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Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Anita Olsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2021-02-03 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2021-02-05 
Anslaget tas ner 2021-02-26 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-02-03  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 09.00 till 16.00 med ajournering mellan kl. 

12.30 och 13.30 samt avbrott för fika mellan kl. 09.30-10.00 och 14.36-

14.50 samt paus 10.54 till 11.00.  
  
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), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Karin Johansson (KD) för Thommy Carlin (SD), deltar på distans 

  
Ersättare Jennie Ekland (C), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L) §§ 21-30, deltar på distans 

Robert Wendel (S), deltar på distans  

 
Övriga Från kultur och fritid 

Paula Nyman, tf. kultur och fritidschef  

Carina Wiberg Borg, administrativ chef  

Eva Persson, tf. avdelningschef kultur och bibliotek  

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga 
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Gunilla Svensson, enhetschef  

Emil Palmqvist, projektledare  

Monica Laigar-Strandberg, ekonom 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare  

Pontus Blom, projektledare 

Stellan Hedendahl, kultursamordnare 

MiaMarie Johansson, utvecklare  

Robert Wahlström, utvecklare  

Josefin Florell, sekreterare  
 

Övriga 

Robert Börjesson, projektledare  
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§ 21 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 fredag 

den 5 februari klockan 13.30 på kultur och fritid.  

 

Beslut 

Till justerare utses Anita Olsson (C). Justeringen äger rum fredag den 5 februari 

klockan 13.30 på kultur och fritid.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-02-03 
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§ 22 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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2021-02-03 
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§ 23 Dnr KFN 276002  

Anmälan om jäv 

 

Inga planerade anmälningar av jäv noteras.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
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§ 24 Dnr KFN 276269  

Information: arbetet med Kulturstråket 

Sammanfattning 

Pontus Blom, projektledare, informerar om arbetet med uppdraget kring Kulturstråket 

”Hus för kultur” vilket innefattar insatser i Frideborg, Lotcen och Kungsgatan 32 för att 

dessa ska kunna nyttjas av bland annat föreningsliv och det fria kulturlivet.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 25 Dnr KFN 276270  

Information: gemensamt bibliotekssystem Fyrbodal 

Sammanfattning 

Gunilla Svensson, enhetschef Stadsbibliotekets vuxenavdelning och Rampens bibliotek, 

informerar om projekt för bibliotekssamarbete i Fyrstad vilket innefattar biblioteken i 

Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 
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§ 26 Dnr KFN 276211  

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, projektledare, ger nämnden en statusrapport för arbetet med ny simhall 

samt projektstatus för renovering av Rimnersvallen.  

Robert Börjesson, projektledare, informerar om partnering, som 

är den samverkansform som används i projektet Rimnersvallen.   

Nämnden får även information om projektstatus för utveckling av Rimnersområdet. 

Kommunstyrelsen har beslutat om finansiering av ny konstgräsplan på 

Sommarhemsskolan och gräsplan på Bodele.  

Emil Palmqvist, projektledare, informerar om den föreningsdialog som genomförts och 

den medborgardialog som planeras kring Rimnersområdet som helhet.  

  

  

  

  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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2021-02-03 
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§ 27 Dnr KFN 276273  

Information: inför arbete med budgetdialog 

Sammanfattning 

Paula Nyman, tf. förvaltningschef, informerar om planeringen för den 12 februari, då 

nämnden ska arbeta inför budgetdialog.  

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef, informerar om utgångspunkter för 

budgetdialogen och datum för olika milstolpar i budgetprocessen. Kultur och 

fritidsnämnden kommer att ha ett extra sammanträde den 30 mars där budgetdialog 

behandlas.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 28 Dnr KFN 2021/00005  

Verksamhetsberättelse 2020, kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

2020 var året då all verksamhet riktad mot våra medborgare behäftades med 

restriktioner. I första vågen stängde bowlinghallen, biblioteken, Bohusläns museum och 

Regionteater Väst. Kulturarrangemang som isshowen i Fridhemshallen, 

teaterföreställningar och konserter liksom idrottsevenemangen Oddebollen, Junicupen 

och Uddevallakannan fick skjutas på framtiden. 

När andra vågen kom tvingades biblioteken åter stänga, liksom Walkesborgsbadet, 

Fritidsbanken, Fridhemshallen och de övriga inomhusarenorna. Allmänhetens tillgång 

till kultur- och fritidsaktiviteter blev mycket begränsad.  

Trots detta bedrövade läge har ljusglimtar kunnat skönjas. Förvaltningen har gjort sitt 

yttersta för att hitta nya former. Kulturskolan lyckades genomföra Sommarkul för barn 

6–13 år. Undervisningen för eleverna fortgick tack vare omställning. Föreställningar 

spelades in och distribuerades digitalt. 

Den offentliga kulturen genomförde Parksommar - tre konserter livestreamades med 

publik som övertrumfade föregående års fysiska. Skulpturer i centrum kom på plats och 

gestaltningen på Rampen och Källdalsskolan blev klar. Arbete med gestaltning på 

Ramnerödsskolan fortskred. 

Stora projekt lanserades; Kulturstråket, Hus för kultur, blev ett kommunfullmäktige-

uppdrag. Arbetet med Rimnersområdet intensifierades och en projektledartjänst 

inrättades för att möta utvecklingen. 

Biblioteken startade en chatt. Leveranser till riskgrupper genomfördes och bokkassar 

fylldes till förskolor. Rampen öppnades och fylldes snabbt av entusiastiska besökare. 

Även den öppna fritidsgårdsverksamheten fann nya former och lyckades bibehålla ett 

stadigt besöksantal. 

Intresset för att vistas i skog och mark ökade, särskilt i de tätortsnära miljöerna. 

Förvaltningen har gjort flera olika insatser för att stödja och guida en ivrig allmänhet. 

För att lägga grunden för ett hållbart friluftsliv har utformningen av en friluftsplan 

påbörjats.  

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott med 1,2 mkr. Verksamhetens 

budgeterade intäkter var 22,6 mkr, utfallet blev 18,8 mkr. Underskottet beror till största 

del av minskade intäkter, som en effekt av stängda verksamheter på grund av Covid-19. 

Verksamhetens budgeterade kostnader var 168,5 mkr, utfallet blev 165,9 mkr. 

Överskottet beror till största del att nystartad verksamhet på Källdal - kallad Rampen 

inte får helårseffekt. Men även inställda arrangemang och senarelagda projekt på grund 

av Covid-19 bidrar till lägre kostnader. Ett avgångsvederlag för kultur och fritidschef 

påverkade resultatet negativt. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott på kapitalkostnaderna. 

Årets investeringar uppgick till 26,1 mkr, vilket är mycket lägre än den budgeterade 

nivån på 155,6 mkr. Större aktiverade investeringar är inventarier till nystartad 

verksamhet på Rampen, reinvestering av konstgräsplan på Undavallen samt 

konstnärliga gestaltningar. Medel från effektiviseringfonden har bidragit installation av 

digital teknik för låsanordningar i kultur och fritids idrottsanläggningar s k elektroniska 

lås. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-25 

Verksamhetsberättelse 2020 kultur och fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2020 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KFN 2019/00177  

Projekt Friluftsplan Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en 

övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Planen förväntas ta sin 

utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det 

kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med 

friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara 

vägledande för, och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska 

ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som 

kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 

  

Det övergripande målet med friluftslivsarbetet är ”Med omsorg för framtiden förvaltar 

och utvecklar vi tillsammans ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag!” 

  

Det övergripande målet är specificerat i sex utpekade områden;  

tillgänglighet (I vilken grad användaren upplever sig ha möjlighet till friluftsliv),  

tillgång (kommunens ansvar att tillgodose användarnas tillgång till ytor för friluftsliv)  

attraktivitet (I vilken grad användaren vill utöva friluftlivsaktiviteten),  

trygghet (Kommunens ansvar att motverka oro eller tveksamhet hos användaren),  

kvalitet (I vilken grad användaren upplever aktiviteten meningsfull och 

tillfredsställande) och  

tillväxt (Kommunens ansvar att på ett hållbart sätt tillse tydlig progression vad gäller 

områdena ovan). 

  

Det övergripande målet och de sex utpekade områdena ingår i ett dokument som utgör 

del I av planen. Denna kommer sedan kompletteras med del II som utgör varje nämnds 

bidrag till det övergripande målets uppfyllnad utifrån strategiska ställningstaganden 

kopplade till de utpekade områdena. Del II kommer att arbetas fram och utformas efter 

förankringsprocessen av del I, det vill säga under hösten 2021. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26 

Hållbart friluftsliv – Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 2021-01-26 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 

2030 i sin helhet. 

  

Kultur och fritidsnämnden sänder Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 

2030 på remiss för yttrande senast 30 april till barn- och utbildningsnämnden, 

socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, samt relevanta 

föreningar och organisationer som berörs av det kommunala friluftslivets utveckling 
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§ 30 Dnr KFN 2020/00168  

Ansökan om bidrag för tryck av boken Hällristningar i 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar har skickat in en ansökan om 

bidrag för tryck av boken ”Hällristningarna i Uddevalla kommun”. 

  

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar har som mål att dokumentera 

och tillgängliggöra alla Bohusläns hällristningar. Experter på hällristningar gör 

dokumentationen noggrant. Stiftelsen har identifierat 2500 hällristningslokaler i 

Bohuslän. Dokumentation från deras arbete finns tillgängligt på hallristning.se 

Stiftelsen ger ut tryckta publikationer när det finns möjlighet ekonomiskt.  

  

När man pratar om hällristningar tänker de flesta på Tanums kommun och Vitlycke 

museet. För allmänheten är det inte lika känt att det finns 73 platser i Uddevalla 

kommun med hällristningar från bronsåldern. De mest kända finns i bland annat Utby 

och Herrestad.  

  

Att dokumentera hällristningarna är viktigt för framtiden. I takt med att 

väderförhållanden förstör hällristningarna är det viktigt att de finns dokumenterade och 

bevarade.  

  

Det är viktigt att det finns möjlighet för en intresserad allmänhet att hitta till och ta del 

av vår historia från bronsåldern. Vilket utan dokumentationen hade varit svårt. 

  

Det är bra att dokumentationen finns på en hemsida men det ökar kunskapen och 

möjligheten att nå ut om det också finns en tryckt bok.  

  

Stiftelsen söker om 20 000 kr för tryckkostnaden. Andra bidragsgivare är bland andra 

Percy Barnevik och Thordénstiftelsen. 

  

Stiftelsens för dokumentation av Bohusläns hällristningar har sitt säte i Vitlycke. Det 

gör det svårare för Kultur och Fritidsnämnden att stödja det här projektet på grund av de 

regler som finns. Dels att det är stiftelse och att deras hemvist är utanför Uddevalla 

kommun. Det positiva är att innehållet i projektet är i Uddevalla kommun, vilket talar 

för att det ändå borde kunna beviljas ett stöd. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Ansökan tryckbidrag boken ”Hällristningarna i Uddevalla kommun” 2020-11-20 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar avslå ansökan om stöd till boken ”Hällristningarna i 

Uddevalla kommun”. 
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Förslag till beslut på mötet 

Den nya majoriteten Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna 

yrkar följande:  

Kultur och fritidsnämnden beviljar bidraget under förutsättningar att boken trycks och 

ges ut i enlighet med ansökan. Det är viktigt att dokumentera kunskapen och sprida 

kännedom om de forntida lämningar vi har i Uddevalla kommun. Trots att sökanden är 

en stiftelse med säte utanför vår kommun så är själva hällristningarna inom Uddevalla 

kommun.  

Vi föreslår nämnden att bidra till tryckning av boken om hällristningar i Uddevalla 

kommun och göra ett avsteg från gällande bidragsnormer KFN 2007-08-22 § 120, 

definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar för föreningsbidrag, 

punkt 8 och bevilja ansökan om stöd till boken "Hällristningarna i Uddevalla kommun".  

En särskild insats bör göras för att sprida boken till hembygdsföreningar, kommunens 

hemsida och media.   

Christer Johansson (V) och Ann-Marie Viblom (MP): bifall till den nya majoritetens 

yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot yrkandet från den nya 

majoriteten Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna och finner 

att nämnden bifaller den nya majoritetens förslag till beslut.  

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beviljar bidraget under förutsättningar att boken trycks och 

ges ut i enlighet med ansökan.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att det är viktigt att dokumentera kunskapen och sprida 

kännedom om de forntida lämningar vi har i Uddevalla kommun.  

 

Trots att sökanden är en stiftelse med säte utanför vår kommun så är själva 

hällristningarna belägna inom Uddevalla kommun. Kultur och fritidsnämnden gör 

därmed ett avsteg från gällande bidragsnormer KFN 2007-08-22 § 120, definitioner, 

inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar för föreningsbidrag, punkt 8 och 

beviljar ansökan om stöd till boken "Hällristningarna i Uddevalla kommun". En särskild 

insats bör göras för att sprida boken till hembygdsföreningar, kommunens hemsida och 

media.   
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§ 31 Dnr KFN 2021/00006  

Uppdragsbeskrivning för översyn av föreningsstöd  

Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019–2021 i uppdrag att utvärdera 
föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. Uppdraget 
föranleddes bland annat av en total översyn av det totala föreningsstödet i Uddevalla 
kommun. En utvärdering av nuvarande stöd genomfördes med representanter från det 
lokala föreningslivet, ledamöter från bland annat kultur och fritidsnämnden samt 
tjänstepersoner från kultur och fritidsförvaltningen. Ett utredningsuppdrag ska nu 
formuleras i syfte att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. 
Uppdraget är knutet till nämndstrategin att främja civilsamhällets organisering och 
verksamhet.  
  
Med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar och kartläggningar, de nationella målen 
för civilsamhället, idrottspolitiken och kulturpolitiken, relevanta kommunala strategier 
samt utlåtanden från det lokala föreningslivet har kultur och fritidsförvaltningen 
identifierat behovet av en mer inkluderande, transparant och tydlig stödstruktur för 
civilsamhällets olika aktörer. 
  
Kultur och fritidsnämndens övergripande syften är att stärka demokrati och 
yttrandefrihet, stärka folkhälsan, stärka social gemenskap och stärka den kulturella 
infrastrukturen i samhällsutvecklingen. Gemensamt kan dessa aspekter utgöra ramen för 
vilka samhällseffekter som kultur och fritidsnämnden avser stödja.  
  
Följaktligen föreslås syftet med stödet till civilsamhället vara att uppmuntra till 
verksamhet som gynnar demokratiutvecklingen, den sociala gemenskapen, folkhälsan, 
yttrandefriheten och den lokala kulturella infrastrukturen. 
  
Förslaget till nya bestämmelser för samtliga bidrag bör innehålla följande aspekter: 

1. En palett av stödformer, både organisations-, verksamhets- och lokalrelaterade, 
som utgår ifrån de olika verksamhetslogikernas olika behov. Detta för att 
åstadkomma en inkluderande och främjande stödstruktur.  
 

2. En presentation av vilka typer av styrinstrument som finns, inom vilka områden 
som politisk styrning och prioritering av vissa grupper (tex åldrar, kön, 
funktionsvariation), bostadsområden, verksamheter, intresseområden eller 
liknande kan vara lämplig samt inom vilka områden där likställighet ska råda. 
Detta för att säkra tydlighet och transparens vad gäller vilka typer av stöd som 
kan erhållas och på vilka grunder dessa ges.  
 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27 
Utredningsuppdrag översyn av föreningsstöd 2021-01-27 
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Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar om följande inriktning på stödet till civilsamhället: 
 
Kultur och fritidsnämndens stöd till civilsamhället ska uppmuntra till verksamhet som 
gynnar demokratiutvecklingen, den sociala gemenskapen, folkhälsan, yttrandefriheten 
och den lokala kulturella infrastrukturen. Kultur och fritidsnämndens stöd till 
civilsamhället ska vara främjande, inkluderande, tydligt och transparent. 
  
Styrinstrumenten ska i de sammanhang det är lämpligt ge utrymme för politisk 
prioritering utifrån kultur och fritidsnämndens reglemente och lagstöd. 
  
Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att lämna förslag på 
stödstruktur till civilsamhället som är tydlig, transparent och inkluderande samt uppnår 
det övergripande syftet med kultur och fritidsnämndens stöd till civilsamhället. 
Förslaget ska utgå ifrån civilsamhällets lokala förutsättningar och ta hänsyn till tidigare 
genomförda utredningar och kartläggningar. Slutrapportering med underlag och förslag 
till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag sker i november 2021. 
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§ 32 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

 

Förvaltningschefen informerar om att Anna Sarsten har anställts som avdelningschef för 

kultur och bibliotek. Hon påbörjar sin tjänst i mitten av mars.  

Stellan Hedendahl, kultursamordnare, informerar om förslag för former och tidpunkt för 

utdelning av kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarpris. Förslaget innebär 

bland annat att nämnden fattar beslut om pristagare i juni och att utdelning sker i 

september. Nämnden beslutar om former och tidpunkter för prisutdelningen vid nästa 

sammanträde.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om följande: 

Kommunen utreder möjligheterna att köpa tillbaka ponnyn Blackie.    

Det finns behov av ökad säkerhet och trygghet på Landbadet inför sommarsäsongen.  

Ordförande och förvaltningschef har haft ett möte med Ljungskile Sportklubb om barn- 

och ungdomsverksamhetens ekonomiska förutsättningar. 

Kommunen har en dialog med IFK Uddevalla med avseende på juridiska processer 

kring anläggningen.   

Kommunstyrelsens ordförande har fattat beslut i rekrytering av ny förvaltningschef för 

kultur och fritid.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KFN 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

  

Beslut enligt delegation nr 1 att i begränsad omfattning åter öppna folkbiblioteken i 

Uddevalla kommun 

  

Beslut enligt delegation nr 1 att Kulturskolan endast ska erbjuda undervisning och 

aktiviteter på distans inför start vårterminen 2021 

  

Beslut enligt delegation nr I att åter öppna idrottshallar och simhall för 

föreningsaktiviteter riktade till barn och unga födda 2005 och senare 

  

Beslut enligt delegation nr 1 att åter öppna verksamhet på Kulturskolan för barn och 

unga födda 2005 och senare fr o m 8 februari 
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2021-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KFN 2021/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2021 

 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärende:  
  
  
Information om begränsad service på biblioteken fr.o.m. 21-01-11 
  
  
  
  


