
 

  
Utses att justera Åsa Carlsson (S) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 2020-06-17 kl. 08.00 Paragrafer §§ 83-96  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Åsa Carlsson  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2020-06-15 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2020-06-17 
Anslaget tas ner 2020-07-08 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 09.07 till 14.21 med avbrott för lunch 

mellan 12.06 och 13.14 samt paus mellan kl. 11.31 och 11.36  
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande §§ 83-92 

Torsten Torstensson (C) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

Thommy Carlin (SD) 

Lars Olsson (UP) 
Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Gustafsson (L) för Margareta Lundh (M) §§ 83-92, deltar på 

distans 

Ann-Marie Viblom (MP) för Margareta Lundh (M) §§ 93-96, deltar på 

distans 

Tony Wall (S) för Annelie Högberg (S) §§ 93-96 

 

  
Ersättare Tony Wall (S) §§ 83-92 
Övriga Ersättare som deltar på distans  

Josef Sannholm (S) §§ 83-92, §§ 94-96 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) §§ 83-85 

Caroline Henriksson (UP) §§ 83-92 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Från kultur och fritid 

Katarina Hansson, förvaltningschef 

Josefin Florell, sekreterare 

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef 

Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga 

Jonas Hagberg, enhetschef bad och bowling  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt 

bestämmande av tid för justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Åsa Carlsson (S) till justerare. Justeringen 

föreslås äga rum den 17 juni klockan 08.00 på Kultur och fritid.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Åsa Carlsson (S) till justerare. Justeringen äger rum 

den 17 juni klockan 08.00 på Kultur och fritid.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr KFN 275495  

Nämndens egna överläggningar: utvärdering av nämndsarbetet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner föreliggande dagordning.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr KFN 275590  

Information om utredning: Framtidens stadsbibliotek 

Sammanfattning 

Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek, Carina Wiberg Borgh, 

administrativ chef och Josefin Florell, utredare, presenterar utredningen Framtidens 

bibliotek.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr KFN 275497  

Information om utveckling av Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga, informerar om status i de olika 

projekten som är kopplade till Rimnersområdet (Rimnersvallen, ersättningsytor samt 

Rimnersområdets utveckling) med avseende på budget, tidsplan och måluppfyllelse.   

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr KFN 2020/00048  

Medborgarförslag om att installera skåp vid Landbadet 

Sammanfattning 

 Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen skall installera skåp för 

förvaring av värdesaker på Landbadet. 

  

Förvaltningen anser att säkerhetsskåp skulle bringa en positiv inverkan på anläggningen  

samt öka säkerheten och trygghetskänslan under vistelsen på Landbadet.  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-06-01Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2020-03-11Medborgarförslag 2020-03-04  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om att installera säkerhetsskåp 

vid Landbadet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr KFN 2020/00077  

Rapportering av informationssäkerhetsarbete 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

  

I rapport daterad 2020-06-03 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats under perioden 

2019-06-01 – 2020-06-01. 

  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-05-27 

Rapport 2020-06-03 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten om informationssäkerhetsarbete och 

arbete med dataskyddsförordningen.  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr KFN 2020/00081  

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 

granskning av nämnderna i Uddevalla kommun. Syftet med granskningen har varit att 

ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 

verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Granskningen 

omfattade kommunstyrelsen, samtliga nämnder, beredningar samt överförmyndaren. 
  

Granskningsrapporten innehåller en rekommendation till kultur och fritidsnämnden att tillse 

att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så att 

kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 

  

Kommunrevisionen har bett om ett svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning 

av rekommendationerna som redovisas i rapporten senast 2020-06-25. 
  

Kommunens regler när det gäller uppföljning av verksamhet och ekonomi är att detta 

ska ske tre gånger per år via delårsrapporter utifrån resultatet i januari-april och januari-

augusti samt ett årsbokslut januari-december. Däremellan ska det göras en förenklad 

ekonomisk uppföljning i en så kallad controllerrapport utifrån resultatet januari-februari 

och januari-oktober. Denna controllerrapport är ett komplement till kommunens två 

delårsrapporter.  Rapporten är inte heltäckande utan innehåller väsentliga ekonomiska 

storheter av betydelse för ekonomin. Målgruppen är både politiker och förvaltningar 

med syfte att ytterligare förbättra kontrollen över ekonomin och inspirera till fördjupade 

analyser hos förvaltningarna om resultaten ger anledning till detta. 

  

Vid en genomgång av kultur och fritidsnämndens protokoll så framgår det att 

förvaltningen avrapporterar delårsbokslut och årsbokslut. Det som inte framkommit i 

protokollen är om och hur förvaltningen har avrapporterat controllerrapporterna.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen förändrar sina rutiner omedelbart så att 

controllerraporterna kommer att delges nämnden via föredragning i mars och november. 

Rapporteringen kommer även att protokollföras. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Revisionsrapport, Uddevalla kommun – Grundläggande granskning 2019 

Följebrev – Grundläggande granskning 2019 KS, KFN, VN, ÖF 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser med ovanstående revisionsrapporten besvarad. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna kultur och 

fritidsnämndens svar till revisorerna.   



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KFN 2019/00083  

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har ett uppdrag från fullmäktige ”att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet”.  

Med anledning av Bohusläns försvarsmuseums akuta kris som diskuterades för ca två år 

sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande ekonomiska svårigheter, 

lyftes frågan om hur vi som nämnd och förvaltning hanterar våra stiftelsemuseer. 

Risken var överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin 

verksamhet samtidigt som vi inte hade rätt att, enligt våra egna regler, ge ekonomiskt 

stöd. Samtidigt har vi efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 

museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och vi begärde därför ett 

uppdrag från Kommunfullmäktige att göra så och eventuellt därefter ändra i våra regler. 

Utredningsuppdraget gavs och i denna tjänsteskrivelse ger förvaltningen sin syn på 

förhållandena.  

I utredningen ingår bl a följande avsnitt: 

- Något om Regeringens hållning till kulturarv 

- Uddevalla kommuns hållning i Strategisk plan  

- Ur Kultur och fritidsnämndens strategier  

- Ur Kultur och fritidsnämndens reglemente   

- Vikten av de stiftelsedrivna museernas verksamheter för Uddevalla kommun  

- Vad är och vad gör stiftelsemuseerna  

- Det ekonomiska läget för stiftelserna   

- Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  

- Förvaltningens bedömning  

- Förvaltningens förslag på grunder för beslut om stöd 

  

Begränsningen för ekonomiskt stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet 

att redovisa vare sig ekonomi och verksamhet och att kommunala skattemedel ska 

användas till stöd åt de som behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett 

enkelt sätt att hantera den problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett 

krav på ekonomisk insyn, alltså utan den insynen kan vi inte ge ekonomiskt stöd. 

Medel till eventuellt ekonomiskt bidrag föreslås, om inte andra resurser finns 

tillgängliga, kunna fås genom omfördelning av medel som idag omfattas av riktlinjer för 

föreningsbidrag. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för 

detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av 

nämnden.  

  

Hela utredningen finns som bilaga till detta tjänsteärende och i en kortare version i 

ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid  2020-05-29 

Utredning: Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd till kommunens 

stiftelsemuseer 2020-05-27 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Tjänsteskrivelse KLK  2019-04-04 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-08 § 120 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av riktlinjer 

för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel lyfts 

ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 

förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar uppdraget. 

  

Förslag till beslut på mötet  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att lägga till följande beslut: 

  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd 

till stiftelsemuseerna som omnämns i utredningen, för beslut i kultur och fritidsnämnden 

under 2020.  

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut samt det 

föreslagna tilläggsbeslutet och finner att nämnden godkänner dessa.  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av riktlinjer 

för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel lyfts 

ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 

förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar uppdraget. 

  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd 

till stiftelsemuseerna som omnämns i utredningen, för beslut i kultur och fritidsnämnden 

under 2020.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr KFN 2020/00039  

Ansökan från Nationalmuseum i Stockholm och 
Gemeentemuseum Den Haag i Nederländerna om lån av 
konstverket Étude Éclairage av Anders Zorn  

Sammanfattning 

Då Nationalmuseum tvingats hålla stängt av Covid-skäl är inte planerad lånetid för 

kommunens konstverk Étudé Éclairage av Anders Zorn längre aktuell. Istället önskas en 

ny lånetid till en utställning under tiden 2021-02-18 till 2021-08-28. 

  

Bohusläns museum som ska hantera lånet konkret ser inget problem med framflyttat 

utlån. 

  

Samma krav på försiktighet vid lagring och transport av konstverket gäller även under 

denna låneperiod. 

  

Vad gäller eventuellt lån även till museet i Haag har ännu ingen ny förfrågan inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-06-05 

Ny låneförfrågan från Nationalmuseum 2020-06-03 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godtar förfrågan om ändrad lånetid till 2021-02-18 till 

2021-08-28 för konstverket Étude Èclairage av Anders Zorn till Nationalmuseum i 

Stockholm. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om arbetet med projektet spontana aktiva mötesplatser. 

Samhällsbyggnad arbetar med upprustning av lekplatser och utveckling av andra platser 

i kommunen. Kultur och fritid är delaktiga i arbetet och för en dialog med 

samhällsbyggnad gällande andra platser som ska utvecklas. Bland annat sätts ett utegym 

upp i Ljungskile.  

Rampen (kultur och fritidsverksamheterna i Källdal) håller på att iordningsställas och 

invigning sker i september, former för denna är ännu inte fastställda.  

Landbadets kiosk ska vara öppen i sommar och en fråga om en låst grind har skickats 

vidare till verksamheten.  

Förvaltningschefen tackar nämnden för denna termin och önskar alla en trevlig sommar.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om fortsatt dialog och arbete kring Kärrs badplats sedan det 

möte som ägde rum mellan förtroendevalda i kultur och fritidsnämnden och föreningen 

Bokenäsets framtid om badplatsen.  

Ordförande informerar även om några av kommunens andra badplatser och möjliga 

åtgärder inom ramen för badplatsutredningen diskuteras.  

Emaus lantgård diskuteras med avseende på ett personalärende och dess verksamhet. 

Ylva West, Gis-ingenjör, informerar om projektet Hitta Ut.  

Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek, informerar om Parksommar 

sessions som äger rum 9-11 juli och sänds via Bohusläningens hemsida.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr KFN 2020/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nr 1 om att upphäva Kultur och fritidsnämndens beslut  

2020-04-22 att avveckla Kärr som kommunal badplats 

 

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

Segelsällskap 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr KFN 2020/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

  

Justering av kommunbidrag 2020 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-05-06 

 beslut KS 2020-05-27 § 159 

  

Månadsrapport KULF - antal ärenden 

Månadsrapport UAK - antal ärenden 

  

Granskning rörande detaljplan Restenäs 2 m.fl. 

 planbeskrivning 

 plankarta 

 samrådsredogörelse 

 underrättelse 

  

Granskning rörande detaljplan; Resteröds-Strand 3:1 m.fl. 

 planbeskrivning 

 plankarta 

 samrådsredogörelse 

 underrättelse 

  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

 beslut KF 2020-05-13 § 117 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-04-03 

  

Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 

 beslut ekonomiutskottet 2020-04-20 § 23 

 beslut KF 2020-05-13 § 118 

 beslut KS 2020-04-29 § 125 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-04-16 

 Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 

  

Överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Uddevalla kommun angående 

Bohusleden och Kuststigen 

 beslut  KS 2020-05-27 § 160 

  

 

 


