
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

ijändgörondee~ätta~ 

Ersättare 

Övriga 

Kultur och fritidsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, kl. 09:04 till 15: 15 med avbrott för lunch 
klockan 12:00-13:00 och fika 09:40 till 10:00 samt 14:31 till 14:46. 

Annelie Högberg (S), Ordförande 
Gösta Dahlberg (M), 1 :e vice ordförande 
Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande, deltar på distans 
Mathilda Stenhoff (M), deltar på distans 
Anita Olsson (C), deltar på distans 
Carl-Gustav Gustafsson (L), deltar på distans 
Åke Granath (S) 
Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 
Thommy Carlin (SD) 
Lars Olsson (UP) 

Robert Wendel (S) för Christer Johansson (V), deltar på distans 

Jennie Ekland (C), deltar på distans 
Monica Bang Lindberg (L ), deltar på distans 
Karin Johansson (KD), deltar på distans 
Klas Gerle (UP) 

Från kultur och fritid 
Paula Nyman, tf. kultur och fritidschef 
Carina Wiberg Borg, administrativ chef 
Anna Sarsten-Jinnefält, avdelningschef kultur och bibliotek 
Jonas Hagberg, enhetschef 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Ann-Marie Viblom (MP) 
Kultur och fritid 2021-04-09 kl. 10:00 Paragrafer §§ 58-80 

k~~ 
Annelie Högberg 

.c.~~ .-/f ~~- .. 11..!.~~-- 
Ann-Marie Viblom 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Kultur och fritidsnämnden 2021-04-07 
Kultur och fritid 
2021-04-09 
2021-04-30 

Underskrift 
Josefin Florell 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

Maria Lehto, enhetschef 
Emil Palmqvist, projektledare 
Monica Laigar-Strandberg, ekonom 
Åsa Andersson, utredare 
Josefin Florell, sekreterare 

Övriga 
Andrea Zidek, planarkitekt 
Hugo Bennhage, planarkitekt 
Robert Börjesson, projektledare 
Hans Högström, förslagsställare 
Håkan Larsson, förslagsställare 
Annica Ryhman, tillträdande kultur och fritidschef 

ff:des signat::'-11{ / Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 58 Dnr KFN 267051 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 
Sammanfattning 
Till justerare föreslås Ann-Marie Viblom (MP). Justeringen föreslås äga rum fredagen 
den 9 april klockan 10:00 på kultur och fritid. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden utser Ann-Marie Viblom (MP) till justerare. Justeringen 
äger rum fredagen den 9 april klockan 10:00 på kultur och fritid. 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 59 Dnr KFN 274259 

Fastställande av dagordning 
Sammanfattning 
Punkt nummer 6, information om ny skola i Skäret, föreslås flyttas fram till att bli 
ärende nummer 8. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ovan ändring. 

J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 60 

Anmälan om jäv 
Ingen planerad anmälan om jäv noteras. 

Dnr KFN 276002 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 61 Dnr KFN 27 6489 

Information: Uddevalla kommuns miljöarbete 
Sammanfattning 
Josefin Florell, utredare, informerar om kommunens nya miljöpolicy samt arbetet med 
elva klimatlöften som pågår under 2021. 
Beslut 
Ordförande tackar för informationen. 

serandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 62 Dnr KFN 275980 

Information: ekonomisk uppföljning, controllerrapport 
Sammanfattning 
Monica Laigar-Strandberg, ekonom, informerar om resultatet av controllerrapporten 
med avseende på den ekonomiska prognosen och orsaker till denna. 

Beslut 
Ordförande tackar för informationen. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 63 Dnr KFN 27 6488 

Information: arbete med badplatsutredning 
Sammanfattning 
Jonas Hagberg, enhetschef, informerar om uppdraget för badplatsöversyn med avseende 
på innehåll i översynen och tidsplan för uppdraget. 

Beslut 
Ordförande tackar för informationen. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 64 Dnr KFN 276211 

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 
Sammanfattning 
Emil Palmqvist, projektledare och Robert Börjesson, projektledare, informerar om 
status i de pågående projekten Rimnersområdet, Rimnersvallen och ny simhall. 

Beslut 
Ordförande tackar för informationen. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 65 Dnr KFN 27 6335 

Information: arbete med det kommunala stödet till 
civilsamhället 
Sammanfattning 
Paula Nyman, tf. förvaltningschef, informerar om hur arbetet fortskrider med uppdrag 
om utformning av det kommunala stödet till civilsamhället. 

Beslut 
Ordförande tackar för informationen. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 66 Dnr KFN 27 6487 

Information: ny skola i Skäret 
Sammanfattning 
Andrea Zidek, planarkitekt och Hugo Bennhage, planarkitekt, informerar 
om planförslaget för en ny skola i Skäret, som nu är utställt för samråd. 

Beslut 
Ordförande tackar för informationen. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 67 Dnr KFN 276490 

Information: "put 'n' take"-fiske på Herrestadsfjället 
Sammanfattning 
Robert Wahlström, utvecklare, informerar om arbetet med uppdrag kring att utreda och 
föreslå förändrat arbetssätt för hantering av "put n take" fiske på Herrestadsfjället. 

Beslut 
Ordförande tackar för informationen. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 68 Dnr KFN 2020/00170 

Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av 
information för medborgarna kring motionsslingor 
Sammanfattning 
Kultur och fritid har emottaget ett medborgarförslag om att förbättra informationen om 
motionsspår framför allt på vår hemsida. Medborgaren efterfrågar tydligare information 
om exempelvis underlag, längd och tidsåtgång. Förvaltningen har under hösten jobbat 
aktivt med att förbättra informationen i kommunkartan då många av de anläggningarna 
förvaltningen tillhandahåller, eller stödjer på annat sätt, inte var tillgängliga där. I 
samband med detta har informationen på hemsidan setts över. Detta är dock ett 
pågående arbete så medborgarens förslag på information som bör vara tillgänglig 
kommer tas i beaktning under detta arbete. 

Inskickaren nämner även att de försökt att gå vandringsleden "Snäckskalstriangeln" och 
haft problem med att finna information om denna, samt att den var svår att följa i 
naturen då det var en avsaknad av skyltar. Kultur och fritid beklagar det missnöje detta 
medfört. Anledningen till avsaknaden av information om leden är för att leden inte är 
färdigställd eller officiellt öppen. Portalskyltarna är under framtagning och markering 
av leden kommer färdigställas under våren. Projektledningen för projektet har valt att 
inte lägga ut någon information om leden på hemsidan av denna anledning. Men 
förvaltningen kommer skyndsamt lägga ut information om ledens nuvarande skick på 
hemsidan för att undvika att fler lider samma erfarenhet som inskickaren. 
Besluts underlag 
Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av information för medborgarna 
kring motionsslingor, 2020-12-15. 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2020-12-09, § 3 07. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-18. 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden noterar att förvaltningen arbetar kontinuerligt med 
information om spår och leder och anser därmed medborgarförslaget besvarat 

Kultur och fritidsnämnden anmodar kultur och fritidsförvaltningen att ta inskickarens 
förslag i beaktning vid framtida arbete med planen "Hållbart friluftsliv". 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 69 Dnr KFN 2020/00116 

Medborgarförslag från Carin Wackfelt om att använda 
Ljungskilegården till fritidsverksamhet 
Sammanfattning 
Carin Wackfelt har skickat ett medborgarförslag om att använda Ljungskilegården till 
eftermiddagsverksamhet några dagar i veckan för de barn som är lite förstora för fritids 
men ännu inte riktigt ungdom. Förslagsställaren ser ingen logik i att ersätta en 
fritidsgård med ett mobilt fritidsledarteam. 

Både fritidsgårdar och det mobila fritidsledarteamet är delar av kultur och 
fritidsförvaltningens öppna fritidsverksamhet. Syftet med öppen fritidsverksamhet är att 
erbjuda frivilliga, öppna och trygga mötesplatser. Målet är att tillvarata ungas egna 
intressen, erfarenheter och kunskaper för att på längre sikt bidra till personlig och social 
utveckling. Verksamheten ska även bygga på ungas engagemang och vilja att medverka, 
uppleva och påverka (Kultur och fritidsförvaltningens flerårsplan 2021-2023). För att 
uppnå detta är det viktigt att den öppna fritidsverksamheten befinner sig där unga är. I 
Ljungskile utgår därför det mobila fritidsledarteamet från platser där det redan finns ett 
flöde av unga. 

Bakgrunden är att Ljungskile fritidsgård under lång tid haft ett lågt besöksantal. 
Fritidsledare har alltså befunnit sig på en plats medan unga befunnit sig på andra platser. 
När kultur och fritidsnämnden beslutade att stänga fritidsgården för att frigöra personal 
som kunde arbeta på de platser där unga befinner sig uppstod dock ett ekonomiskt 
problem. Dåvarande fritidsklubb blev helt enkelt dyrare att bedriva då det inte längre 
fanns möjlighet att samfinansiera lokalhyra och personalkostnader. Barn och 
utbildningsnämnden valde då att hänvisa mellanstadiebarn till ordinarie 
fritidshemsverksamhet i Ljungskile. I dagsläget saknar därför kultur och 
fritidsförvaltningen uppdrag från barn och utbildningsnämnden att bedriva 
fritidsklubbsverksamhet i Ljungskile. 

När det gäller utveckling av öppen fritidsverksamhet i Ljungskile kvarstår därmed det 
mobila fritidsledarteamet. Utgångspunkten för mobila fritidsledarteamet är att skapa 
verksamhet tillsammans med unga för att sedan hitta olika samarbetspartners och platser 
att bedriva verksamhet på. Det går därför inte att på förhand bestämma var 
verksamheten ska äga rum. Inte heller går det att på förhand bestämma vilka 
samarbetspartners som är lämpliga. Istället handlar det om att ödmjukt vänta in och göra 
plats för ungas egna kunskaper, intressen och önskemål, och först därefter starta upp 
verksamheter tillsammans med andra. Kultur och fritidsförvaltningen kan därför inte 
erbjuda eftermiddagsverksamhet i Ljungskilegården på det sätt som förslagsställaren 
önskar. 
Beslutsunderlag 
Kultur och fri tidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-10 
Protokollsutdrag U ngdomsfullmäktige 2020-11-09 § 28 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-09-09 § 210 
Medbor arförslag från Carin Wackfelt 2020-09-01 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden avslår förslaget att använda Ljungskilegården till 
eftermiddagsverksamhet med hänvisning till mobila fritidsledarteamets arbetssätt att 
möta unga där de befinner sig. 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 70 Dnr KFN 2021/00030 

Medborgarförslag från Hans Högström om att öppna toaletten 
vid Landbadets reningsverk 
Sammanfattning 
Hans meddelar i sitt medborgarförslag att han önskar svar på om toaletten placerad i 
anslutning till Landbadets reningsanläggning kommer öppnas åter efter att denne varit 
stängd efter vandalisering hösten 2019. 

Nämnd toalett renoveras under våren och kommer att öppna efter genomförda åtgärder 
och renoveringar efter vandalisering. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om att öppna toaletten vid 
Landbadets reningsanläggning. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 71 Dnr KFN 2020/00171 

Medborgarförslag från Håkan Larsson om utegym i Ljungskile 
Sammanfattning 
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om ett så kallat utegym på en 
plats i centrala Ljungskile. Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att ett utegym i detta 
läge skulle kunna bidra till en ökad hälsa hos de boende i området. Behovet av platser 
utomhus för motion har ökat i samband med Corona-pandemin och en 
utegymsanläggning är ett gott tillskott för att stödja folkhälsan även på lång sikt skriver 
förslagsställaren. 

Förvaltningen arbetar i dagsläget i ett projekt tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att kartlägga kommunens nuvarande platser för 
spontana möten och aktivitet. Samarbetet mellan förvaltningarna syftar också till att 
planera för lokalisation och utformning av nya spontana aktivitetsytor. 

Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av 
området i enlighet med det förslagsställaren skriver. Förvaltningen ser att det i flera 
områden i kommunen finns behov av att skapa attraktiva mötesplatser med exempelvis 
fysisk aktivitet som gemensam bas. Utveckling av dessa platser gynnas ytterligare om 
även andra möjligheter till aktivitet kompletterar dem. Vidare ser förvaltningen att 
medborgarförslaget med fördel kan utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet i 
projektet som i dagsläget pågår. 

Besluts underlag 
Kultur och fri tidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-11 KFN 2020/00171 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 314 
Medborgarförslag från Håkan Larsson 2020-11-15 
Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget skall ingå som ett underlag i 
det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet med att kartlägga och utveckla ytor för 
spontana möten och aktiviteter i Uddevalla kommun. 

Med detta anser Kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget som besvarat. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 72 Dnr KFN 2020/00164 

Medborgarförslag från Gustav Johansson om konstgräsplan på 
Grohedsvallen 
Sammanfattning 
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en 
konstgräsplan på Grohedsvallen som är benägen i mellan Uddevalla och Ljungskile. 
Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att en konstgräsplan i detta expansiva område 
skulle kunna bidra till en ökad hälsa hos de boende i området. Den skulle även kunna 
bidra till att ersätta en konstgräsplan i samband med att Rimnersområdet utvecklas. 
Förslagsställaren anser även att den befintliga infrastrukturen bidrar till att platsen är 
särskilt lämplig. 

Grohedsvallen ägs och drivs av Groheds Idrottsförening, vilket innebär att Uddevalla 
kommun inte har rådighet över utvecklingen av platsen. 

Kultur och fritidsförvaltningen har ett pågående arbete tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen att kartlägga kommunens nuvarande platser för 
spontana möten och aktivitet. Arbetet syftar till att ta fram en kommunövergripande 
plan över vilka platser som är aktuella att utveckla. Utrustningen som skall erbjudas på 
platserna skall bidra till att skapa jämlika förutsättningar till en god folkhälsa. 

Förvaltningen anser att spontana aktiva platser för motion och möten bidrar till att 
bibehålla och öka folkhälsan i enlighet med det förslagsställaren skriver. Förvaltningen 
ser att det i flera områden i kommunen finns behov av att skapa attraktiva mötesplatser 
med exempelvis fysisk aktivitet som gemensam bas. Utveckling av dessa platser gynnas 
ytterligare om även andra möjligheter till aktivitet kompletterar dem. 

Besluts underlag 
Kultur och fri tidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12 KFN 2020/00164 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 312 
Medborgarförslag från Gustav Johansson 2020-11-17 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden anser att platser för spontana möten och motion är viktiga för 
en god folkhälsa i enlighet med vad förslagsställaren skriver. Uppdrag finns att utreda 
platser för ändamålet. Med detta anses medborgarförslaget vara besvarat. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 73 Dnr KFN 2020/00115 

Medborgarförslag om att sätta ut bojar i vattnet på badplatser 
för kunna öva på simning 
Sammanfattning 
Medborgarförslaget från Ingrid Karlsson är att upprätta markeringar i vattnet på 
kommunens badplatser som anger en sträcka om 25 meter. Detta för att öka 
möjligheterna att öva på sin simförmåga och veta hur långt man kan simma. 

Förvaltningen anser att förslagsställarens önskemål går väl i linje med vad som framgår 
av kultur och fritids verksamhetsplan för 2021-2023 avseende mål för att främja 
simkunnighet. 

Kultur och fritid upprättar årligen markeringar på en del av kommunens badplatser för 
djup som går till midjehöjd. Förvaltningen ser goda möjligheter att samordna dessa så 
att djupmarkeringarna utsätts med ett mellanrum på 25 meter. Detta skulle även 
medföra att simmande med en begränsad simförmåga håller sig på ett djup som är 
tryggt och säkert. Möjligheter finns att inkludera anvisningarna i kultur och fritids 
rutiner för markering av djup. 

Förvaltningen föreslår därför att bifalla medborgarförslaget och tillämpa nytt arbetssätt 
för utsättning av markeringar på badplatser. Vidare hålls medborgarna informerade via 
kommunens hemsida om vilka platser som 25 meters-markeringar finns att tillgå. 
Besluts underlag 
Kultur och fri tidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 KFN 2020/00115 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 § 190 
Medborgarförslag från Ingrid Karlsson 2020-06-16 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget och inkluderar markering för 
avstånd i samband med utsättning av djupmarkeringar på de badplatser där det är 
möjligt. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 74 Dnr KFN 2017 /00119 

Etablering av ridanläggning i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige (2018-10-10 § 23 8) att 
fortsätta arbetet med utformningen av en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort i 
kommunens lokalförsörjningsprocess. Kultur och fritid skulle även ta hänsyn till de 
inkomna skrivelserna i ärendet kring behovet av en ny ridanläggning. 

Förvaltningen har sammanställt en behovsanalys för ridanläggning i Uddevalla. 
Behovsanalysen bygger på dialogträffar med invånare, föreningar, företagare och 
tjänstepersoner och tar avstamp i kommunala uppdrag, mål och strategier. Analysen 
visar på behov av en anläggning som möjliggör ridskola, träning, tävling och parasport. 
Anläggningen ska var tillgänglighetsanpassad för att personer med funktionsnedsättning 
ska kunna delta i verksamheten på lika villkor. 

Uddevalla ridklubb är i dagsläget i akut behov av ersättningslokaler eftersom arbetet 
med att omvandla området där deras anläggning ligger till industrimark fortgår. 
För Ljungskile ridklubb är anläggningsförutsättningarna långt ifrån goda. Föreningen 
har en påtaglig markbrist som ytterligare försvåras genom en expansion av Ljungskile 
tätort. Även för Ljungskile ridklubbs överlevnad krävs således ersättningslokaler. 
Ridsportens anläggningsförutsättningar är således undermåliga i dagsläget och riskerar 
att bidra till att mycket av dagens föreningsdrivna ridsport utsläcks inom något 
decennium i Uddevalla. 

Samtliga deltagare i medborgardialogerna samt föreningar som idag har ett samarbete 
med förvaltningen har fått möjlighet att läsa ett utkast av rapporten och inkomma med 
remissvar. Av remissvaren som inkommit till förvaltningen framgår att det finns en stor 
vilja, engagemang och framtidstro till att ridsporten i och med att behovsanalysens 
förslag kan stärka och skapa förutsättningar för överlevnad på lång sikt. De föreningar 
som driver ridskolor har i remissvaren aviserat intresse av att delta i processen kring den 
nya anläggningens utformning och verksamhet. Föreningar med inriktning på tävling 
samt funktionsrätt har även de ställt sig positiva till behovsanalysen. 

Utifrån kultur och fritids övergripande syften, strategier och mål behövs platser som är 
öppna och som kan skapa gemenskap, där människor kan mötas kring ett gemensamt 
intresse. En funktionell och tillgänglighetsanpassad ridanläggning kan bli just den 
mötesplats för föreningar och andra aktörer som hästsektorn i Uddevalla 
efterfrågat. Eftersom det gynnar idrott och fritid för flickor och personer med 
funktionsnedsättning skulle det även bli en konkret insats för en jämställd och rättvis 
resursfördelning. 

En samordning av behov inom flera förvaltningars ansvarsområden ger goda 
förutsättningar till samnyttjande av anläggningen. Både inom LSS-verksamhet, 
arbetsmarknadsinsatser och utbildningar på grundskole- och gymnasienivå finns 
intresse och möjligheter att samnyttja lokalerna. 

JulCs signa~· Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

Besluts underlag 
Kultur och fri tidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-24. KFN 2017/00119 
Sammanställning av remissvar, 2020-03-19 
Behovsanalys: Ridanläggning i Uddevalla kommun, 2021-03-24 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag KF 2018-10-10 §23 8 
Värdeskapande hästkrafter, Kultura AB, 2018-05-16 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner utredningen Ridanläggning i Uddevalla 
kommun som en behovsanalys till beställning av förstudie. 

Kultur och fritidsnämnden beställer en förstudie som genomförs av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med lokalförsörjningsprocessen kring 
etablering av ridanläggning. 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter kring 
samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning samt utreda och föreslå driftsform 
och hyresförhållanden för anläggningen. 

J~es signatur 

~ uti~ 
Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 75 Dnr KFN 2021/00037 

Samråd rörande detaljplan; Västerby 1 :7 mfl 
Sammanfattning 
Kultur och fritid har mottagit samrådshandlingar för detaljplan av Västerby 1 :7 från 
samhällsbyggnad. Detaljplanens syfte är att öka befintliga fastigheters byggrätter för att 
möjliggöra utbyggnad av hus byggda för fritidshusändamål till åretruntboende 
Planen är avstyckad till 25 bostadsfastigheter. 

Enligt nu gällande planbestämmelser tillåts en byggnadsarea om 60 kvadratmeter för 
huvudbyggnad och 15 kvadratmeter för komplementbyggnad. Planändringen medför att 
ny tillåten byggnadsarea blir 200 kvadratmeter och att maximal nockhöjd blir åtta meter 
för huvudbyggnad och fyra meter för komplementbyggnad. Nio av bostäderna är idag 
åretruntbebodda. 

Planområdet är beläget 11 kilometer från Uddevalla och 13 kilometer från Ljungskile 
och ingår i den så kallade Fräknestranden (kustzonen mellan Ammenäs och Ljungskile). 
Planområdet har i viss utsträckning den karaktär som är typisk för fritidshusområden; 
husen har anpassats efter den kuperade terrängen i både form och placering, och 
samspelar med miljön. 

Kultur och fritid anser att detaljplaner som syftar till att konvertera fritidshusområden 
till åretruntboende i en större utsträckning behöver beskriva hur lämpligheten prövas 
utifrån en helhetssyn, där kulturmiljö inkluderas. Kommunen behöver också ta ett 
helhetsgrepp om hur Fräknestrandens karaktär kan bevaras och ta ställning till om det 
över huvud taget ska finnas kvar några fritidshusområden i kustzonen. 

Kultur och fritid anser att behovet av hållbar infrastruktur för att knyta ihop 
Fräknestranden med tätorten utan ett bilberoende är viktiga faktorer att väga in vid 
prövning av detaljplanens lämplighet. Detta för att barn och unga ska ha tillgång till 
mötesplatser och aktiviteter utan att vara beroende av skjuts. 

Konsekvensen av konvertering till åretruntboende är att behov av offentlig service 
uppstår utanför tätorten, vilket motverkar kommunens samhällsbyggnadsstrategi som 
anger att bostäder i huvudsak ska förläggas till tätorterna där redan gjorda investeringar 
i service och infrastruktur gjorts. I detta fall rör det sig om en marginell ökning av 
antalet åretruntboende. Utöver aktuell detaljplan finns emellertid sju andra pågående 
planarbeten där syftet är att höja byggrätter och möjliggöra åretruntboende. Kultur och 
fritid anser därför att kommunen i större utsträckning behöver pröva varje enskilt 
planärende med större beaktande till helhetsperspektivet gällande behov av offentlig 
service och omvandling av kulturmiljöer. 

Vid höjning av byggrätter anser kultur och fritid att det är viktigt att utgå från platsen, 
dess historia, och befintlig natur- och kulturmiljö så att utbyggnader sker på ett sätt som 
passar in i terrängen och med den befintliga kulturmiljön. Detta kan exempelvis 
innebära att undvika marknivåförändringar runt omkring byggnaderna så att inte 
behovet av anlagda "murar" uppstår. 

Juslfff des signatur 
~ c/e/t,u: 

Utdrags bestyrkande 
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Planändringen möjliggör en nockhöjd om maximalt 8 meter. För att värna kontakten 
med havet och byggnadernas samspel med varandra och terrängen, anser kultur och 
fritid att höjdsättning kan behöva anpassas till att bli något lägre för de tomterna som är 
närmare havet då marken sluttar nedåt. 

Planbeskrivningen innehåller beskrivningar av planförslagets konsekvenser för 
naturmarker, lek och rekreation och barnperspektiv vilket är positivt. Detaljplanen 
medför inga nya mötesplatser eller aktivitetsytor, men kultur och fritid är positiva till att 
planbeskrivningen anger att naturmiljöer i och omkring planområdet ses som en kvalitet 
för området och inte kommer påverkas negativt av planförslaget. 

I planförslaget är marken där fornlämning finns planlagd som natur, vilket kultur och 
fritid ser som positivt. Kultur och fritid uppmanar dock till att beakta fornlämningens 
skyddszon och vill även uppmana till att se fornlämningen som en resurs som kan 
berätta om områdets historia. Detta är också av värde för friluftslivet, särskilt som 
Kuststigen löper söder om planområdet. 

Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Planbeskrivning Västerby 1 :7 
Plankarta Västerby 1 :7 

Beslut 
Kultur och fritid anser att kommunen i större utsträckning behöver pröva varje enskild 
detaljplan som syftar till konvertering från fritidshusbebyggelse till åretruntboende med 
en tydlig analys av helhetsperspektivet gällande behov av offentlig service, omvandling 
av kulturmiljöer och behovet av att knyta ihop kommunens olika delar med varandra. 

Kultur och fritidsnämnden anser att bebyggelsen ska anpassas efter terrängen varför en 
begränsning av marknivåförändring bör utredas. 

Ju~e:<_ signatur 
-~ 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2021-04-07 

§ 76 Dnr KFN 2021 /00047 

Förlängning av hyreskontrakt för gården på Mollön, 
fastighetsbeteckning Uddevalla Stan 1 :8 Mollön. 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsförvaltningen har förhyrt Stan 1 :8 på Mollön sedan början av 2000- 
talet för fritids- och föreningsverksamhet. Fältbiologer, biodlare och 4H föreningen har 
tidigare varit verksamma där och nu senast föreningen Mollöns vänner. Föreningen 
avvecklade sin verksamhet från och med 2021 och i och med att det inte då fanns ett 
klarlagt behov och användningsområde från kultur och fritidsförvaltningen sades 
hyreskontraktet upp med samhällsbyggnad. Hyreskontraktet slutar gälla 2021-06-30. 

Det finns ett grundläggande behov i kommunen att skapa förutsättningar för 
meningsfulla fritidsaktiviteter och för föreningslivet. Gården vid Mollön har ett 
fantastiskt läge i närhet av vatten och inramat av en unik naturmiljö som lämpar sig väl 
för exempelvis lovaktiviteter och lägerverksamhet för barn och unga. Något som kultur 
och fritidsförvaltningen ser stor nytta i, inte minst på grund av pandemin som starkt 
påverkat barn och ungas hälsa negativt. 

Kultur och fritidsförvaltningen ser att gården kan komma till användning redan till 
sommaren 2021 i den extra satsningen på sommarlovsaktiviteter som nu planeras. 
Att förlänga hyreskontraktet innebär att kommunen kan nyttja gården i sommar och att 
förvaltningen inom ramen för kultur och fritids uppdrag kan se över behov, syfte och 
användning av fastigheten inför en eventuell fortsatt förhyrning. 

Uppsägningen av hyreskontraktet från kultur och fritid föranleddes först och främst av 
att föreningen Mollöns vänner inte längre skulle bedriva verksamhet där. På grund av 
rådande ekonomiska förutsättningar och det fortsatta förväntade besparingskravet inför 
2022 lyfts ärendet av principiella skäl för beslut i nämnden. 

I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen avser kultur och fritid efter beslut att 
förlänga hyreskontraktet till att gälla till och med 2022. 
Beslutsunderlag 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-03-31 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att förlänga hyreskontraktet med 
samhällsbyggnadsförvaltningen för Uddevalla Stan 1 :8 Mollön att gälla till och med 
2021. Förvaltningen ska under perioden som förlängningen gäller också se över 
framtida behov och användningsområde utifrån kultur och fritidsnämndens 
ansvarsområde med fokus barn och unga. 

Förslag till beslut på mötet 
Nämnden önskar revidera förslaget till beslut genom att byta ut "2021" mot "2022". 

Jw~,lflfd~ signatur 
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Beslut 
Kultur och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att förlänga hyreskontraktet med 
samhällsbyggnadsförvaltningen för Uddevalla Stan 1 :8 Mollön att gälla till och med 
2022. Förvaltningen ska under perioden som förlängningen gäller också se över 
framtida behov och användningsområde utifrån kultur och fritidsnämndens 
ansvarsområde med fokus barn och unga. 

Just5_,npes signatur 
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§ 77 Dnr KFN 2021 /00007 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 
Integration 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden fattade 2021-03-03 § 46 beslut om vilka uppdrag som 
nämnden ansåg skulle ingå i den kommunövergripande handlingsplan som ska styra 
arbetet med Plan Integration 2030. 

Utformningen av dessa uppdrag var inte överensstämmande med den form som 
uppdragen enligt handlingsplanen har, varför kultur och fritidsnämnden väljer att lyfta 
fram nya, mer specifika, uppdrag till handlingsplanen för 2021-2022. 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår fem uppdrag. 

Inom Boende och Trygghet; Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga 
bostadsområden med välkomnande offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att en 
checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan integration formas. 

Inom Arbete och Studier; Stärka barns och ungas möjlighet till en bra start i livet, 
föreslår förvaltningen att i samverkan med Västra Götalandsregionen tillhandahålla 
gåvoböcker till nyfödda. 

Inom Demokrati; Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och 
tillgängliga offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att: 
Lovaktiviteter erbjuds, en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen av 
Hus för kultur genomförs samt att Rampens digitala mötesplatsfunktion utvärderas. 

Besluts underlag 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-03-03 § 46 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Plan integration 2020-12-09 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden ersätter de tidigare uppdragen för Plan Integration fattade 
2021-03-03 §46 med följande uppdrag: 

Forma en checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan 
integration. 

Tillhandahålla gåvoböcker till nyfödda i samverkan med Västra 
Götalandsregionen. 

Erbjuda lovaktiviteter. 

Juswes3ignatur 
·~ 
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Genomföra en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen 
av Hus för kultur. 

Utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion. 

Ju~ter des signatur 
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§ 78 Dnr KFN 267055 

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

• Kommunen har köpt hästen Blackie. 
• Handlingsplan för uppstart av verksamheter på Emaus är under framtagande. 
• En ny organisationsstruktur för kultur och fritid är framtagen och träder i 

kraft 1 maj. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 79 Dnr KFN 267054 

Ordförande informerar 
Ordförande informerar om att hon har vaccinerats mot covid-19 med anledning av sitt 
arbete inom socialtjänsten och inte via den så kallade reservlistan. Ordförande 
informerar även om processer kring förfrågningar om byggandet av en parasporthall. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 80 Dnr KFN 2021 /00003 

Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

Budget för Uddevalla kommun 2021 
beslut KF 2021-03-10 § 41 
beslut KS 2021-02-24 § 29 
bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 
bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 
bilaga 3 Socialnämndens styrkort 
bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 
bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 
flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021 
tjänsteskrivelse KLK 2021-01-28 

Digital justering av protokoll i kommunens politiska organ 
beslut KF 2021-03-10 § 42 
beslut KS 2021-02-24 § 30 
tjänsteskrivelse KLK 2021-02-03 

Månadsrapport från Kontaktcenter, antal ärenden 
Kultur och fritid 
Uddevalla kommun 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
beslut KS 2021-02-24 § 46 
förslag 
kommentar till delegationsordning för upphandling och inköp av varor och tjänster 
nu gällande delegationsordning avsnitt Upphandling och inköp 
tjänsteskrivelse KLK 2021-02-11 

Revidering av miljöpolicyn 
beslut KF 2020-06-10 § 143 
beslut KS 2021-02-24 § 33 
beslut KS 2021-03-10 § 44 
bilaga 1. Ny version av Miljöpolicy för Uddevalla kommun 
bilaga 2 Jämförelse mellan den nuvarande miljöpolicy och den nya versionen 
Miljöpolicy för Uddevalla kommun till författningssamlingen 
tjänsteskrivelse KLK 2021-02-01 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 


