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§ 194 Dnr KFN 2021/00148 

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 § 131 om flerårsplanen 2022–2024 med 

budget 2022. Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2022 finns 147,7 mkr (fast pris) 

att fördela inom nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i 

löpande pris 150,4 mkr för 2022. 

 

Verksamhetsplanen består av två delar. Del I omfattas av nämndens styrkort samt en 

ekonomisk översikt och fördelning av kommunbidrag mellan nämndens verksamheter. 

Del I innehåller också mål och syften med kultur och fritids verksamheter. Denna del I 

ska beslutas av nämnden.  

Del II av verksamhetsplanen omfattas av en omvärldsanalys och en övergripande 

beskrivning av kultur och fritidsförvaltningens prioriterade områden och utmaningar. 

Den innehåller också en översikt av nämndstrategier, politiska uppdrag och mått samt 

ekonomi. Del II är endast ett informationsärende. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, kultur och fritidsnämnden 

Avgifter biblioteken 

Schablonpriser biblioteken 

Avgifter kultur 

Taxor Agnebergshallen 

Taxor Bodelefälten 

Taxor Bowlinghallen 

Taxor Fridhemshallen 

Taxor Fridhemsvallen 

Taxor Konstgräs Sommarhemmet 

Taxor Konstgräs Thordéngården och Undavallen 

Taxor Källdal 

Taxor Mollön 

Taxor Rimnershallen 

Taxor Rimnersvallen 

Taxor Walkesborgsbadet 

Taxor övriga lokaler 

Övriga avgifter 

Investeringssammanställning 2022-2031 

Bilaga 1. Kultur och fritidsnämndens styrkort 2022 
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Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att i verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, 

del 1; 

 

Punkt 1.1-1.4. 

 

1. anta revideringen av mål för anläggningar att stryka 

”föreningsanläggningar” i målformuleringen.  

 

Punkt 1.4.2.7 

 

2. anta fördelning av budget per verksamhetsområde samt utökning och 

minskning av kommunbidrag 

 

3. lämna 5,282 mkr bidrag till Regionteater Väst 

 

4. lämna 10,520 mkr bidrag till Bohusläns museum  

 

5. Investeringbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 

2022–2024 är 251,8 mkr 2022, 308,0 mkr 2023 samt 106,0 2024 enligt 

flerårsplan 2022–2024. Utöver investeringar i Flerårsplan 2022–2024 med 

budget 2022 har kommunfullmäktige oktober 2021 tagit beslut om 

investeringsbudget på 5,7 mkr 2022 för nybyggnation av omklädningsrum 

till Bodele bollplaner. 

 

6. ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande 

investeringarna i budget 2022.  

 

I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor; 

 

7. anta avgifter på bibliotek 2022 i enlighet med bilaga 

  

8. anta schablonpriser 2022 på bibliotek i enlighet med bilaga  

 

9. anta avgifter för kultur 2022 i enlighet med bilaga  

 

10. anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2022 i enlighet med bilaga  

 

11. anta taxorna på Bodele fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

12. anta taxorna på Bowlinghallen fr o m 2022 i enlighet med bilaga  

 

13. anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2022 i enlighet med bilaga   

 

14. anta taxorna för Fridhemsvallen fr om 2022 i enlighet med bilaga 
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15. anta taxorna för Konstgräs Sommarhemmet fr om 2022 i enlighet med 

bilaga 

 

16. anta taxorna för Konstgräs Thordéngården och Undavallen fr om 2022 i 

enlighet med bilaga. 

 

17. anta taxorna för Källdal fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

18. anta taxorna för Mollön fr om 2022 i enlighet med bilaga 

 

19. anta taxorna på Rimnershallen f ro m 2022 i enlighet med bilaga  

 

20. anta taxorna på Rimnersvallen f ro m 2022 i enlighet med bilaga  

 

21. anta taxorna på Walkesborgsbadet fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

22. anta taxorna i Övriga lokaler fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

23. anta Övriga avgifter fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

 

 

Avstår från att delta i beslut  

Kent Andreasson (UP), Lars Olsson (UP), Klas Gerle (UP), Karin Johansson (KD), 

Ann-Marie Viblom (MP) och Thommy Karlin (SD) avstår från att delta i beslut.  

 

 

 

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 195 Dnr KFN 2021/00161 

Extra stöd till föreningar med anledning av covid-19  

Sammanfattning 

Föreningar som har drabbats av ekonomiska förluster till följd av Covid 19 har kunnat 

söka bidrag från Kultur och fritidsförvaltningen. Syftet är att motverka att föreningar 

går i konkurs samt att främja att föreningarna kan bibehålla sin kärnverksamhet under 

och efter Coronapandemin.  

Kultur och fritidsförvaltningen fick 210617 muntligt uppdrag av Kommunstyrelsen via 

kommundirektör och ekonomichef att fördela 2 miljoner kronor till föreningslivet under 

2021 med anledning av Covid 19. Ramtillskott sker inte. Uppdraget grundar sig på den 

handlingsplan som tagits fram i maj månad med ramar för hur stödet ska utformas. 

Dessa ramar låg grund till de villkor för stödet som kommunicerades till föreningarna 

när ansökan öppnade (se bilaga 2).  

40 föreningar har ansökt om stödet varav 37 föreningar har uppfyllt villkoren för stöd. 

Föreningarna har redogjort för sina ekonomiska konsekvenser för perioden 2020-03-01 

till 2021-08-31. Ett bidragsberättigat belopp har beräknats och därefter har bidraget 

fördelats procentuellt utifrån de prioriteringar som angetts i villkoren för stödet. Ett 

maxtak har satts på 108 000kr i bidragsberättigat belopp för att främja att en bredd av 

föreningar inom samtliga föreningskategorier ska beviljas ett så stor andel som möjligt 

av bidragsberättigat belopp. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Bilaga 1: Förteckning fördelning Coronastöd 

Bilaga 2: Brev till föreningar med villkor Coronastöd 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att bevilja följande ett extra stöd till föreningar med 

anledning av covid 19 

 

ABF Fotoklubb                                                                                    16 150 kr 

Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening                                         15 641 kr 

Bokenäs Hembygdsförening                                                               94 954 kr 

Folkets Hus I Uddevalla                                                                      102 600 kr 

Föreningen Kulturens Hus                                                                   32 395 kr 

Föreningen Uddevalla Sim                                                                  79 920 kr 

GF Kroppskultur                                                                                 91 800 kr 
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Hälle IF                                                                                                71 250 kr 

Idrottsklubben Orient                                                                          102 600 kr 

IFK Lane                                                                                              16 255 kr 

IFK Uddevalla                                                                                     102 600 kr 

IFK Uddevalla Futsal                                                                          4 440 kr 

IK Oddevold                                                                                       102 600 kr 

IK Rössö Uddevalla                                                                            102 600 kr 

IK Svane – kr                                                                                       25 531 kr 

Lane-Ryrs Hembygdsförening                                                              2 000 kr 

Ljungskile Dansare och Spelmän                                                        17 000 kr 

Ljungskile Friluftsklubb                                                                      67 631 kr 

Ljungskile Ridklubb                                                                            108 000 kr 

Ljungskile Sportklubb                                                                         108 000 kr 

Ljungskileortens Hembygdsförening                                                  108 000 kr 

Pensionärsföreningen Hafsten                                                            15 130 kr 

PRO Skredsvik                                                                                    44 320 kr 

Rosseröds IK                                                                                       88 519 kr 

Skogslyckans Pro                                                                                23 103 kr 

Skredsviks Samhällsförening                                                             38 000 kr 

Sportstugan Förening UPA                                                                 50 872 kr 

Sällskapet Lelångebanan                                                                     18 000 kr 

Södertullskyrkan RPG-Avd                                                                8 538 kr 

Uddevalla Badminton                                                                         22 200 kr 
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Uddevalla Bordtennisklubb                                                                 33 115 kr 

Uddevalla Boxningsklubb                                                                    27 524 kr 

Uddevalla Golfklubb                                                                           38 000 kr 

Uddevalla Ridklubb                                                                            90 400 kr 

Uddevalla Scoutkår                                                                             28 500 kr 

Uddevalla Skidklubb                                                                           77 961 kr 

Uddevalla Taidoklubb Taikei                                                              23 180 kr 

Förslag till beslut på mötet  

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna.  

 

Protokollsanteckning  
Kent Andreasson (UP), Lars Olsson (UP) och Klas Gerle (UP) lämnar följande 

anteckning till protokollet:  

 

2020-11-18 lade UddevallaPartiet ett ledamotsinitiativ att bland annat inrätta ett 

coronastöd till kommunens föreningar. 

 

Den 14/1 avslog nämnden detta.   

Vi lade denna protokollsanteckning denna dag 

 

Uddevallapartiet vill att KULF skall ha en framförhållning så att föreningar kan söka 

stöd när man får en ekonomisk svår situation pga av pandemin. Pengarna skall sökas 

hos KS. Idag säger KULF nej till föreningar med motivering att stöd inte ryms i budget. 

Tre delförslag, där var coronastöd till föreningar på 2 miljoner en del. 

 

Den 17/6 2021 fick förvaltningen ett muntligt uppdrag av KS via kommundirektören 

och ekonomichefen att fördela 2 miljoner kronor till föreningslivet. En handlingsplan 

hade framtagits i maj månad hur stödet skulle utformas.     

Uddevallapartiet är glada för att majoriteten uppenbart tog ledamotsinitiativet tills sig 

trots att man enhälligt röstade ner det.  

Då ledamotsinitiativet också innehöll ett förslag att kommunen ska inrätta ett 

föreningsråd så hoppas vi att detta kanske också kommer framledes. 

 

Lars Olsson (UP) Klas Gerle (UP) Kent Andréasson (UP) 

 

Jäv  

Carl-Gustav Gustafsson (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 196 Dnr KFN 2021/00159 

Samråd: detaljplan för Bräcke strand  

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Bräcke strand för samråd. 

Planområdet är beläget på Fräknestranden och omfattar 64 bostadsfastigheter varav två 

inte är bebyggda. Avståndet med bil till Uddevalla är 13 kilometer respektive tio 

kilometer till Ljungskile. Enligt gällande översiktsplan ingår planområdet i de områden 

på Fräknestranden som kan bli föremål för permanentning och komplettering nära 

ledning för vatten och avlopp.  

Planområdet är beläget inom riksintresse för högexploaterad kust samt delvis inom 

riksintresse för friluftsliv.  

Syftet med detaljplanen är enligt underlaget att pröva områdets lämplighet för höjning 

av byggrätten från cirka 80 kvadratmeter till 250 kvadratmeter sammanlagd bruttoarea.   

Kultur och fritids närvaro i aktuell plan är dels att Kuststigen löper igenom området, 

samt att Saxenhofs badplats finns i närheten. Vägen dit utgörs av oskyddad vägkant 

med 70km/h som hastighetsbegränsning vilket minskar barns rörlighet till badet. Platsen 

har även ett kulturmiljömässigt värde och gränsar till kulturmiljövårdsprogrammets 

avsnitt ”Kuststräckan mellan Ulvesund och Ranneberg”.  

Kultur och fritid ser positivt på att de områden som idag utgörs av natur och åkermark 

planläggs som ”natur” respektive ”odling”. Kultur och fritid vill emellertid lyfta att 

grönytor med fördel bör detaljplaneras med ett fokus på funktion så att grönytor kan 

användas i praktiken för rekreation och välmående och inte fragmenteras eller förstörs 

under byggprocessen.   

Planbeskrivningen anger att befintlig bebyggelses form och placering till stor del 

anpassats utifrån naturen. Översiktsplanen anger att målsättning med utveckling av 

Fräknestranden är att behålla områdets karaktär. Kultur och fritid anser att det är viktigt 

att utgå från platsen, dess historia, och befintlig natur- och kulturmiljö för att bevara 

kulturmiljö och karaktär. Detta kan exempelvis innebära att undvika 

marknivåförändringar runt omkring byggnaderna. Kultur och fritid anser att eventuella 

nedtagningar av träd bör minimeras och att de som måste tas ned återplanteras.   

Kultur och fritid konstaterar att denna detaljplan i kombination med övriga antagna och 

pågående detaljplaner mellan Ammenäs och Ljungskile skapar ett ökat behov av 

kommunal service i dessa områden.  

Enligt planbeskrivningen har flera fastigheter inom planområdet redan åretruntstandard 

och att detaljplanen behöver anpassas efter situationen i området. Kultur och fritid anser 

detta vara bekymmersamt och ställer sig frågande till huruvida en eventuell avvikelse 

från gällande byggnadsplan skett.  
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15  

Planbeskrivning, Bräcke strand 

Plankarta, Bräcke strand  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser att bebyggelsen ska anpassas efter terrängen varför en 

begränsning av marknivåförändring om maximalt en meter föreslås.  

Kultur och fritidsnämnden konstaterar att denna typ av konvertering av 

fritidshusbebyggelse till åretruntstandard medför ett ökat behov av offentlig service och 

systematisk omvandling av kulturmiljöer vilket bör ses i ett större perspektiv. Detta inte 

minst längs Fräknestranden.  

Kultur och fritid har i övrigt inget att erinra mot detaljplan för Bräcke strand.  

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 


