
 

  
Utses att justera Åsa Carlsson (S) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid 2022-06-17 kl. 16.00 Paragrafer §§ 102-110, 

114-117, 

119-123  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Åsa Carlsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2022-06-15 
Förvaras hos Kultur och fritid  
Anslaget sätts upp 2022-06-17 
Anslaget tas ner 2022-07-08 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Norra fjället, Ljungskile Friluftsklubbs stuga kl. 08.30 till 15.14 med 

avbrott för lunch kl. 12.00 till 12.36 och fika 14.34 till 14.53 samt paus 

13.18 till 13.25 
  
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) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Lars Olsson (UP) för Jerker Lundin (KD) 

Jennie Ekland (C) för Thommy Karlin (SD) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) för Monica Bang Lindberg (L) 

  
Ersättare Tony Wall (S) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

 
Övriga Från kultur och fritid  

Annica Ryman, förvaltningschef  

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd och utveckling  

Roger Hansson, avdelningschef fritid  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Adam Gistedt, enhetschef 

Stellan Hedendahl, kultursamordnare 

Pontus Blom, kultursamordnare  

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

Pontus Gläntegård, lokalplanerare 

Robert Wahlström, utvecklare 

Josefin Florell, sekreterare  

 

 

Övriga 

Robert Börjesson, projektledare 

David Gough, landskapsarkitekt Mareld  

Josefine Askfelt, landskapsarkitekt Mareld  

Ylva Ralph, arkitekt Mareld  

Johan Gadd, processledare  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr KFN 267051 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Åsa Carlsson (S). Justeringen föreslås äga rum fredagen den 17 

juni klockan 16:00 på kultur och fritid.  

 

Beslut 

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

fredagen den 17 juni klockan 16:00 på kultur och fritid.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KFN 274259 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner dagordningen för sammanträdet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr KFN 276002 

Anmälan om jäv 

 

Inga planerade anmälningar om jäv noteras.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr KFN 276211 

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Sammanfattning 

Roger Hansson, avdelningschef och Johan Gadd, processledare, informerar om 

utvecklingen av Rimnersområdets kopppling till kultur och fritids mål och strategier 

samt identifierade och prioriterade behov för Rimnersområdet.  

  

David Gough, Josefine Askfelt och Ylva Ralph från Mareld Landskapsarkitekter 

presenterar olika skissförslag för utformningen av Rimnersområdet utifrån 

behovsanalysen och egna utredningar.   

Pontus Gläntegård, lokalplanerare, informerar om status för byggprojekten 

Rimnersbadet och Rimnersvallen.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr KFN 277863 

Information om Uddevalla Skateförening  

Sammanfattning 

Adam Gistedt, enhetschef, informerar om Uddevalla Skateförening och deras planer på 

expansion.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr KFN 277866 

Information om kultur och fritids lokalförsörjningsplan 

Sammanfattning 

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

med kultur och fritids lokalförsörjningsplan, som återkommer som beslutsärende i 

september.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr KFN 276269 

Information: arbetet med Kulturstråket 

Sammanfattning 

Pontus Blom, projektledare, informerar om arbetet med Kulturstråket och alternativ för 

hur lokalbehoven kan tillgodoses.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr KFN 275797 

Information inför beslut 

Sammanfattning 

 Stellan Hedendahl, kultursamordnare, informerar om processen för kulturpris, 

ungdomsledarpris och kulturstipendium. Ärendena återkommer för beslut senare på 

dagens sammanträde. 

 

Mathias Karlsson, dataskyddsombud, och Josefin Florell, utredare informerar om 

kommunens respektive kultur och fritids arbete utifrån dataskyddsförordningen och 

informationssäkerhet. Ärendet återkommer för beslut senare på dagens sammanträde. 

 

Josefin Florell, utredare, informerar om detaljplaneförslag för Thorild 12 och 

förvaltningens synpunkter på detta. Ärendet återkommer för beslut senare på dagens 

sammanträde. 

 

Roger Hansson, avdelningschef, informerar om alternativa fyllnadsmedel till ny 

konstgräsplan på Skarsjöområdet. Ärendet återkommer för beslut senare på dagens 

sammanträde. 

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KFN 2021/00096 

Medborgarförslag från Lennart Laneby om att öka och förbättra 
tillgängligheten vid Ljungskile Kallbadhus och stranden  

Kultur och fritidsnämnden bordlägger ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KFN 2021/00181 

Kulturpris 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns kulturpris utdelas till personer, som antingen är bosatta inom 

kommunen eller genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till 

kommunen. Kulturpriset delas ut som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det 

kulturella verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens sammanställning av förslag till pristagare. 

Beslut 

Uddevalla kommuns kulturpris tilldelas Rolf Rodin, med motiveringen:  

Uddevalla kommuns kulturpris 2022 tilldelas Rolf Rodin med motiveringen. 

Femtio- och sextiotalet lever fortfarande i Uddevalla tack vare Rolf Rodins outsinliga 

engagemang, kunskap och glädje. Rolf Rodin är själva definitionen av en eldsjäl; 

Dagnys musikcafé, rock ´n´ west och Dagnys jukebox är smakprov på det Rolf gör. Han 

sprider musik och kultur både lokalt och internationellt och gör Uddevalla till en bättre 

plats. 

Kulturpriset är på 10 000 kronor och kommer att delas ut vid Parksommar-konserten 20 

aug 2022. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr KFN 2022/00009 

Kulturstipendium 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns kulturstipendium utdelas till personer, som antingen är bosatta 

inom kommunen eller genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till 

kommunen. Kulturstipendiet har karaktären av arbets-, rese-och studiestipendium för 

konstnärer och kulturarbetare i vidareutbildningssyfte.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens sammanställning av förslag till pristagare. 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Ana Nedeljkovic Uddevalla kommuns 

kulturstipendium 2022 för fortsatta studier och utveckling.  

Kulturstipendiet är på 25 000 kronor och kommer att delas ut vid Parksommar-

konserten 20 aug 2022 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr KFN 2022/00010 

Ungdomsledarpris 2022 

 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris delas ut av kultur och fritidsnämnden och syftar 

till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska vara 

verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet 

och allas lika värde är vägledande. Priset delas ut till unga personer som är engagerade 

inom föreningslivet i Uddevalla kommun och som varit verksamma som ledare under 

en längre tid.  

Utdelning sker årligen till en eller flera personer. Förslag om pristagare ska lämnas av 

föreningens styrelse. Nämnden kan i särskilda fall dela ut ungdomsledarpris även utan 

att formell ansökan lämnats in. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens sammanställning av förslag till pristagare. 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Elin Granat (Ljungskile Ridklybb) samt Ludwig 

Jernmark Burrows (Ljungskile Segelsällskap) Uddevalla kommuns Ungdomsledarpris 

2022 som ett erkännande av god ledargärning och en uppmuntran till fortsatt 

engagemang för unga.  

Ungdomsledarpriset är på 15 000 kronor vardera och priset är 15 000 kronor och 

kommer att delas ut vid Parksommar-konserten 20 aug 2022. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr KFN 2021/00093 

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 
effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Sammanfattning 

Motionärerna vill att driftansvaret av konstgräsplanen i Ljungskile flyttas från 

samhällsbyggnadsnämnden till kultur och fritidsnämnden. Detta då de anser att 

kompetensen för skötsel och drift gällande dessa typer av anläggningar finns hos kultur 

och fritid. Enligt överenskommelse mellan Ljungskile Sportklubb och Uddevalla 

kommun återtar kommunen rådigheten över bland annat konstgräsplanen. Det framtida 

ansvaret gällande drift och skötsel kommer att vara hos kultur och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-25 Kultur och fritidsnämndens 

protokollsutdrag 2022-04-20 § 71 Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) 2021-06-21  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

anledning av den överenskommelse som träffats mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile Sportklubb.  

 

Protokollsanteckning  
Ann-Marie Viblom (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  

Miljöpartiet anser att anläggning av en konstgräsplan på Skarsjövallen inte är 

acceptabelt ur ett samhällsperspektiv om hänsyn tas till andra faktorer än att maximera 

möjligheterna att spela fotboll eftersom konstgräsplaner är den näst största källan till 

mikroplaster.  

Vi noterar också att förvaltningen väljer att föreslå ett ur miljösynpunkt sämre 

alternativ, vilket vi anser vara beklagligt.  

Vi förordar att innan arbetet med konstgräsplaner startar, att förvaltningen 

besöker tex. Gärsnäs och Trelleborg i Skåne för att se hur dessa arbetar med naturgräs 

kombinerat med ett underlag av biokol.  

På den förstnämnda (väl fungerande) planen spelades en seriematch i fotboll helgen före 

första advent, dvs. sent i november förra året, se: Seriefotboll på naturgräs! | Skånefrö 

(skanefro.se), se även Trelleborgs kommun (Kommunen satsar på klimatsmart och 

hållbart naturgräs - Trelleborgs kommun). 

 

file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/skanefro.se/seriefotboll-pa-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DfL7xIiZ7ZawNjstv0efMTXl1F2+usvwkIgAAs9kdXRg=&reserved=3D0
file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/skanefro.se/seriefotboll-pa-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DfL7xIiZ7ZawNjstv0efMTXl1F2+usvwkIgAAs9kdXRg=&reserved=3D0
file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/www.trelleborg.se/nyheter/kommunen-satsar-pa-klimatsmart-och-hallbart-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DhjEpbjjZ5+CaoPsk1MjbxAjtZOq4CqBYUaT9hf4v38E=&reserved=3D0
file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/www.trelleborg.se/nyheter/kommunen-satsar-pa-klimatsmart-och-hallbart-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DhjEpbjjZ5+CaoPsk1MjbxAjtZOq4CqBYUaT9hf4v38E=&reserved=3D0


 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr KFN 2021/00095 

Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 
uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Kent Andreasson och Lars Olsson (UP) föreslår i sin motion att man från kommunens 

sida snarast ersättnings-investerar i en ny konstgräsplan i Ljungskile på samma 

premisser som i Herrestad och Thordéngården.  

Kultur och fritidsnämnden föreslog 2022-04-20 (§ 71) för kommunfullmäktige 

att  godkänna den överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Ljungskile SK om 

överlåtelse av del av tomträtt avseende Tjöstelsröd 1:37 samt upphävande av 

nyttjanderättsavtal inom Tjöstelsröd 1:1. Överenskommelsen innebär bland annat att 

Uddevalla kommun återtar rådigheten över bland annat konstgräsplanen. I samma 

ärende föreslogs även att kultur och fritidsnämnden ska vara ansvarig nämnd för det i 

avtalet angivna områdets framtida drift och att nämnden ska tillföras investeringsmedel 

för ny konstgräsanläggning.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-04-20 § 71  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-10 § 153 

Motion från Lars Olsson och Kent Andreasson (UP) 2021-06-21 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 

anledning av den överenskommelse som träffats mellan Uddevalla kommun och 

Ljungskile Sportklubb. 

 

Protokollsanteckning  

Ann-Marie Viblom (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  

Miljöpartiet anser att anläggning av en konstgräsplan på Skarsjövallen inte är 

acceptabelt ur ett samhällsperspektiv om hänsyn tas till andra faktorer än att maximera 

möjligheterna att spela fotboll eftersom konstgräsplaner är den näst största källan till 

mikroplaster.  

Vi noterar också att förvaltningen väljer att föreslå ett ur miljösynpunkt sämre 

alternativ, vilket vi anser vara beklagligt.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vi förordar att innan arbetet med konstgräsplaner startar, att förvaltningen 

besöker tex. Gärsnäs och Trelleborg i Skåne för att se hur dessa arbetar med naturgräs 

kombinerat med ett underlag av biokol.  

På den förstnämnda (väl fungerande) planen spelades en seriematch i fotboll helgen före 

första advent, dvs. sent i november förra året, se: Seriefotboll på naturgräs! | Skånefrö 

(skanefro.se), se även Trelleborgs kommun (Kommunen satsar på klimatsmart och 

hållbart naturgräs - Trelleborgs kommun). 
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Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr KFN 2022/00073 

Val av fyllnadsmedel till konstgräsplan på Skarsjöområdet 

Sammanfattning 

2022-04-20 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna överenskommelse där kommunen bland annat övertar rådigheten över 

konstgräsplanen inom Skarsjöområdet i Ljungskile. Ärendet behandlas av 

kommunfullmäktige under juni månad. En projektering av nya konstgräset är klar och 

kostnaden beräknas till knappt 7,5 mkr. I projekteringen och kostnadsberäkningen 

planeras planen att beläggas med ifyllnadsmaterialet SBR vilket består av återvunnet 

däckmaterial som mals ner till små gummigranulat. På en konstgräsplan för spel elva 

mot elva så används cirka 70–80 ton SBR och det har visat sig att gummigranulatet är 

relativt flyktigt, vilket innebär att det letar sig ut i omgivande miljöer. Detta sker 

framför allt genom vinterskötsel av en plan då gummigranulatet följer med den snö som 

plogas bort, spelare och publik som får med sig gummigranulat i kläder och skor samt 

via dagvattensystem då gummigranulatet letar sig med vid kraftigare vattenflöden. 

Naturvårdsverket beräknar att en fullstor konstgräsplan för spel elva mot elva släpper ut 

omkring 550 kg gummigranulat/år. Detta är en siffra som visat sig kunna vara betydligt 

lägre om man inför granulatsäkrande åtgärder samt utför skötsel enligt de 

rekommendationer som finns för att minska risken för att dessa mikroplaster letar sig ut 

i naturen. Avseende konstgräsplanen vid Skarsjövallen så ligger planen inom ett område 

som angränsar till ett naturvårdsområde och strax norr om planen återfinns en bäck som 

leder till ett Natura 2000-område. På så vis återfinns en viss problematik med att 

anlägga en konstgräsplan med SBR som ifyllnadsmaterial då eventuell spridning av 

mikroplaster till detta område kan bidra till oönskade konsekvenser. I den projektering 

som gjorts har det därför tagits i beaktande att införa granulatsäkrande åtgärder för att se 

till att minimera spridningen av mikroplaster. Exempel på sådana åtgärder är asfalterat 

snöupplag för att möjliggöra återförsel av granulat efter vinterdrift, invallning av 

spelplanen, granulatfällor/filter i samband med dagvattenbrunnar samt goda 

avborstningsmöjligheter för spelare innan de kliver utanför området. Sett till andra 

alternativa ifyllnadsmaterial finns det idag en hel del olika varianter på marknaden, 

exempelvis organiska material såsom kork, kokos och olivkärnor. Dessa material anses 

ha lägre miljöpåverkan då spridning av denna typ av granulat inte innebär samma 

miljömässiga konsekvenser som SBR eller annan typ av gummigranulat. Samtidigt är 

dessa ifyllnadsmaterial inte helt problemfria och för att förse en plan för spel elva mot 

elva med exempelvis kork behövs det skövlas ett område på drygt 20 hektar. Om 

vintern är det också lätt att dessa material fryser vid minustemperatur vilket då medför 

en lägre nyttjandegrad i jämförelse med SBR. Sett till att nyttjandet av konstgräsplanen 

på Skarsjöområdet är som högst vintertid så anses inte det organiska materialet vara en 

fullgod ersättare till SBR-granulatet. Ett annat mer miljöanpassat ifyllnadsmaterial är 

BioFlex som är ett plastbelagt sandkorn som till 98 % är en naturprodukt och 2% är 

mikroplaster. I en fullstor konstgräsplan för spel elva mot elva beräknas det genom detta 

material användas 2–2,5 ton plast, vilket är en betydligt mindre mängd i jämförelse med 

användandet av SBR-gummi. Samtidigt är detta material också tyngre än SBR vilket 

innebär att det inte är lika flyktigt och sprids lika lätt med vattenflöden och med spelare 

och publik. Dock behöver även en anläggning med BioFlex att granulatsäkras då det 

också innehåller mikroplaster. I jämförelse med SBR kan BioFlex upplevas något 
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hårdare men för att få den dämpning som krävs används en något tjockare underlagspad 

och BioFlex uppnår både kriterierna för Fifa Quality och Quality Pro, vilket innebär att 

det är godkänt för både bredd- och elitfotboll. Att anlägga en konstgräsplan med detta 

material beräknas 700–800 tkr dyrare än att anlägga en plan med SBR. Detta 

ifyllnadsmaterial är förhållandevis nytt och användes första gången vid anläggande av 

en konstgräsplan 2019, vilket innebär att erfarenheterna än så länge är begränsade. Vid 

referenstagning hos de kommuner som valt att satsa på detta underlag upplevs en 

nöjdhet med underlagets spelegenskaper hos såväl elitspelare såsom spelare från de 

lägre divisionerna. Nyttjandegraden bedöms också som hög men alla kommuner har 

dock begränsade erfarenheter av hur materialet fungerar vintertid då de antingen haft det 

kombinerat med planvärme alternativt inte haft konstgräsplanerna aktiva vintertid. I 

kontakt med Svenskafotbollsförbundet rekommenderar förbundet SBR som 

ifyllnadsmaterial, främst med anledning av spelaregenskaper och högt nyttjande. I 

kontakt med kommunens miljöavdelning har man inga särskilda synpunkter på 

ifyllnadsmaterial i konstgräsplaner men spridning ska förhindras. Naturvådsverkets 

riktlinjer anger att försiktighetsprincip ska råda och att verksamhetsutövare ska vara 

restriktiva att anlägga nya konstgräsplaner med SBR. Utifrån den information som 

framkommit i eftersökande av alternativa fyllnadsmaterial så ser förvaltningen på 

BioFlex som det enda tänkbara alternativet till SBR vid nyanläggande av 

konstgräsplanen vid Skarsjöområdet. Samtidigt kommer då redan beslutat ekonomisk 

ram att behöva tillskjutas med 700 – 800 tkr och tidsplanen kommer således att 

förskjutas vilket inte skulle vara fördelaktigt.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-30 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att använda SBR-granulat som ifyllnadsmaterial vid 

nyanläggning av konstgräsplanen på Skarsjöområdet om aktuell överenskommelse med 

Ljungskile SK och Uddevalla kommun om kommunalt övertagande av aktivitetsyta 

träder i kraft.  

 

Protokollsanteckning  

Annelie Högberg (S), Gösta Dahlberg (M), Mathilda Sténhoff (M), Anita Olsson (C), 

Jennie Ekland (C), Kent Andreasson (UP), Åke Granath (S), Åsa Carlsson (S), Robert 

Wendel (S) och Lars Olsson (UP) lämnar följande protokollsanteckning:  

Användning av gummigranulat är inte oproblematiskt då det är ett flyktigt material som 

riskerar att sprida microplaster ut i vattendrag mm.  

När framtida planer för konstgräs planeras bör även alternativa fyllnadsmedel utredas i 

ett tidigt stadium för att ge möjlighet att i god tid fatta beslut om vilket material som är 

mest lämpligt och kunna ta en budget därefter. Det är viktigt att ungdomar när de får 

möjlighet till dessa anläggningar kan utöva idrott utan risk för skador på hälsa eller 

miljö. 
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Ann-Marie Viblom (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  

Miljöpartiet anser att anläggning av en konstgräsplan på Skarsjövallen inte är 

acceptabelt ur ett samhällsperspektiv om hänsyn tas till andra faktorer än att maximera 

möjligheterna att spela fotboll eftersom konstgräsplaner är den näst största källan till 

mikroplaster.  

Vi noterar också att förvaltningen väljer att föreslå ett ur miljösynpunkt sämre 

alternativ, vilket vi anser vara beklagligt.  

Vi förordar att innan arbetet med konstgräsplaner startar, att förvaltningen 

besöker tex. Gärsnäs och Trelleborg i Skåne för att se hur dessa arbetar med naturgräs 

kombinerat med ett underlag av biokol.  

På den förstnämnda (väl fungerande) planen spelades en seriematch i fotboll helgen före 

första advent, dvs. sent i november förra året, se: Seriefotboll på naturgräs! | Skånefrö 

(skanefro.se), se även Trelleborgs kommun (Kommunen satsar på klimatsmart och 

hållbart naturgräs - Trelleborgs kommun). 

file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/skanefro.se/seriefotboll-pa-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DfL7xIiZ7ZawNjstv0efMTXl1F2+usvwkIgAAs9kdXRg=&reserved=3D0
file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/skanefro.se/seriefotboll-pa-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DfL7xIiZ7ZawNjstv0efMTXl1F2+usvwkIgAAs9kdXRg=&reserved=3D0
file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/www.trelleborg.se/nyheter/kommunen-satsar-pa-klimatsmart-och-hallbart-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DhjEpbjjZ5+CaoPsk1MjbxAjtZOq4CqBYUaT9hf4v38E=&reserved=3D0
file:///C:/Users/jofl02/Downloads/3D%22https:/eur02.safelinks.protection.outlook.com/%3furl=3Dhttps:/www.trelleborg.se/nyheter/kommunen-satsar-pa-klimatsmart-och-hallbart-naturgras/&data=3D05|01|josefin.florell@uddevalla.se|d39fd176c9c340cd6fc108da4e8d392b|fd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c|0|0|637908665695263920|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=3DhjEpbjjZ5+CaoPsk1MjbxAjtZOq4CqBYUaT9hf4v38E=&reserved=3D0
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§ 117 Dnr KFN 2022/00056 

Rapportering av informationssäkerhetsarbete och arbete med 
GDPR 2022 

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 2022-05-30 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbeten inom nämndens verksamhet som har observerats under perioden 

2021-11-18 till 2022-05-30.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Dataskyddsombudets rapport 2022-05-30  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten om informationssäkerhetsarbete och 

arbete med dataskyddsförordningen. 
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§ 118 Dnr KFN 2022/00061 

Samrådshandlingar för yttrande avseende detaljplan för Thorild 
12 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Thorild 12 på samråd. Kvarteret 

Thorild innefattar en centrumbyggnad, Gallionen, som är uppförd i slutet av 1960-talet.  

Detta planförslag prövar lämpligheten i att möjliggöra en påbyggnad med 

bostadsändamål och centrumändamål i två till sex våningar.  

Kultur och fritid är positiva till möjliggörandet av fler bostäder inom planområdet, då 

det medför mer liv och rörelse i centrum och tillgång till mötesplatser och 

kollektivtrafik. Gällande centrumändamålet är kultur och fritid positiva till att fler 

användningsområden möjliggörs, då det är viktigt att kulturhistoriskt värdefulla och i 

samhällsbilden karaktäristiska byggnader bevaras, vårdas och användas. 

Kultur och fritid anser emellertid att om detta ska uppnås är det viktigt att 

planbeskrivningens ambition om att verksamheter som kan fungera som mötesplatser 

eller har längre öppettider utan att ha ett kommersiellt syfte kan inrymmas i fastigheten 

blir verklighet. Kultur och fritid anser att utbildningsverksamhet samt förläggning av 

kontorsverksamhet i markplan därför bör undvikas, för att byggnaden istället ska få ett 

levande intryck ut mot gatan även på kvällar och helger. 

Kultur och fritid anser att detaljplanen inte bör tillåta så mycket som sex ytterligare 

våningar. En viss påbyggnad kan ske, under förutsättning att påbyggnaden placeras inne 

i kvarteret och att den bör vara indragen minst sex meter från alla håll, för att störa vyn 

från gatorna så lite som möjligt. Den aktuella byggnaden uppfördes i slutet av 1960-

talet, ritad i en stil inspirerad av den internationella brutalismen och utgör därför en 

historisk lämning från denna tid. Kultur och fritid anser att en påbyggnad enligt 

planförslaget inte förbättrar kvarterets uttryck utan istället förvanskar byggnaden och 

dess arkitektur.  

Kultur och fritid anser att en påbyggnad enligt planförslaget försämrar de offentliga 

miljöerna i centrum då Hultmans gränd, som upplevs otrygg och mindre estetiskt 

tilltalande idag, kommer upplevas ännu mer sluten och stängd med en högre byggnad. 

Kultur och fritid anser att det befintliga centrum, genom aktuellt planförslag, inte bör 

anpassas till utvecklingsidéerna gällande Västra centrum och särskilt inte innan 

planprogram eller detaljplaner för detta område finns fastställda. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Thorild 12  

Plankarta, samråd avseende detaljplan för Thorild 12  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser att en påbyggnad av kvarteret Thorild 12 enligt 

planförslaget förvanskar byggnaden och dess arkitektur och att en påbyggnad i mindre 

skala därför bör prövas.  

Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen bör sträva efter att förverkliga 

planbeskrivningens ambition om att planområdet ska inrymma verksamheter som kan 

fungera som mötesplatser eller har längre öppettider utan att ha ett kommersiellt syfte.  

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för 

Thorild 12. 

 

Förslag till beslut på mötet 

Åsa Carlsson (S) lämnar följande ändringsförslag: 

Att den första beslutsmeningen byts ut till följande: 

Kultur och fritidsnämnden anser att kvarteret Thorild 12, i folkmun kallad Gallionen, 

har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett bra exempel på arkitektur från 60-talet. 

Därför anser vi att det är viktigt att en påbyggnad inte förvanskar byggnadens 

nuvarande uttryck. 

Att den andra beslutsmeningen revideras enligt följande:  

Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen bör sträva efter att förverkliga 

planbeskrivningens ambition om att planområdet ska inrymma verksamheter som kan 

fungera som mötesplatser eller har längre öppettider utan att ha ett kommersiellt syfte. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Åsa Carlssons (S) ändringsförslag och 

finner att nämnden gör det. 
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Beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att kvarteret Thorild 12, i folkmun kallad Gallionen, 

har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett bra exempel på arkitektur från 60-talet. 

Därför anser vi att det är viktigt att en påbyggnad inte förvanskar byggnadens 

nuvarande uttryck. 

Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen bör sträva efter att förverkliga 

planbeskrivningens ambition om att planområdet ska inrymma verksamheter som kan 

fungera som mötesplatser eller har längre öppettider. 

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för 

Thorild 12. 

Avstår från att delta i beslut  

 

Carl-Gustav Gustafsson (L) avstår från att delta i beslutet. 
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§ 119 Dnr KFN 2022/00076 

Tillfälligt projektbidrag för 2022 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har beslutat om att öka den ekonomisk ramen för 

föreningsbidrag från och med 2022. Syftet med den utökade ramen är att förstärka 

befintligt föreningsstöd samt att utifrån behov tillskapa stöd för nya målgrupper.   

Förvaltningen genomför en översyn av de befintliga bidragen som först kommer att 

kunna implementeras under 2023. Med anledning av den pågående utredningen är det 

svårt att specificera hur det befintliga bidragen kan förstärkas för bästa effekt. Av den 

anledningen är förvaltningens förslag att genom ett tillfälligt projektbidrag stärka 

föreningslivet. Riktlinjer för det tillfälliga projektbidraget återfinns i 

ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02   

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna de framtagna riktlinjerna för ett 

tillfälligt projektbidrag under 2022.   

Kultur och fritidsnämnden beslutar att bidraget verkställs enligt delegationsordning för 

kultur och fritid (2021-11-03, § 172), delegation nummer 8 respektive 9.  
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§ 120 Dnr KFN 277744 

Förvaltningsledningen informerar 

 

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef, informerar om att ett extra nämndsammanträde 

för genomgång av förslag utifrån bidragsutredningen ska äga rum den 22 september.  

Nämnden får även en uppdatering om arbetet med konstgräsutredning och information 

om att förvaltningen återkommer med en tidsplan och projektplan för 

badplatsutredningen i september. 

 

Annica Ryman, förvaltningschef, informerar om personalförändringar inom 

avdelningen kultur, bibliotek och unga. En tillfällig organisation upprättas under hösten 

och förvaltningschefen är under sommaren tillförordnad avdelningschef för kultur, 

bibliotek och unga.  
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§ 121 Dnr KFN 267054 

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om att hon har semester vecka 26 till 29. Kent Andreasson är 

ordförande vecka 27 och Gösta Dahlberg övriga tre veckor.  

Ordförande tackar för årets arbete och önskar förvaltning och förtroendevalda en härlig 

sommar.  
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§ 122 Dnr KFN 2022/00004 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

Beslut enligt delegation nummer 5, beslut om registreringslotteri, Hantverksglädje på 

Bokenäset  

  

  

  

XXXXXXXXXXXXXXx 
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§ 123 Dnr KFN 2022/00005 

Redovisning av anmälningsärenden 2022-06-15 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar godkänner redovisningen av följande 

anmälningsärenden:  

Justering kommunbidrag 2022  

Protokollsutdrag KS 2022-05-25 § 175  

Tjänsteskrivelse KLK 2022-05-03  

Uddevalla kommuns inriktning för Unda Camping från samhällsbyggnadsnämnden, 

reviderad 2022-04-21  

Protokollsutdrag KS 2022-05-25 § 183  

Tjänsteskrivelse KLK 2022-04-28 

Protokollsutdrag SBN 2022-04-21 § 165  

Tjänsteskrivelse SBF 2022-04-04  

  

  

 

 


