapporter från 

folkbildningsrådet och rekommendationer från Västra Götalands bildningsförbund 

ligger till grund för förslaget hur revideringen ska hanteras.  

 

För att det kommunala bidraget fortsatt ska harmonisera med statsbidraget behöver 

studieförbundens redovisade studietimmar som ligger till grund för det kommunala 

bidraget (2018, 2019 och 2020) revideras. Enligt rekommendation från Västra 

Götalands bildningsförbund har bidrag för 2018, 2019 och 2020 därmed räknats om.  

I samband med utvärderingen har även administrativa fel identifierats i uträkningen av 

bidraget 2019 och 2020 som har lett till att en mindre andel av bidraget har fördelats 

felaktig. Rättelse av dessa fel har gjorts i samband med den nya beräkningen. Med 

grund i kommunens bidragsregler för studieförbunden har en administrativ avgift 

beräknats för att täcka kommunens merkostnader för utvärdering i samband med 

revideringen.  

 

Det innebär en omfördelning av tidigare utbetalt bidrag i enlighet med bilaga 1.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Omfördelning av bidrag till studieförbund för år 2018, 2019 och 2020 

Bilaga 1 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden omfördelar bidraget till studieförbunden som utbetalades år 

2018, 2019, 2020 med anledning av studieförbundens utökade särskilda kontroll genom 

att: 

 

Betala ut bidrag till:  

ABF Fyrbodal - 52 732 kr 

Studieförbundet Folkuniversitetet – 412 kr 

Kulturens bildningsverksamhet – 844 kr 

Ibn Rushd Studieförbund – 10 566 kr  

Sensus region Västra Sverige – 2 487 kr 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst Uddevalla – 4 369 kr 

  

Kräva återbetalning från: 

Medborgarskolan Fyrbodal - 13 936 kr 

Studiefrämjandet Fyrbodal – 156 338 kr 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr KFN 2021/00086  

Remiss: Energi- och klimatplan  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har mottagit en energi- och klimatplan för Uddevalla 

kommun på remiss. Planen ska uppfylla lagkrav om kommunal energiplanering samt 

kopplas till strategiska ställningstagande i kommunens nya översiktsplan, samt uppnå 

den politiska målsättningen om ett fossilfritt Uddevalla 2030.   

  

Kultur och fritid anser att energi- och klimatplanen är väl uppbyggd då den innehåller 

fakta och nuläge gällande energi- och klimatfrågor samt en överskådlig bilaga med 

åtgärder för att uppnå målen. Kultur och fritid ser dock att planen kan förtydligas med 

avseende på hur andra förvaltningar än kommunledningskontoret och samhällsbyggnad 

både ska arbeta för att uppnå planens mål, samt hur deras insatser ska följas upp och 

återrapporteras.  

  

För att uppnå energi- och klimatmålen om ett fossilfritt Uddevalla år 2030, ser kultur 

och fritid att alla kommunala förvaltningar och verksamheter, invånare, näringsliv, 

föreningsliv, med flera behöver medverka. Energi- och klimatplanen illustrerar och 

definierar olika typer av rådighet, vilket kultur och fritid anser är något som stärker 

planen. Kultur och fritid efterfrågar dock åtgärder som kan kopplas till den indirekta 

rådigheten samt rådigheten på omvägar (se s. 3-4). Alternativt kan planen kompletteras 

med ett resonemang om att åtgärder för att minska energi- och klimatpåverkan inom 

dessa typer av rådigheten kan följa vid kommande revideringar av planen.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-07-16  

Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-26 § 151  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-30  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-11 § 301  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom Uddevalla kommuns energi- och 

klimatplan.  

  

Kultur och fritidsnämnden önskar att energi- och klimatplanen samt åtgärdsbilagan 

förtydligas med avseende på nämnders och förvaltningars ansvar samt förtydligande av 

hur arbetet med åtgärderna organiseras.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att energi- och klimatplanen kan kompletteras med 

resonemang om eller åtgärder för hur kommunens klimatpåverkan ska minskas inom 

sfärerna för indirekt rådighet och genom samverkan med invånare, näringsliv och 

civilsamhälle.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr KFN 2021/00094  

Samråd gällande detaljplan, Ammenäs 1.128 m. fl. 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit detaljplaneförslag för Ammenäs 1:128 för samråd. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra tillskapande av tolv nya bostäder, uppdelat på fyra 

enbostadshus och ett flerbostadshus. Vidare ska planen säkerställa naturmark och 

möjliggöra att platsen för koloniverksamheten kan bebyggas av nya bostäder.  

  

Kultur och fritid är mycket positiva till att naturmiljöer säkras genom att ett stort stycke 

mark i planområdet blir planlagt som naturmark. För att stärka tillgängligheten till ytan 

för allmänheten och undvika att de tillkommande bostäderna annekterar naturmiljön, 

föreslår kultur och fritid att Kuststigen, som redan passerar i närheten av området, får ett 

större utrymme genom att exempelvis vindskydd och rastplats med eldstad placeras i 

planområdet. Kuststigens sträckning kan även dras om så att den går tvärs över allmän 

platsmark istället för upp genom villaområdet. Kultur och fritid föreslår att Kuststigen 

markeras ut på plankartan enligt bifogad skiss. 

  

Kultur och fritid konstaterar att det finns ökad efterfrågan på friluftsliv, att 

bostadsexploateringen på Fräknestranden och Ammenäs är stor, och att närmsta 

kommunala badplats från planområdet sett är Saxenhof, Mollön och Unda.  

Kultur och fritid ser i ljuset av detta ett behov av en ny badplats på Ammenäs. Detta 

överensstämmer med syftena för riksintresset för högexploaterad kust, som gäller för 

planområdet. Ammenäs är även inkluderat i den pågående badplatsutredningen. Kultur 

och fritid föreslår därför kommunalt huvudmannaskap för naturmarken, och att 

möjligheten att planlägga för badplats utreds.  

  

Planområdet är lokaliserat inom Fräknestranden, som enligt översiktsplan (2010) kan 

kompletteras med bebyggelse om stor hänsyn tas till natur- och kulturvärden. Ett sätt att 

ta hänsyn till kulturmiljön är att ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse.  

I den nu gällande detaljplanen från 2011 finns bestämmelser om röda takpannor och att 

marklov krävs vid fyllnader eller schaktning på mer än 0,5 meter. Kultur och fritid anser 

att sådana bestämmelser bör ingå i den nu för samråd aktuella detaljplanen, särskilt som 

planbeskrivningen nämner ambitioner om att bibehålla områdets karaktär.  

  

Kultur och fritid anser att en bestämmelse om minst 18 graders taklutning bör läggas till 

för att undvika platta tak, då inga av de omgivande husen idag har platta tak. Fler 

utformningsbestämmelser kan läggas till för att uppnå planbeskrivningens ambitioner 

kring gestaltningen, exempelvis fasader i trä. 

  

Kultur och fritid är positiva till att detaljplanen möjliggör en blandning av bostadstyper 

och upplåtelseformer. Kultur och fritid är positiva till att möjligheten för 

koloniverksamhet finns kvar i detaljplanen och ser detta som viktigt, då det är en del av 

platsens identitet och en möjliggörare för att fler än de boende ska få tillgång till natur- 

och kulturmiljön på Ammenäs i framtiden.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-07-08 

Planbeskrivning, Ammenäs 1:128  

Plankarta, Ammenäs 1:128 

Karta Kuststigen Ammenäs  

  

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att naturmarken får kommunalt huvudmannaskap för 

att möjliggöra anläggning och drift av en badplats.  

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår samhällsbyggnad att i samråd med exploatör och 

kultur och fritidsförvaltningen utreda de ekonomiska och fastighetsrättsliga 

förutsättningarna för anläggning och drift av ny badplats.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att utformningsbestämmelser från nu gällande 

detaljplan samt ambitioner från planbeskrivningen om gestaltning omsätts i 

utformningsbestämmelser i den nya detaljplanen. 

  

Kultur och fritidsnämnden inkluderar Ammenäs 1:128 som en möjlig lokalisering i 

översynen om spontana aktiva mötesplatser.  

  

Kultur och fritidsnämnden tillstyrker att detaljplanen/planbeskrivningen möjliggör en 

blandning av bostadstyper och upplåtelseformer samt möjliggör fortsatt 

koloniverksamhet.  

  

Förslag till beslut på mötet 

Kent Andreasson (UP): avslag till förslagen i handlingarna. 

   

Beslutsgång   

Ordförande ställer sitt eget förslag om bifall till förslagen i handlingarna mot Kent 

Andreassons (UP) förslag om avslag till förslagen i handlingarna och finner att 

nämnden bifaller förslagen i handlingarna. 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att naturmarken får kommunalt huvudmannaskap för 

att möjliggöra anläggning och drift av en badplats.  

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår samhällsbyggnad att i samråd med exploatör och 

kultur och fritidsförvaltningen utreda de ekonomiska och fastighetsrättsliga 

förutsättningarna för anläggning och drift av ny badplats.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att utformningsbestämmelser från nu gällande 

detaljplan samt ambitioner från planbeskrivningen om gestaltning omsätts i 

utformningsbestämmelser i den nya detaljplanen. 

  

Kultur och fritidsnämnden inkluderar Ammenäs 1:128 som en möjlig lokalisering i 

översynen om spontana aktiva mötesplatser.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Kultur och fritidsnämnden tillstyrker att detaljplanen/planbeskrivningen möjliggör en 

blandning av bostadstyper och upplåtelseformer samt möjliggör fortsatt 

koloniverksamhet.  

  

Reservation  

Kent Andreasson (UP) och Klas Gerle (UP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

  

Protokollsanteckning  

Protokollsanteckning från Kent Andreasson (UP) och Klas Gerle (UP):  

Förslaget på badplats är positivt från kulf men infrastrukturen är viktig. 

Att exploatera ett litet men viktigt naturområde med medföljande bilberoende bedömdes 

tveksamt ur ett ekologiskt perspektiv.  

• Avsaknad av gång och cykelväg samt stort avstånd till kollektivtrafik är två 

faktorer som gör att exploateringen inte bedömdes ha stöd i 

samhällsbyggnadsstrategin.  

• Mark och vattenanvändning blir problematisk då den fördjupade översiktsplanen 

redovisar att området är i princip färdigbyggt.  

• En exploatering innebär ett fortsatt bilberoende och att naturmark tas i anspråk.  

• Ingen handel eller offentlig service i området.  

• Infrastruktur: Mycket låg trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på ett vägnät 

med dålig standard.  

• Kollektivtrafik: Stort avstånd till hållplats. Bidrar inte till ett ökat kollektivt 

resande.  

När vi i Samhällsplaneringsutskottet 2019-06-08 föreslog att starta planarbete för 

Ammenäs 1:128 saknades beslutet i kommunstyrelsen (KS 2016/00155) där man hade 

beslutat om avslag i vårt underlag. Det är troligt att den informationen hade påverkat 

beslutet.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr KFN 2021/00107  

Omfördelning av investeringsmedel, omklädningsrum på 
Bodele 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele. 
  
Nya kalkyler och förutsättningar har påvisat högre kostnader på 5,7 mkr. Förvaltningen 

har gjort en besiktning av befintliga byggnader vilka visade sig vara i sämre skick än 

befarat och samtliga 6 omklädningsrum är uttjänta. Förvaltningen föreslår då att uppföra 

en stadigvarande byggnad med 6 nya omklädningsrum, omklädning för domare som 

tillika är tillgänglighetsanpassat, 3 publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. 

För att finansiera de ökande kostnaderna önskar förvaltningen en utökning av 

investeringsramen med 3,3 mkr.  
  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17 

Bygglovsunderlag 2021-05-20 

Kalkyl Bodele nybyggnad, 2021-05-20 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 § 16 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

öka investeringsramen med 3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att 

möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 450 000 

kronor i ökad driftram för kultur och fritidsförvaltningen. 
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om följande:  

Kommunen har efter dialog med föreningen upprättat en avsiktsförklaring med IFK 

Uddevalla. Den behandlar bland annat kommande uppsägning av avtal om lokalhyra 

och att överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap ska avbrytas.  

Förvaltningen arbetar med uppdraget som går ut på att se över bidragssystemet. 

Nämnden diskuterar tidplan för uppdraget och sin roll som referensgrupp. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om innehållet Sveriges fritids- och kulturchefsförenings 

föreläsning som hon deltagit i tillsammans med andre vice ordförande och 

avdelningschef för kultur, bibliotek och unga.  

Ordförande informerar även om rutiner för nämndsammanträden, som sker på distans 

via avskilda rum i Stadshuset tills Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr KFN 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021-09-01 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utvecklingsbidrag till Korpehola 

Judoklubb 

 

Beslut enligt delegation nr 1 angående idrottshallar och idrottsanläggningar inom kultur 

och fritids ansvar fr o m 1 juni 2021 

 

Beslut enligt delegation nr 1 om att bevilja extra aktivitetsbidrag till föreningar enligt 

bifogad förteckning 

 

Beslut enligt delegation nr 1 om tillfällig ändring av bidragsregler för studieförbund 

med anledning av covid-19 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr KFN 2021/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2021-09-01 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Befolkningsprognos Uddevalla kommun 2021 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16 § 180 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Tabellbilaga 

 

Justering av kommunbidrag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16 § 183 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-31 

 

Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, tilläggsbeställning av läktare i idrottshall 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16 § 184 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-07 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-06-02 § 113 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Förstudie 2019-03-25 

Bilaga 2 Grundläggande förutsättningar Ljungskileskolan 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, eldningsförbud, allmän handling 

samt vikarie för kommundirektör 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16 § 187 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-02 

Kommunstyrelsens delegationsordning reviderad 2021-06-16 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr KFN 276879  

Nämndens egna överläggningar: studiebesök till 
Rimnersområdet och skyttebanor 

 

 


