
 

  
Utses att justera Gösta Dahlberg (M) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 18 oktober kl. 08.30 Paragrafer §§ 113-122  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Gösta Dahlberg  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2019-10-16 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2019-10-18 
Anslaget tas ner 2019-11-08 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl. 09.00 till 11.10 med avbrott för fika 

mellan klockan 09.25 och 09.50.  
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande 

Margareta Lundh (M) 

Torsten Torstensson (C) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

Thommy Carlin (SD) 

Lars Olsson (UP) 
  
Ersättare Josef Sannholm (S) 

Tony Wall (S) 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Anders Andersson (SD) 

Caroline Henriksson (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) 

 

 
Övriga Från kultur och fritid 

Katarina Hansson, förvaltningschef 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Josefin Florell, sekreterare 

Torben Larsson, utvecklare 

Kristina Mars, utvecklare 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Robert Wahlström, utvecklare  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Gösta Dahlberg (M) föreslås bli justeringsperson.  

Justeringen föreslås äga rum på kultur och fritid fredag den 18 oktober klockan 08.30.  

Beslut 

Gösta Dahlberg (M) utses till justeringsperson.  

Justeringen äger rum på kultur och fritid fredag den 18 oktober klockan 08.30.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr KFN 2019/00082  

Medborgarförslag från Tony Andreasson om en hinderbana på 
Skogslyckan 

Sammanfattning 

Förslagsställaren Tony Andreasson har inkommit med ett medborgarförslag om 

hinderbana på Skogslyckans gamla fotbollsplan. Förslagsställaren beskriver i sitt förslag 

att detta skulle kunna ge förutsättningar för bra träning för flera olika målgrupper. 

  

Kommunfullmäktige beslutade, 2019-04-10 § 107, att överlåta till kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

  

Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av 

området i enlighet med det förslagsställaren skriver. Förvaltningen anser att närhet till 

områden med utrymme för fysisk aktivitet är en bra förutsättning för att stimulera till 

rörelse och träning för medborgarna. Detta kan i sin tur leda till en bättre folkhälsa.  

  

Under den pågående renoveringen av Ramnerödsskolan har det anlagts redskap för flera 

olika aktiviteter på den tidigare grusplanen längs Boxhultsvägen. Denna utveckling 

kommer att bidra till ett kostnadsfritt alternativ till fysisk aktivitet för boende i 

närområdet. Busshållplats finns i direkt anslutning till området vilket gör det tillgängligt 

även för resande via kollektivtrafik. Denna nya satsning sker inom ett skolområde vilket 

gör att den under skoltid kommer att användas av skolan – tid därutöver kan den nyttjas 

av övriga.  

  

För närvarande pågår inom kommunen ett stort arbete med att resurseffektivisering och 

besparingar. Utifrån de nuvarande ekonomiska förutsättningarna ser inte förvaltningen 

det som möjligt att genomföra ytterligare satsningar inom detta område och verkställa 

inlämnat medborgarförslag.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04 KFN 2019/00082 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-04-10 § 107 

Medborgarförslag från Tony Andreasson 2019-04-03     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår inlämnat medborgarförslag med hänvisning till 

ekonomiska förutsättningar och hänvisar samtidigt till det nybyggda området som 

anlagts i anslutning till Ramnerödsskolan. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr KFN 2019/00125  

Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av 
kommunfullmäktigeuppdrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett antal uppdrag att 

genomföra. Samtliga uppdrag är föremål för höstens uppsiktspliktsmöte. Kultur och 

fritidsnämnden begär avslut av följande uppdrag från kommunfullmäktige: 

  

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum (2019-03-07-2019-12-31) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 anlägga en aktivitetspark (2017-01-01-2019-06-30)  

 

• Barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (2019-03-07-2019-12-31)  

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal (2019-03-07-2019-12-31)  

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”ungdomens 

kulturhus” (2019-03-07-2019-12-31)  

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas (2017-01-01-

2019-06-30) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 

2018-2020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och 

mötesplats Bodele (2016-01-01-2019-12-31)  

  

Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande uppdrag från 

kommunfullmäktige: 

• Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet (dnr 2018/00855) 

(2019-05-22-2019-10-31)  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (2019-03-07-2019-12-31)  

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (2019-03-07-2019-12-31)  

  

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden begär avslut på följande kommunfullmäktigeuppdrag:  

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum (2019-03-07-2019-12-31) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 anlägga en aktivitetspark (2017-01-01-2019-06-30)  

 

• Barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (2019-03-07-2019-12-31)  

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal (2019-03-07-2019-12-31) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”ungdomens 

kulturhus” (2019-03-07-2019-12-31)  

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas (2017-01-01-

2019-06-30) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 

2018-2020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och 

mötesplats Bodele (2016-01-01-2019-12-31)  

 

 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande kommunfullmäktigeuppdrag:    

  

•  Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet (dnr 2018/00855) (2019-

05-22-2019-10-31) till 2020-03-30  

  

•  Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (2019-03-07-2019-12-31) till 2021-12-31  

  

•  Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (2019-03-07-2019-12-31) till 2022-

12-31  

  

Förslag till beslut på mötet  

Ordförande lämnar följande förslag till beslut:  

Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande uppdrag, istället för att 

avsluta: 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum (2019-03-07-2019-12-31)  

 

• Barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (2019-03-07-2019-12-31) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal (2019-03-07-2019-12-31 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”ungdomens 

kulturhus” (2019-03-07-2019-12-31) 

 

Annelie Högberg (S) föreslår att förlänga följande uppdrag, istället för att avsluta:  

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 

2018-2020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och 

mötesplats Bodele (2016-01-01-2019-12-31) 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Beslutsgång  

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut om att avsluta följande uppdrag:  

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 anlägga en aktivitetspark (2017-01-01-2019-06-30) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas (2017-01-01-

2019-06-30)  

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut om att förlänga följande uppdrag: 

• Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet (dnr 2018/00855) 

(2019-05-22-2019-10-31) till 2020-03-30 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (2019-03-07-2019-12-31) till 2021-12-31   

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (2019-03-07-2019-12-31) till 

2022-12-31 

Ordförande ber nämnden ta ställning till att förlänga följande uppdrag, istället för att 

avsluta:  

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum (2019-03-07-2019-12-31) 

 

• Barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (2019-03-07-2019-12-31) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal  

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”ungdomens 

kulturhus” (2019-03-07-2019-12-31) 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förslaget att förlänga ovanstående 

uppdrag, och finner att nämnden godkänner detta. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Därefter ställer ordförande Annelie Högbergs (S) förslag om att förlänga uppdraget om 

Gustafsberg med mera, mot förvaltningens förslag om avslut, och finner att nämnden 

godkänner förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning  

Nämnden godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst: avsluta uppdraget att under 2016-2018 utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats 

Bodele 

Nej-röst: förlänga uppdraget att under 2016-2018 utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats 

Bodele 

 

Omröstningsresultat 

Ja  Nej 

Gösta Dahlberg (M) Annelie Högberg (S) 

Margareta Lund (M) Åke Granath (S) 

Torsten Torstensson (C) Robert Wendel (S) 

Karin Johansson (KD) Åsa Carlsson (S) 

Thommy Carlin (SD)   

Lars Olsson (UP)    

7 st  4 st 

 

Med sju röster mot fyra finner ordförande att nämnden godkänner förvaltningens förslag 

till beslut. 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden begär avslut på följande kommunfullmäktigeuppdrag: 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 anlägga en aktivitetspark (2017-01-01-2019-06-30 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas (2017-01-

01-2019-06-30) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 

2018-2020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och 

mötesplats Bodele (2016-01-01-2019-12-31) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande kommunfullmäktigeuppdrag:    

• Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet (dnr 2018/00855) 

(2019-05-22-2019-10-31) till 2020-03-30 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (2019-03-07-2019-12-31) till 2021-12-31   

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (2019-03-07-2019-12-31) till 

2022-12-31 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum (2019-03-07-2019-12-31 

• Barn och utbildningsnämnden och kultur och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (2019-03-07-2019-12-31) 

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal  

 

• Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”ungdomens 

kulturhus” (2019-03-07-2019-12-31) 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr KFN 2019/00141  

Kultur och fritidsförvaltningens avrapportering av 
nämnduppdrag 2019 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen fick av nämnden i uppdrag att rusta upp och informera 

om vandringsleder kring Tureborg (2018-02-15 § 14). Ett samarbete upprättades med 

Skogsstyrelsen och deras sk Gröna jobb, för att genomföra röjning av leder kring 

Tureborg. Därefter har en översyn av markeringar gjorts. Förvaltningen har därefter 

gjort ytterligare översyner och identifierat behov av kompletterande markeringar och 

underhåll. Dessa insatser är att betrakta som en del av det löpande drift- och 

underhållsarbetet. Marknadsföring av leden kommer att ske när kompletteringarna är 

genomförda. Förvaltningen bedömer att leden därmed är etablerad och uppdraget 

slutfört.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01.     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslutar uppdraget att rusta upp och informera om 

vandringsleder kring Tureborg  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KFN 2019/00081  

Ansökan från Funktionsrätt Uddevalla om kompensation för 
hyreshöjning 

Sammanfattning 

Funktionsrätt Uddevalla, tidigare HSO Uddevalla, är en organisation som samlar ett 

antal funktionsrättsföreningar. Föreningen tillhandahåller lokal samt administrativt stöd 

till medlemsföreningar mot en avgift. Föreningen driver även frågor som gemensamt 

gagnar medlemsföreningarnas syften och mål.  

  

Föreningen Funktionsrätt Uddevalla erhåller bidrag som funktionsrättsförening och 

erhåller enligt normen 85% av nettokostnaden för hyran inklusive städkostnader. 

Beloppet bestäms av hyreskostnaden för föreningens senast avslutade verksamhetsår, 

det vill säga året innan bidraget söks. För funktionsrättsföreningar fastställs beloppet 

sedan av kultur och fritidsnämnden i samband med decembernämnden årligen.  

  

Föreningen har nu inkommit med en ansökan att få kompensation för hyreshöjning på 

grund av att de anser att det uppstår ett glapp mellan det bidraget som de erhållit på 

decembernämnden och det hyresbelopp som de betalar under verksamhetsåret som 

bidraget utbetalas.  

  

Föreningen har inte inkommit med svar på förvaltningens fråga hur stor hyresökning 

som skulle bli aktuell för medlemsföreningarna om de inte skulle bli kompenserade via 

denna ansökan. Föreningen önskar dock få en kompensation för hyreshöjning som skett 

för perioden mellan punkten för det redovisade beloppet och tidpunkten för det 

utbetalade bidraget, vilket handlar om 14 110 kronor årligen för 2018 och 2019.  

  

Samtliga föreningar som ansöker om bidrag inom ramen för Kultur och fritids 

verksamhet redovisar dokumentation över föreningens verksamhet och förvaltning och 

är en förutsättning för att bli bidragsberättigad. I handlingarna som förvaltningen 

efterfrågar ingår verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, revisionsberättelse, 

ekonomisk berättelse samt justerat årsmötesprotokoll (KFN/2007:145). I de fall som 

föreningar får bidrag som baseras på hyreskostnaderna bestäms nivån för bidraget på 

hyreskostnaderna som föreningen haft det senast avslutade verksamhetsåret. 

 

   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24, KFN 2019/00081 

Ansökan från Funktionsrätt Uddevalla gällande kompensation för hyreshöjning,  

2019-03-26 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag, 2007-08-22, §120 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår Funktionsrätt Uddevallas ansökan om kompensation 

för hyreshöjning. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

• Rekrytering av avdelningschef för fritid och unga. Ett antal kandidater har 

intervjuats. Fram tills att en ny avdelningschef är på plats är Paula Nyman från 

samhällsbyggnad tillförordnad avdelningschef.  

 

• Processen för översyn av föreningsstöd, som sker stegvis med olika bidragstyper 

i olika etapper. En politisk referensgrupp kommer tillsättas. Kultur och 

fritidsnämnden kommer att besluta om nya bidragsformer allt eftersom förslagen 

färdigställs.  

Stellan Hedendahl, strateg, informerar om processen kring kulturpris, kulturstipendium 

och ungdomsledarstipendium, som kultur och fritidsnämnden kommer att besluta om i 

november.  

 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare, informerar om arbetet med kultur och 

fritidsnämndens uppdrag om att ta fram en plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla 

kommun. Uppdraget har resulterat i rapporten ”Att spåra och leda”, som är en 

nulägesanalys av kommunens friluftsorganisation med utgångspunkt i de tio nationella 

friluftsmålen. Förslag på strategiska förändringar i kommunens friluftsorganisation- och 

arbete presenterades också. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om att hon tillsammans med Stellan Hedendahl, strateg på kultur 

och fritid, ska delta i en sammankomst för ICORN i Piteå. ICORN är ett nätverk av 

fristäder för förföljda författare, journalister, musiker och konstnärer. Uddevalla har för 

tillfället en fristadsstipendiat.  

Ordförande informerar även om att arbete med ärendet kring Oddevolds ansökan om 

bidrag för konstgräsplan pågår.  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr KFN 2019/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

 

Avsägelse från Maria Nilsson (S) för uppdraget som ersättare i kultur och 

fritidsnämnden, beslut KF 2019-09-11 § 222 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-10-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr KFN 2019/00004  

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

  

Beslut 2019-09-20 enligt delegation nr 9 om bidrag till Uddevalla kartgrupp 

  

  

  

 

 


