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Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

Pontus Gläntegård, lokalplanerare 

Kerstin Karlsson, kultursamordnare 

Torben Larsson, utvecklare 

Kristina Mars, utvecklare 
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§ 134 Dnr KFN 267051 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Robert Wendel (S). Justeringen föreslås äga rum torsdagen den 22 

september klockan 12:00 på Hotell Hehrne Kök & Konferens, Vänersborg. 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Robert Wendel (S) till justerare. Justeringen äger rum 

torsdagen den 22 september klockan 12:00 på Hotell Hehrne Kök & Konferens, 

Vänersborg.   
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§ 135 Dnr KFN 274259 

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende 6, Förvaltningens kvalitetsarbete, flyttas fram till att bli den sista punkten på 

dagordningen.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ovan ändring. 
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§ 136 Dnr KFN 276002 

Anmälan om jäv 

 

Inga planerade anmälningar om jäv noteras. 
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§ 137 Dnr KFN 278044 

Information: ekonomisk redovisning för Bowlinghallen 

Sammanfattning 

Jonas Hagberg, enhetschef, ger nämnden en redovisning av Bowlinghallens ekonomi 

och de verksamhetsanpassningar som gjorts senaste åren.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 138 Dnr KFN 274389 

Information om lovstöd 

Sammanfattning 

Maria Lehto, enhetschef, informerar om Lovstödet med avseende på de kostnadsfria 

sommarlovsaktiviteter som arrangerats för barn och unga i Uddevalla. 

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 
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§ 139 Dnr KFN 276211 

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Sammanfattning 

Pontus Gläntegård, lokalplanerare, informerar om status för byggprojekten 

Rimnersbadet och Rimnersvallen. Kultur och fritid har lämnat en beställning till 

samhällsbyggnad gällande torgytan mellan Rimnersbadet och Rimnersvallen och en ny 

plats för kastplan utreds. 

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 140 Dnr KFN 278046 

Information: Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2023-2033 

Sammanfattning 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare, och Josefin Florell, utredare, informerar om innehållet 

i kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2023-2033 som är föremål för beslut senare 

under dagens sammanträde.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 141 Dnr KFN 276269 

Information: arbetet med Kulturstråket 

Sammanfattning 

Pontus Blom, kultursamordnare, informerar om arbetet med Kulturstråket där bland 

annat processer kring Frideborg pågår.  

 

Tommy Janram, planarkitekt, informerar om arbetet med detaljplan där flera 

utredningar färdigställts, exempelvis buller och antikvarisk förundersökning. Nämnden 

får även ta del av planskiss och volymskiss.   

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 142 Dnr KFN 278047 

Information: Delårsrapport augusti 2022 

Sammanfattning 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd 

och utveckling ger nämnden en redovisning av det verksamhetsmässiga och 

ekonomiska innehållet i delårsrapporten. Ärendet återkommer för beslut senare under 

dagens sammanträde.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 143 Dnr KFN 278048 

Information: Samråd för detaljplan, del av Källdal 4:7 och 
Herrestad 3:2 m.fl  

Sammanfattning 

Josefin Florell, utredare, informerar om förslag till detaljplan för del av Källdal 4:7 och 

Herrestad 3:2 m.fl som är föremål för samråd samt förslag till synpunkter på denna. 

Ärendet återkommer som beslut senare på dagens sammanträde.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 144 Dnr KFN 278049 

Information: Granskning gällande detaljplan för del av Fröland 
3:25, Herrestad 4:5, Källdal 4:7 m.fl, ny förbindelseväg och 
industrimark 

Sammanfattning 

Josefin Florell, utredare, informerar om förslag till detaljplan för del av Fröland 3:25, 

Herrestad 4:5, Källdal 4:7 m.fl, ny förbindelseväg och industrimark, som är föremål för 

granskning samt förslag till synpunkter på denna. Ärendet återkommer som beslut 

senare på dagens sammanträde. 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 145 Dnr KFN 278050 

Information: Behovsanalys för Fridhemsvallen 

Sammanfattning 

Roger Hansson, avdelningschef, informerar om den behovsbeskrivning, behovsanalys 

och behovskalkyl som tagits fram för Fridhemsvallen. Ärendet återkommer för beslut 

senare under dagens sammanträde.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 146 Dnr KFN 2021/00120 

Medborgarförslag från Josephine Malm om att rusta upp samt 
bygga ut lekplatsen på Bodele 

Sammanfattning 

Förslagsställare Josephine Malm har inkommit med ett medborgarförslag om att rusta 

upp/bygga ut den lekplats som idag finns vid badplatsen på Bodele. Badplatsen vid 

Bodele beskrivs som populär bland barnfamiljer men att det finns mer att önska utav 

lekplatsen då det i dagsläget inte finns utrymme för flera barn att leka/gunga samtidigt.  

Bodele badplats är en utav 16 kommunala badplatser som finns runtom i Uddevalla 

kommun och under sommarmånaderna är denna badplats ofta välbesökt. På området 

finns också en lekplats som består av en klätterställning samt en gungställning med två 

tillhörande gungor.  

Kultur och fritidsförvaltningen vill att de kommunala badplatserna ska vara attraktiva 

utifrån ett nyttjandeperspektiv vilket innebär att det finns vinning i att ha badplatser som 

lämpar sig efter individers olika typer av behov. Utöver badmöjlighet ger dessa platser 

också utrymme för familj och vänner att umgås i vardagen och de ger också tillfälle för 

avkoppling och återhämtning vilket är något som man utifrån ett kommunalt perspektiv 

vill värna om. Att det i samband med vissa av dessa badplatser återfinns närliggande 

aktivitetsytor innebär också utökade möjligheter för barn att hålla sig aktiva under 

vistelsen samtidigt som en sådan plats möjliggör nya möten där barn får tillfälle att 

utveckla sina sociala förmågor vilket Kultur och fritidsförvaltningen anser positivt. 

Avseende de lekplatser som återfinns i anslutning till de kommunala badplatserna så 

kontrollerar kommunen skicket på dessa årligen för att se till att det utbud som erbjuds 

är fullgott utifrån ett säkerhetsperspektiv. Den lekplats som återfinns vid badplatsen på 

Bodele har bedömts vara ändamålsenlig och det har således inte funnits något akut 

behov av att rusta upp den befintliga gung- och klätterställningen på grund av bristande 

säkerhet. 

Ser vi till frågan om att bygga ut lekplatsen vid badplatsen på Bodele så pågår det just 

nu en badplatsutredning som Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för och som enligt 

tidsplan förväntas läggas fram för beslut i februari 2023. Denna badplatsutredning är 

tänkt att se över de badplatser som Uddevalla kommun ansvarar för och komma med 

förslag avseende övergripande riktlinjer i samband med de kommunala badplatserna.  

Dessa övergripande riktlinjer kommer att ligga till grund för hur framtidens badplatser 

ska utformas och på så vis anser Kultur och fritidsförvaltningen att ett beslut om att 

bygga ut lekplatsen vid badplatsen på Bodele inte bör föregå badplatsutredningen. I 

stället anser Kultur och fritidsförvaltningen att medborgarförslaget bör läggas till som 

underlag till badplatsutredningen samt att det inte bör tas beslut om investeringar som 

avser att utveckla befintliga kommunala badplatser till dess att badplatsutredningen 

färdigställts.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-05 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 

Medborgarförslag från Josephine Malm om att rusta upp samt bygga ut lekplatsen på 

Bodele 2021-07-13 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avvaktar med beslut som avser investeringar ämnade att 

utveckla befintliga kommunala badplatser till dess att badplatsutredningen färdigställts. 

Kultur och fritidsnämnden lägger till medborgarförslaget från Josephine Malm om att 

rusta upp samt bygga ut lekplatsen på Bodele som underlag till badplatsutredningen.  
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§ 147 Dnr KFN 2021/00119 

Medborgarförslag från Mathias Carlsson om en Pumptrack för 
cykel och skateboard 

Sammanfattning 

Förslagsställare, Mathias Carlsson, har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande 

av en pumptrack i Uddevalla kommun. Ett uppförande av en pumptrack är tänkt att 

verka som en plats där medborgare kan mötas för socialt utbyte samtidigt som man 

utövar fysisk aktivitet. En sådan bana skulle enligt förslagsställaren vara ett bra 

komplement till Oljebergets aktivitetspark, belägen vid Skeppsviken, som kommit att 

bli populär bland barn och ungdomar men också bland vuxna.  

 

Pumptrack är en bana som är uppbyggd av olika gupp och svängar där man genom 

pumpande rörelser generar fart och på så vis tar sig fram utan att behöva trampa eller 

sparka. I samband med en pumptrack används oftast cykel men beroende på vilket 

underlag som använts vid uppförandet av en pumptrack kan också skateboard, inlines 

och kickbike användas för att ta sig fram. Dessa banor lämpar sig likväl för stora som 

små och bidrar till att utövare tränar sin förmåga att hantera exempelvis sin cykel eller 

skateboard. En pumptrack är också utmanande på ett sådant vis att utövare tränar sin 

balans och styrka genom att ta sig fram på banan samtidigt som kontinuerlig 

användning av kroppen som redskap bidrar till konditionsträning. På så vis skulle 

uppförande av en pumptrack kunna bidraga till ökad fysisk aktivitet vilket i sin tur 

skulle kunna ha en positiv effekt på folkhälsan. 

En större pumptrack avsedd för cykel skulle också kunna vara utvecklande för 

kommunen. I kommunens cykelplan står det bland annat att mål för cykelturismen är att 

Uddevalla ska bli en attraktiv cykeldestination av hög kvalitet samt att cykelturismen 

skall ses som en viktig faktor för kommunens besöksnäring.  En sådan pumptrack skulle 

således kunna sägas ligga i linje med detta då det skulle bidraga till att Uddevalla 

kommun blir en attraktivare cykeldestination då utbudet för olika cykelaktiviteter ökar 

och på så vis kan attrahera besökare från andra regioner. 

Kultur och fritidsförvaltningen anser att förslaget går i linje med Kultur och 

fritidsnämndens långsiktiga strategiska arbete om att utveckla platser där medborgare 

kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och gemensamma fritidsintressen och att 

förslaget kan ha en utvecklande effekt på ett redan attraktivt område. Samtidigt skulle 

det kunna finnas vinning i att också anlägga en större pumptrack för att öka 

attraktiviteten för Uddevalla kommun som cykeldestination och skapa bättre 

förutsättningar för invånare att aktivera sig med hjälp av cykel som redskap. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är dock båda dessa anläggningar förhållandevis 

kostsamma och för tillfället finns det inte utrymme för någon av dem sett till den budget 

som finns. På så vis konstaterar Kultur och fritidsförvaltningen att medborgarförslaget 

om att anlägga en pumptrack för tillfället inte är genomförbart sett till de ekonomiska 

ramarna. Däremot anser Kultur och fritidsförvaltningen att idén om att anlägga en 
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pumptrack ska ingå i det pågående projekt som avser att se över och utveckla befintliga 

ytor för lågintensiv fysisk aktivitet, vilket Kultur och fritidsförvaltningen tillsammans 

med Samhällsbyggnadsförvaltningen driver.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 §183 

Medborgarförslag från Mathias Carlsson om en Pumptrack för cykel och skateboard 

2021-07-15 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser att idén ska tas med till framtida utvecklingsarbete av 

befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet och finner således medborgarförslaget 

besvarat. 
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§ 148 Dnr KFN 2022/00100 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2023-2033 

Sammanfattning 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan för åren 2023-2033 är framtagen och föremål 

för nämndsbeslut. 

Lokalförsörjning är en del av investeringsprocessen. I juni månad tar 

kommunfullmäktige beslut om budget och flerårsplan för de kommande tre åren. Som 

underlag i det arbetet ska det finnas en lokalförsörjningsplan för hela kommunen. 

Respektive nämnds lokalbehov sammanställs årligen i en nämndspecifik 

lokalförsörjningsplan. Detta är sedan en grund till den kommungemensamma 

lokalförsörjningsplanen.  

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan innehåller en beskrivning av 

lokalförsörjningsprocessen. Utöver det är de olika lokal-objekten uppdelade i olika 

avsnitt beroende på var i processen de befinner sig: 

*Erhållit igångsättningsbeslut och beställda för genomförande  

*Investeringar upptagna i flerårsplan  

*Lokalbehov: behovsanalyser och förstudier  

*Extern förhyrning  

I bilaga 1 presenteras lokalobjekt där behov identifierats men behovsanalys och 

behovsbeskrivning inte påbörjats.  

I bilaga 2 finns en översiktskarta där kultur och fritids befintliga lokaler och 

anläggningar är markerade, samt de som är ”på gång”, där vissa är i byggskedet och 

andra i behovsstadiet.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-08-31 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2023-2033 

Bilaga 1: Lokalbehov där behovsanalys inte påbörjats  

Bilaga 2: Översiktsbild, lokalförsörjning kultur och fritid  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2023-2033.  
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§ 149 Dnr KFN 2022/00101 

Delårsrapport augusti 2022, kultur och fritid 

Sammanfattning 

Årets första halva har präglats av återstart och uppstart av verksamhet efter nästan två år 

av pandemi. Det är fortfarande tidigt att svara på om verksamheter som varit påverkade 

av nedstängning återhämtar sig och om besökare och deltagare kommer tillbaka. 

Föreningarnas återhämtning påverkas av den trend som syntes redan innan pandemin 

bröt ut: att fler barn och unga väljer att aktivera sig utanför föreningslivet. 

Under hösten startar ett projekt i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Målet med projektet är att utveckla mer kunskap om 

egenorganiserad fysisk aktivitet samt den fysiska aktivitetens nya spelplan. Ytterst 

handlar det om att kunna rusta upp Uddevallas platser för egenorganiserad fysisk 

aktivitet som skapa lust hos människor att vara fysiskt aktiva hela livet. 

Under sommaren har stort fokus varit på sommarlovsaktiviteter. Medel har tilldelats 

kultur och fritidsförvaltning i syfte att dela vidare till andra verksamheter som söker för 

att organisera lovaktiviteter för barn och unga. De aktiviteter som kultur och fritid själva 

arrangerat bland annat gratis simskola och kulturverkstad. 

Årets nationaldagsfirande på Gustavsberg var sedan två år av pandemi och var 

välbesökt och efterlängtat. Parksommar arrangerades utan restriktioner och likaså 

aktiviteter som utomhus bio och barnteater.  

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 1,3 mkr. Avvikelser för perioden 

består både av avvikelser på intäkts- och kostnadssidan mot den periodiserade budgeten. 

Större överskott mot den periodiserade budgeten är bland annat projektmedel, extra 

Coronastöd samt medel för hyror för Kulturstråket. Underskott mot den periodiserade 

budgeten är bland annat lägre inträdesavgifter för bad och bowling och lägre intäkter för 

tillfällig upplåtelse av idrottshallar samt högre personalkostnader. 

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med 1,2 mkr för 2022. 

Prognostiserade underskott för verksamhetsområde Fritid balanseras delvis upp av 

prognostiserat överskott för verksamhetsområde kultur, bibliotek och unga samt 

reserverade medel för Kulturstråket. 

Budgeterade investeringsmedel beräknas användas under året. Större pågående 

investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet samt 

renovering och ombyggnad av Rimnersvallen. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-09-13 

Delårsrapport augusti 2022, kultur och fritidsnämnden 

Bilaga1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringsspecifikation 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapport augusti 2022, kultur och fritid 
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§ 150 Dnr KFN 2022/00107 

Samråd för detaljplan, del av Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit detaljplan för del av Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl. 

Detaljplanen syftar till att pröva tillskapandet av en förbindelseväg mellan Lingatan och 

Norgårdsvägen för att koppla ihop dessa platser samt att denna väg kan avlasta riksväg 

44. I detaljplanen prövas även utökad kvartersmark för vårdcentralen och en större 

byggrätt tillskapas.  

 

Enligt planbeskrivningen har det varit en prioritet att skapa en säker miljö för 

oskyddade trafikanter. Planförslaget föreslår nya gång- och cykelvägar som genererar 

dels snabbare förbindelser till och från viktiga målpunkter samt mer trafiksäkra 

övergångar över den nya dragna förbindelsevägen. Kultur och fritid ser positivt på detta.  

I och med planförslaget kommer delar av en befintlig grusplan som tillhör 

Norgårdenskolan tas i anspråk och i stället nyttjas som bussgata. Kultur och fritid ställer 

sig frågande till planbeskrivningens formulering att grusplanen ”tycks användas 

sparsamt.” Kultur och fritid ser att detta med fördel skulle kunna utredas närmare 

genom att tillfråga andra förvaltningar. Exempelvis har kultur och fritid och 

samhällsbyggnad ett gemensamt projekt där man tittar på ytor för fysisk aktivitet i 

kommunen.  

Kultur och fritid anser att det vore positivt om kommunen tillvaratog tillfället att 

förbättra landskapsbilden i området, som utöver skolor till stor del är ianspråktaget av 

handelsbyggnader med lågt estetiskt värde. Kultur och fritid ser att det vore positivt om 

god gestaltning av den nya byggrätten blev en prioritet genom noggrant val av arkitekt 

och att på ett tidigt plan i processen koppla in kompetens inom konst.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-09-07 

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl 

Plankarta tillhörande detaljplan för Källdal 4:7 och Herrestad 3:2 m.fl 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden önskar att samhällsbyggnad kopplar in det samarbetsprojekt 

som finns med kultur och fritid angående aktivitetsytan/grusplanen inom detaljplan för 

del av Källdal 4:7 och Herrestad 3:2.  

Kultur och fritidsnämnden anser att god gestaltning skulle stärka detaljplanen för del av 

Källdal 4:7 och Herrestad 3.2 m.fl.   

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr KFN 2022/00106 

Granskning gällande detaljplan för del av Fröland 3:25, 
Herrestad 4:5, Källdal 4:7 m.fl, ny förbindelseväg och 
industrimark 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har tagit emot detaljplan för del av Fröland 3:25 m.fl för granskning. 

Detaljplanens syfte är möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och 

Frölandsvägen samt att komplettera befintligt industriområde Dyrsten med område för 

småindustri.  

Kultur och fritid lämnade synpunkter på detaljplanen i samrådsskedet och lyfte då att 

förbindelsevägen även bör inkludera ett förstärkt gång- och cykelstråk. Kultur och fritid 

föreslog också en angöringsplats för nyttjandet av naturområdet Liseberg i anslutning 

till vägsträckan.  

Enligt samrådsredogörelsen har plankartan reviderats för att utöka vägområdet och ge 

planmässiga förutsättningar för gång- och cykelväg.  

Kultur och fritids anser att en säker cykelväg för passage mellan Fröland och 

Undavägen är viktigt då det kan användas för cykling mellan centrum och Herrestad- 

och Sunningeområdena.  

Angöringsplats för Liseberget omnämns inte i planbeskrivningen. Kultur och fritid 

konstaterar att kommunen äger marken och enligt planbeskrivningen ska sköta 

naturmarken inom planområdet vilket bör skapa förutsättningar för att tillskapa en 

anordningsplats.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-09-08  

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Fröland 3:25 m.fl 

Plankarta tillhörande detaljplan för del av Fröland 3:25 m.fl 

Samrådsredogörelse tillhörande förslag till detaljplan för del av Fröland 3:25 m.fl 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser att en säker cykelväg för passage mellan Fröland och 

Undavägen ska realiseras för att stärka en hållbar infrastruktur. 

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot planförslag för del av Fröland 

3:25, Herrestad 4:5, Källdal 4:7 m.fl.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr KFN 2022/00103 

Behovsanalys Fridhemsvallen  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun övertog med datum 2022-09-15 Fridhemsvallen, tidigare kallad 

Kamratgården – vilken under flera år varit en anläggning i IFK Uddevallas rådighet. 

Kommunen fick genom övertagandet full rådighet över fastigheten/anläggningen med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen som fastighetsägare och Kultur och fritidsförvaltningen 

som hyresvärd.  

 

Anläggningen var vid övertagandet i stort behov av underhåll, både direkt avhjälpande 

och förebyggande. Kultur och fritid har tillsammans med samhällsbyggnad gjort 

översyner samt besiktningar av anläggningens status båda vad avser byggnader och 

anläggningsytor – konstgräsplan med tillhörande ytor, planbelysning, ytor och upplag 

för plaster och granulat etc.  

Övertagande av Fridhemsvallen syftar till kommunal rådighet över tid och utökade 

möjligheter att möta föreningslivets behov av anläggningar för träning och tävling. 

Vidare är Fridhemsområdet och Fridhemsvallen en mycket viktig plats för spontan 

träning och som social mötesplats.  

 

Fridhemsvallen har utifrån ett drifts- och underhållsperspektiv hanterats i två primära 

processer – en omedelbar och en långsiktig: 

 

Omställning och anpassning till spel i division ett (fotboll) har genomförts under kvartal 

ett och i april fick Fridhemsvallen godkänt på alla punkter.  

 

Behovsutredning och Behovsanalys av anläggningens förutsättningar och behov är 

genomförd jämte Behovskalkyl – allt syftande till att vara underlag till beslut i 

föreliggande ärende.  

De mest prioriterade ändringarna är att  

*Kvalitetssäkra en funktionell belysning om minst 200 LUX, vilket är standard för 

träning och bredd. Orsaken är att de gamla armaturerna i förekommande master av 

gamla och inte längre finns på marknaden att upphandla. I nuläget är ca 30 av 72 

armaturer slockna och då utan effekt. Dessa 30 är jämt spridna över 8 master vilket 

innebär att den totala effekten minskar över hela konstgräsplanen.   

  

*Kvalitetssäkra en anläggning fri från spridning av miljöplaster och granulat. Tidigare 

ansvarig för anläggningen har låtit sprida granulat över mycket stora områden utan 

någon idé om granulatfällor, invallningar och upplag. Därav ligger det redan idag stora 

mängder i behov av upptagning och sanering. I syfte att framgent förebygga spridning 

bör asfaltering av prioriterade ytor genomföras. Dessa ytor bör invallas och 

anläggningen bör utrustas med granulatfällor och granulatgaller/filter vid 

förekommande brunnar.   



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   

*Kvalitetssäkra omklädningsförutsättningar för träning och match, för aktiva och 

domare och för pojkar och flickor/män och kvinnor samt odefinierade.  

 

I dagsläget finns ovanstående i en sidobyggnad bestående av två omklädningsrum i 

dåligt skick men bara dusch till det ena - alltså ett omklädningsrum. I huvud-byggnaden 

finns två tillgängliga omklädningsrum med gemensam dusch - alltså ett 

omklädningsrum.    

I intilliggande ishall finns sex omklädningsrum och ett omklädningsrum för domare.   

Under is-säsongen är det i princip fullt då hockey och konståkning samt övrig 

föreningsverksamhet och allmänhet samsas om dessa.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-09-07 

Behovsbeskrivning Fridhemsvallen   

Behovsanalys Fridhemsvallen  

Behovskalkyl Fridhemsvallen 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige   

  

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel om 1,5 mkr för utbyte av 

belysningsarmaturer 

  

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel om 1mkr för miljöåtgärder 

 

att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag om 390 tkr för verksamhetskostnader 

samt kapitalkostnader 

 

att beställa förstudie i syfte att ta fram underlag till beslut om omklädningsrum 

  

Förslag till beslut på mötet  
Kultur och fritidsnämnden lägger följande ändringsförslag:  

 

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel om 1,9 mkr för utbyte av 

belysningsarmaturer 

  

att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag om 470 tkr för 
verksamhetskostnader samt kapitalkostnader 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kultur och fritidsnämnden lägger följande tilläggsförslag: 

 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att undersöka möjligheter att 

få tillgång till delar av eller hela IK Svanes anläggning. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna ändringsförslagen och tilläggsförslaget 

och finner att nämnden gör det. 

 

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige   

  

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel om 1,9 mkr för utbyte av 

belysningsarmaturer 

  

att kultur och fritid tillförs investeringsmedel om 1mkr för miljöåtgärder 

 

att kultur och fritid tillförs utökat kommunbidrag om 470 tkr för verksamhetskostnader 

samt kapitalkostnader 

 

att beställa förstudie i syfte att ta fram underlag till beslut om omklädningsrum 

  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att undersöka möjligheter att 

få tillgång till delar av eller hela IK Svanes anläggning. 

  

Deltar ej i beslut 
Lars Olsson (UP) deltar ej i beslutet. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr KFN 2022/00102 

Kultur och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2023 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdagar för kultur och fritidsnämnden 2023 har upprättats. 11 

sammanträden föreslås, en för varje kalendermånad. Juli föreslås vara fortsatt 

sammanträdesfritt.  

Kultur och fritidsnämndens sammanträden börjar klockan 09.00.  

Följande sammanträdesdagar föreslås: 26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 29/6, 31/8, 28/9, 

26/10, 23/11, 21/12  

  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-09-06 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer 2023 års sammanträdesdatum till: 26/1, 23/2, 23/3, 

27/4, 25/5, 29/6, 31/8, 28/9, 26/10, 23/11, 21/12  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KFN 2022/00104 

Extrastöd till föreningar gällande konsekvenser av Covid-19 
2022 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen fick under 2021 i uppdrag att fördela ett extra stöd 

på     2 miljoner kronor till föreningslivet mot bakgrund av de konsekvenser som Covid-

19 innebar för föreningarna. Dessa pengar fördelades genom att föreningarna kunde 

ansöka om kompensation för ekonomiska konsekvenser som uppstod med anledning av 

Covid 19 och som var kopplade till föreningens kärnverksamhet och/eller lokal eller 

anläggning som föreningen hyr eller äger och har fasta kostnader för.  

Utöver detta har Kultur och fritidsnämnden beslutat att inom befintlig ekonomisk ram 

kompensera barn och ungdomsföreningar för utebliven verksamhet. För perioderna Vt-

20, Ht-20 samt Vt-21 kompenserades föreningarna för det minskade antalet 

aktivitetstillfällen jämfört med Vt-19 och Ht-19–års nivå.  

I flerårsplanen 2022-2024 (kommunfullmäktige i juni 2021) har kultur och 

fritidsnämnden tilldelats en tillfällig förstärkning av budget á 2 miljoner kronor 2022 i 

syfte att stärka föreningslivets möjligheter att återgå till en mer normal 

verksamhetsnivå.   

Förvaltningens förslag är att fördela 2022 års Coronastöd enligt följande: 

1. Kompensation höjda elkostnader. Den oförutsedda, kraftiga höjningen av det 

rörliga el-priset har påverkat föreningarnas ekonomi negativt. Främst drabbar 

detta föreningar med föreningsdriven anläggning och indirekt kan detta medföra 

negativa konsekvenser på föreningarnas verksamhet och deltagaravgifter.  

2.   Riktat stöd till barn och ungdomar 7-20 år. Hos föreningar med 

aktivitetsbidrag är förekomsten av träningsavgifter vanligast. Detta stöd syftar 

till att motverka att föreningarna kompenserar en negativ ekonomisk situation 

genom förhöjda träningsavgifter.  

En försämrad ekonomi påverkar föreningarnas verksamhet på ett flertal olika, negativa 

sätt. Syftet med att ge föreningarna detta stöd utan krav på redovisning motiveras 

utifrån att det är den specifika föreningen som är mest kompetent att använda stödet så 

det kommer medlemmarna till godo på bästa sätt. 

Förvaltningens förslag bygger på en enkel och effektiv ansöknings- och 

handläggningsprocess vilket resulterar i att bidraget kan utbetalas omgående 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna de framtagna riktlinjerna för ett 

Extrastöd till föreningar gällande konsekvenser av Covid-19 2022. 

 

Förslag till beslut på mötet  
Kultur och fritidsnämnden lägger följande ändringsförslag: 
Kultur och fritidsnämnden antar den av de framtagna riktlinjerna gällande riktat stöd till 

barn och unga 7-20 år (punkt ett i sammanfattningen) för ett Extrastöd till föreningar 

gällande konsekvenser av Covid-19 2022. Kompensation för höjda elkostnader ingår inte. 

 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna ändringsförslaget och finner att nämnden gör 

det. 

 

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden antar den av de framtagna riktlinjerna gällande riktat stöd till 

barn och unga 7-20 år (punkt ett i sammanfattningen) för ett Extrastöd till föreningar 

gällande konsekvenser av Covid-19 2022. Kompensation för höjda elkostnader ingår inte. 

  
 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr KFN 277744 

Förvaltningsledningen informerar 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om:  

 

Kommunens dialog med föreningen GF Kroppskultur angående deras behov och 

önskemål gällande idrottshallar. 

 

Uddevalla Esportförening kommer från och med årsskiftet inte längre driva Uddevallas 

esporthall. Kommunen utreder om någon kommunal eller extern aktör kan ta över 

driften.  

 

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

fritids samarbetsprojekt med samhällsbyggnad om de gamla fotbolls- och tennisplaner 

som finns runt om i Uddevalla i olika bostadsområden. Inom samarbetsprojektet har 

bidrag sökts från Hälsopolitiska rådet och ett samarbete sker med Göteborgs Universitet 

för att ta reda på vad som bör göras med ytorna utifrån folkhälsa, fysisk aktivitet och 

rörelse. En dialog ska även föras med Uddevallaborna om önskemål för dessa ytor. 

 

Miku Maria Gustavsson, tf. avdelningschef kultur, bibliotek och unga, informerar om 

att konstnären Carolina Falkholt påbörjat muralmålningen som är till minne av Robert 

Dahlqvist.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr KFN 267054 

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om att en julavslutning planeras för nämnden i december.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr KFN 2022/00004 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-09-21 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

 

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till Ljungskile 

Segelsällskap  

 

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till Ljungskiles 

ridklubb  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr KFN 2022/00005 

Redovisning av anmälningsärenden 2022 -09-21 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

Justering av kommunbidrag 2022 

Protokollsutdrag KS § 245 § 2022-08-31 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-07-05 

 

Kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträdesdagar 2023 

Protokollsutdrag KS § 244 2022-08-31 

Tjänsteskrivelse 2022-08-09 

  

Omräkning av kommunbidrag 2023 till löpande pris 

Protokollsutdrag KS § 246 2022-08-31 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-06-30 

  

Inkomna synpunkter till kultur och fritid, tertial 2  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr KFN 276987 

Nämndens egna överläggningar: bidragssystem 

 

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd och utveckling, informerar om ramarna för 

uppdraget med att se över bidragssystemet. Under morgondagen presenteras förslag för 

reviderat bidragssystem.  

 

Miku Maria Gustavsson, tf. avdelningschef kultur, bibliotek och unga, Kerstin Karlsson, 

kultursamordnare och Pontus Blom, projektledare informerar om förslag till reviderat 

bidragssystem för kulturföreningar.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 160 Dnr KFN 278045 

Information: Förvaltningens kvalitetsarbete 

Sammanfattning 

Annica Ryman, förvaltningschef, informerar om förvaltningens kvalitetsarbete med 

avseende på den gemensamma inriktningen förvaltningen formulerat och de 

utvecklingsområden som förvaltningen identifierat, vilket är trygg och meningsfull 

fritid för alla barn och unga samt öka/bredda innanförskap.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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