
 

  
Utses att justera Kent Andreasson (UP) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 26/10 kl. 11.45 Paragrafer §§ 127-140  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Kent Andreasson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2020-10-21 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2020-10-26 
Anslaget tas ner 2020-11-16 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdeslokal i Rampen, kl. 09.00 till 16.00 med paus för lunch 

mellan 12.23 och 13.30, fika 14.56 till 15.12 samt bensträckare 10.56 till 

11.08 och 14.42 till 14.47.  

 
  
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) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) §§127, 129-140, deltar på distans 

Åke Granath (S) 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Thommy Carlin (SD) 

Lars Olsson (UP) 
   
Ersättare Jennie Ekland (C), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L) §§ 127-130, 133-140.  

Karin Johansson (KD) 

Robert Wendel (S) 

Anders Andersson (SD) 

 
Övriga Från kultur och fritid 

Paula Nyman, tf. förvaltningschef 

Eva Persson, tf. avdelningschef kultur och bibliotek 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga 

Adam Gistedt, enhetschef  

Sandra-Marie Karlsson, biblioteksassistent 

Anna-Helena Wiechel, verksamhetsutvecklare 

Emil Palmqvist, projektledare 

Stellan Hedendahl, strateg 

Josefin Florell, sekreterare 

 

Övriga 

Robert Börjesson, projektledare samhällsbyggnad 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Kent Andreasson (UP) till justerare. Justeringen 

föreslås äga rum måndagen den 26 oktober klockan 10:45 på kultur och fritid.  

Beslut 

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

rum måndagen den 26 oktober klockan 10:45 på kultur och fritid.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr KFN 275911  

Studiebesök på Rampen 

 

Sandra-Marie Karlsson, biblioteksassistent, visar nämnden runt i Rampens lokaler och 

berättar om verksamheten.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende 7, Utbildning: jämställdhet, flyttas till att bli ärende nummer 6.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner dagordningen med ovan ändring.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr KFN 275912  

Information: Rimnersområdet och simhall samt ersättningsytor 
för planer 

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, projektledare, och Robert Börjesson, projektledare, informerar om 

Rimnersområdet med fokus på ersättningsytor för Rimnersområdets B- och C-plan. 

Kultur och fritid och samhällsbyggnad har utrett olika alternativ till förslag på placering 

av ersättningsplaner. Ärendet återkommer som beslutsärende i novembersammanträdet.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr KFN 275909  

Information: återrapportering av arbetsmiljö 

Sammanfattning 

Paula Nyman, tf förvaltningschef, återrapporterar det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för 2019, handlingsplan för 2020 samt några resultat från medarbetarundersökningen 

som utförts 2020.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr KFN 275907  

Utbildning: jämställdhet 

Sammanfattning 

Anna-Helena Wiechel, verksamhetsutvecklare, informerar om kultur och fritids arbete 

med jämställdhetsintegration.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KFN 275908  

Nämndens egna överläggningar: information och 
återrapportering om Emaus Lantgård 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr KFN 275910  

Information: öppna sammanträden för kultur och 
fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Med anledning av coronapandemin och det faktum att kultur och fritidsnämnden har 

öppna sammanträden informerar ordförande och sekreterare om olika alternativ för att 

hantera detta.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr KFN 2020/00084  

Ansökan från Funktionsrätt Uddevalla om hyreskompensation 
genom om ändring av gällande bidragsregler 

Sammanfattning 

Funktionsrätt Uddevalla, tidigare HSO Uddevalla, är en organisation som samlar ett 

antal funktionsrättsföreningar. Föreningen tillhandahåller lokal samt administrativt stöd 

till medlemsföreningar mot en avgift. Föreningen driver även frågor som gemensamt 

gagnar medlemsföreningarnas syften och mål.  

  

Föreningen Funktionsrätt Uddevalla erhåller bidrag som funktionsrättsförening och 

erhåller enligt norm 85% av hyres- samt elkostnader. Beloppet utgår från de 

hyreskostnader föreningen hade för sitt senast avslutade verksamhetsår, det vill säga 

året innan bidraget söks (30 september). För funktionsrättsföreningar fastställs beloppet 

sedan av kultur och fritidsnämnden i samband med decembernämnden. Det bidrag 

föreningen beviljas är för nästföljande kalenderår. Alltså, det erhållna bidraget för 2021 

grundar sig på 2019-års hyreskostnader.  

  

Föreningen har nu inkommit med en skrivelse att ändra gällande regelverk alternativt få 

kompensation för hyreshöjning på grund av att de anser att det uppstår ett glapp mellan 

det bidraget som de erhållit på decembernämnden och det hyresbelopp som de betalar 

under verksamhetsåret som bidraget utbetalas.  

  

Föreningens önskemål om att ändra gällande regelverk är inte genomförbart då alla 

föreningar som ansöker om bidrag handläggs utifrån deras senaste årsbokslut. Det är ett 

stort antal föreningar som har bidrag som grundar sig på en procentsats av de faktiska 

lokalkostnaderna, av den anledningen går det inte att ändra förutsättningarna för en 

förening då det får konsekvenser för bidragsystemet i sin helhet. För att kunna 

handlägga bidrag är de faktiska kostnaderna ett beslutsunderlag. Ett bokslut som är 

granskat av revisor och godkänt av årsmöte utgör ett godkänt underlag.  

  

I budgeten för kategorin Funktionsrättsföreningar finns inget ekonomiskt utrymme för 

att stödja denna ansökan. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14 

Begäran om ändrat regelverk för bidrag till lokalkostnader 2020-04-27 

Ansökan från Funktionsrätt Uddevalla om kompensation för hyreshöjning 2020-03-26 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar avslå föreningen Funktionsrätt Uddevallas yrkande 

på ändring av gällande regelverk avseende hyresbidrag.   

  

Kultur och fritidsnämnden beslutar avslå föreningen Funktionsrätt Uddevallas yrkande 

på ekonomisk kompensation för den uppkomna situationen.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Deltar ej i beslut 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) avstår från att delta i beslutet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr KFN 2020/00019  

Fastställande av deltagare i politisk referensgrupp för 
utredning om föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritid arbetar med uppdraget att ta fram förslag till nya riktlinjer för 

föreningsstöd. Som ett led i processen beslutade nämnden (2020-02-19 § 29) att 

fastställa en politisk referensgrupp, som skulle lämna synpunkter på de bestämmelser 

kring föreningsbidrag som förvaltningen arbetade fram.  

  

Kommunstyrelsen uppmanande 2020-01-29 (§ 28) respektive parti representerat i 

kommunfullmäktige att nominera en person till referensgruppen. Kommunstyrelsen 

beslutade även att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för arvoden och ersättningar 

till ledamöter i referensgruppen. 

  

Referensgruppen har bland annat deltagit i en dialog och kartläggning med 

konsultbolag, förvaltning och föreningar.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen ser nu att det vore mer resurseffektivt att kultur och 

fritidsnämnden istället utgör politisk referensgrupp som kan bidra med reflektioner på 

förvaltningens arbete med bidragssystem. Eftersom detta kan ske i samband med 

ordinarie sammanträden kan totalkostnader för arvode och ersättning minska.  

  

Vid tillsättandet av den politiska referensgruppen var ett kriterium att deltagarna inte 

skulle vara anslutna till någon förening inom de kategorier som bidragen syftar till. 

Kultur och fritid anser att nämndens ordförande bör kunna hantera eventuell 

jävsproblematik enligt gängse rutin i de situationer där det kan uppstå.    

  

Utvärdering av utmaningar och problemområden som politik, förvaltning och 

civilsamhälle identifierat gällande nuvarande föreningsstödssystem är genomförd. 

  

Kommunstyrelsen uppmanade 2020-01-29 (§ 28) kultur och fritidsnämnden att bedriva 

arbetet med målsättningen att nya styrdokument för föreningsbidrag införs 1 januari 

2021. Kultur och fritid arbetar med att ta fram förslag till nya bestämmelser utifrån 

tidsplanen att det ska vara klart 31 december 2021.  

  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-10-01 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-02-19 § 29 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-01-29 § 28 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att kultur och fritidsnämnden 

från och med nu utgör politisk referensgrupp för arbetet med att ta fram nya riktlinjer 

för föreningsstöd.  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om följande:  

En ny ledningsgrupp är på plats då Eva Persson tillträtt som tf. avdelningschef för     

kultur och bibliotek.  

Tidsplan för budget- och verksamhetsplanearbete samt nämndövergripande och 

nämndspecifika uppdrag och budgetram utifrån majoritetens budgetpresentation.  

Stellan Hedendahl, strateg, informerar om att ansökningar till kulturstipendium och 

nomineringar till ungdomsledarpris och kulturpris. Stellan informerar även om planer 

för prisutdelning 2020 och 2021.  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om budgetarbete samt ärendehanteringsprocess gällande 

kulturstråket (Hus för kultur).  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr KFN 2020/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020-10-21 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avsluta det kommunalt arrangerade 

nyårsfirandet i museiparken från 2020 

beslut KF 2020-09-09 § 173 

beslut KS 2020-06-17 § 183 

tjänsteskrivelse KLK 2020-06-04 

 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

beslut KF 2020-09-09 § 177 

beslut KS 2020-08-26 § 225 

tjänsteskrivelse KLK 2020-08-13 

 

Medborgardialog 

beslut demokratiberedningen 2020-09-10 § 21 

handbok 

påminnelse om systematiskt arbetssätt 

 

Ordförandeuppdrag om medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus 

lantgård 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr KFN 2020/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 2020-10-21 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

  

Beslut 2020-07-29 enligt delegation nr 9 om avslag av ansökan om förbättrings- och 

utrustningsbidrag till Ljungskile Sportklubb 

  

  

 

 


