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Justerandes signatur

Paragrafer

§§ 180-193
197-212
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Kultur och fritid
2021-12-03
2021-12-24
…………………………………………
Josefin Florell
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Carl Casimir, kommunantikvarie
Jörgen Wollbratt, lokalplanerare
Torben Larsson, utvecklare
Kristina Mars, utvecklare
Övriga
Robert Börjesson, projektledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 180

Dnr KFN 267051

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Sammanfattning

Till justerare föreslås Jennie Ekland (C). Justeringen föreslås äga rum fredagen den 3
december klockan 11.30 på kultur och fritid.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden utser Jennie Ekland (C) till justerare. Justeringen äger rum
fredagen den 3 december klockan 11.30 på kultur och fritid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Dnr KFN 274259

Fastställande av dagordning
Sammanfattning

Punkt nummer nio, Information om rapportering av informationssäkerhet och arbete
med dataskyddsförordningen, utgår ur sammanträdet.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med ovan
ändring.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Dnr KFN 276002

Anmälan om jäv
Sammanfattning

Carl-Gustaf Gustavsson (L) avser anmäla jäv på ärende 16, Extra stöd till föreningar
med anledning av covid-19. Klas Gerle (UP) avser anmäla jäv på ärende 24, bidrag till
kulturföreningar 2022.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden noterar planerade anmälningar om jäv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Dnr KFN 276269

Information: arbetet med Kulturstråket
Sammanfattning

Pontus Blom, projektledare, informerar om arbetet med Kulturstråket bland annat med
avseende på att detaljplanearbetet påverkar tidsplanen. Information till allmänhet och
boende i området är planerat till den 9-11 december.
Beslut

Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Dnr KFN 276211

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall
Sammanfattning

Emil Palmqvist, projektledare, informerar om bygget av Rimnersbadet där gjutning,
markarbete och detaljprojektering pågår. Nämnden får svar på en tidigare fråga att allt
gråvatten ska återvinnas i den nya simhallen. Rivningslov har erhållits för
Rimnersvallen och bygglov ska sökas innan årsskiftet.
Robert Börjesson, projektledare, informerar om projektet för utveckling av
Rimnersområdet, där aktuell behovsanalys tillställs nämnden för information i början av
2022.
Beslut

Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 185

Dnr KFN 277208

Information om förslag till verksamhetsplan 2022-2024 och
budget 2022 för kultur och fritidsnämnden
Sammanfattning

Monica Laigar Strandberg, ekonom, informerar om budget och taxor för 2022. Viktoria
Andreasson, utvecklare, informerar om verksamhetsplanen 2022-2024. Nämnden får
information om förändringar i mål i verksamhetens första del samt innehållet i
verksamhetsplanens del två, som bland annat består av omvärldsanalys och utvecklingsoch fokusområden. Verksamhetsplanen tillställs nämnden för beslut i ärende 15 på
dagens sammanträde.
Beslut

Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 186

Dnr KFN 277209

Information om återrapportering av internkontrollplan 2021 och
internkontrollplan för 2022
Sammanfattning

Mia Marie Johansson, utvecklare, redovisar återrapporteringen för 2021 års
internkontrollplan samt presenterar internkontrollplanen för år 2022. Ärendena tillställs
nämnden för beslut i punkt 18 och 19 på dagens sammanträde.
Beslut

Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Dnr KFN 277210

Information om konstnärlig gestaltning
Sammanfattning

Carl Casimir, kommunantikvarie, informerar om konstprogrammen för södra hamnen,
Rimnersvallen samt brandstationen. Ärendena tillställs nämnden för beslut i punkt
nummer 20 till 22 på dagordningen för dagens sammanträde.
Beslut

Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Dnr KFN 277211

Information om rapportering av informationssäkerhet och
arbete med dataskyddsförordningen
Ärendet utgår ur dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 189

Dnr KFN 2020/00117

Medborgarförslag från om skatepark Herrestad
Sammanfattning

Förslagsställaren har skickat ett medborgarförslag om att anlägga en skatepark på ytan
mittemot bussplatsen Kyrkelyckan i Herrestad. Förslagsställaren menar att marken
redan har en bra form för att åka skateboard samt att det finns många barn och unga i
området. Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 att överlåta till kultur och
fritidsnämnden att besluta i ärendet.
Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och
gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska
arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och
fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv
fysisk aktivitet. Främst handlar det om gamla tennis och fotbollsplaner som anlades i
olika bostadsområden på 1960- och 1970-talet, men också om senare anlagda ytor så
som skateplatser och utegym. Syftet är att öka tillgängligheten till fysisk aktivitet och
att fler människor ska kunna utöva aktiviteter som passar dem. För att uppnå detta är det
viktigt att Uddevallas platser för lågintensiv fysisk aktivitet ingår som delar i en hållbar
infrastruktur för fysisk aktivitet.
Arbetet med att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet är
dock i sin linda. Inte heller har kultur och fritidsförvaltningen en tydlig idé om hur en
hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet bör se ut, det vill säga hur olika platser för
fysisk aktivitet bör vara placerade i förhållande till varandra för att social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet ska uppnås. Avsaknaden av en idé om en hållbar infrastruktur
för fysik aktivitet gör det också svårt att anlägga nya platser för fysisk aktivitet på ett
ansvarsfullt sätt. Vi kan helt enkelt inte ur ett hållbarhetsperspektiv motivera varför en
yta för fysisk aktivitet bör anläggas på en plats och inte en annan. Därför är också svårt
att bemöta medborgarförslaget om att anlägga en skatepark vid bussplatsen
Kyrkelyckan i Herrestad.
Trots att ungdomsfullmäktige ställer sig positiva till förslaget menar kultur och
fritidsförvaltningen att det finns andra saker vi behöver arbeta fram och låta kultur och
fritidsnämnden (och/eller samhällbyggnadsnämnden) ta ställning till först. Så som
exempelvis en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet, samt hur befintliga
platser för lågintensiv fysisk aktivitet bör utvecklas/avvecklas. Detta är dock
tidskrävande processer som bland annat kommer att innefatta dialoger med olika
målgrupper. Dialoger där avsikten är att uppnå ett gemensamt lärande kring olika
platsers betydelser, och kanske framförallt vad de kan komma att betyda framöver när
det gäller tillgänglig fysisk aktivitet. I väntan på dessa utvecklingsprocesser ska ta form
och ge ifrån sig resultat finns det möjlighet att skejta på Oljebergsparken. För mer
organiserade aktiviteter går det även att kontakta Uddevalla Skateboardförening,
https://uddevallaskate.se/.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur och fritidsnämnden
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Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-01
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 § 198
Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag, 2020-11-09 § 27
Medborgarförslag Charlotte Stigefors 2020-07-17

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beaktar medborgarförslagets innehåll i uppdraget att se över
och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet som kultur och fritid genomför
tillsammans med samhällsbyggnad. Uppdraget medför att dialoger med olika
målgrupper kommer att genomföras. Främst handlar det om att skapa framsyn och tänka
nytt i mötet med varandra om platsers roller och innehåll. Det kan handla om
möjligheten att åka skateboard, men också om mycket annat. Med detta anser kultur och
fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut på mötet

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande ändringsförslag:
Kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar att
se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att
genomföras och som en del av denna ska dialoger med olika målgrupper ske.
Översynen ska främst handla om att skapa en gemensam bild om nutida och framtida
behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll och hur vi kan tänka framåt. Det kan
handla om möjligheten att åka skateboard, men också om mycket annat. Med detta
anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot nämndens förslag till beslut och
finner att nämnden godkänner sitt eget förslag till beslut.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar att
se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att
genomföras och som en del av denna ska dialoger med olika målgrupper ske.
Översynen ska främst handla om att skapa en gemensam bild om nutida och framtida
behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll och hur vi kan tänka framåt. Det kan
handla om möjligheten att åka skateboard, men också om mycket annat. Med detta
anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggningen av detta ärende bordlades tills senare under sammanträdet.
Handläggningen återupptogs klockan 16.55.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Dnr KFN 2021/00144

Medborgarförslag från Jonas Blank om utegym,
multiaktivitetsyta i Herrestad
Sammanfattning

Jonas Blank har skickat ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym och en
multi/aktivitetsyta i anslutning till en lekplats i Herrestad. Den tänkta ytan är idag en
delvis inhägnad grusyta på allmän platsmark. Grusytan angränsar även till en gräsyta
med fotbollsmål, samt ett skogs och bergsområde som är uppskattat av pulka-åkare
vintertid. Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-15 att överlåta ärendet till kultur- och
fritidsnämnden.
Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och
gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska
arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och
fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv
fysisk aktivitet. Främst handlar det om gamla tennis och fotbollsplaner som anlades i
olika bostadsområden på 1960- och 1970-talet, men också om senare anlagda ytor så
som skateplatser och utegym. Syftet är att öka tillgängligheten till fysisk aktivitet och
att fler människor ska kunna utöva aktiviteter som passar dem. För att uppnå detta är det
viktigt att Uddevallas platser för lågintensiv fysisk aktivitet ingår som delar i en hållbar
infrastruktur för fysisk aktivitet.
Arbetet med att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet är
dock i sin linda. Inte heller har kultur och fritidsförvaltningen en tydlig idé om hur en
hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet bör se ut, det vill säga hur olika platser för
fysisk aktivitet bör vara placerade i förhållande till varandra för att social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet ska uppnås. Avsaknaden av en idé om en hållbar infrastruktur
för fysik aktivitet gör det också svårt att anlägga nya platser för fysisk aktivitet på ett
ansvarsfullt sätt. Vi kan helt enkelt inte ur ett hållbarhetsperspektiv motivera varför en
yta för fysisk aktivitet bör anläggas på en plats och inte en annan. Därför är det också
svårt att bemöta medborgarförslaget om att anlägga ett utegym och en
multi/aktivitetsyta i Herrestad.
Kultur och fritidsförvaltningen menar att det finns andra saker vi behöver arbeta fram
och låta kultur och fritidsnämnden (och/eller samhällbyggnadsnämnden) ta ställning till
först. Så som exempelvis en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet, samt hur
befintliga platser för lågintensiv fysisk aktivitet bör utvecklas/avvecklas. Detta är dock
tidskrävande processer som bland annat kommer att innefatta dialoger med olika
målgrupper. Dialoger där avsikten är att uppnå ett gemensamt lärande kring olika
platsers betydelse och, kanske framförallt, vad de kan komma att betyda framöver när
det gäller tillgänglig fysisk aktivitet. I väntan på dessa utvecklingsprocesser ska ta form
och ge ifrån sig resultat finns det möjlighet att använda Uddevallas spontana aktiva
mötesplatser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden
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Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-10-27
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 21-02-10 §25
Medborgarförslag Jonas Blank 21-01-14
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beaktar medborgarförslagets innehåll i uppdraget att se över
och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet som kultur och fritid genomför
tillsammans med samhällsbyggnad. Uppdraget medför att dialoger med olika
målgrupper kommer att genomföras. Främst handlar det om att skapa framsyn och tänka
nytt i mötet med varandra om platsers roller och innehåll. Det kan handla om
möjligheter att anlägga ett utegym och en multi/aktivitetsyta i anslutning till en lekplats
i Herrestad, men också om mycket annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden
medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut på mötet

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande ändringsförslag:
Kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar att
se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att
genomföras och som en del av denna ska dialoger med olika målgrupper ske.
Översynen ska främst handla om att skapa en gemensam bild om nutida och framtida
behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll och hur vi kan tänka framåt. Det kan
handla om ett utegym och en multi/aktivitetsyta i anslutning till en lekplats i
Herrestad, men också om mycket annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden
medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot nämndens förslag till beslut och
finner att nämnden godkänner sitt eget förslag till beslut.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar att
se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att
genomföras och som en del av denna ska dialoger med olika målgrupper ske.
Översynen ska främst handla om att skapa en gemensam bild om nutida och framtida
behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll och hur vi kan tänka framåt. Det kan
handla om ett utegym och en multi/aktivitetsyta i anslutning till en lekplats i Herrestad,
men också om mycket annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden
medborgarförslaget besvarat.
Handläggningen av detta ärendet bordlades tills senare under sammanträdet.
Handläggningen återupptogs klockan 16.55.

Justerandes signatur
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§ 191

Dnr KFN 2021/00097

Medborgarförslag från Roberto Sölsnaes om att göra kvarteret
Barken till en multiarena
Sammanfattning

Roberto Sölsnaes har skickat ett medborgarförslag om att anlägga en multiarena för
fysisk aktivitet i kvarteret Barken. Förslagsställaren vill göra en öde plats till en mer
aktiv plats och menar att kvarteret Barken av tradition är en plats för fysisk aktivitet.
Kvarteret Barken ligger också i närheten av Bowlinghallen och Stenabhallen där det
finns möjlighet till omklädning och fika. Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-14 att
överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.
Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och
gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska
arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och
fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv
fysisk aktivitet. Främst handlar det om gamla tennis och fotbollsplaner som anlades i
olika bostadsområden på 1960- och 1970-talet, men också om senare anlagda ytor så
som skateplatser och utegym. Syftet är att öka tillgängligheten till fysisk aktivitet och
att fler människor ska kunna utöva aktiviteter som passar dem. För att uppnå detta är det
viktigt att Uddevallas platser för lågintensiv fysisk aktivitet ingår som delar i en hållbar
infrastruktur för fysisk aktivitet.
Arbetet med att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet är
dock i sin linda. Inte heller har kultur och fritidsförvaltningen en tydlig idé om hur en
hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet bör se ut, det vill säga hur olika platser för
fysisk aktivitet bör vara placerade i förhållande till varandra för att social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet ska uppnås. Avsaknaden av en idé om en hållbar infrastruktur
för fysik aktivitet gör det också svårt att anlägga nya platser för fysisk aktivitet på ett
ansvarsfullt sätt. Vi kan helt enkelt inte ur ett hållbarhetsperspektiv motivera varför en
yta för fysisk aktivitet bör anläggas på en plats och inte en annan. Därför är också svårt
att bemöta medborgarförslaget om att anlägga en multiarena i kvarteret Barken. Kultur
och fritidsförvaltningen menar att det finns andra saker vi behöver arbeta fram och låta
kultur och fritidsnämnden (och/eller samhällbyggnadsnämnden) ta ställning till först. Så
som exempelvis en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet, samt hur
befintliga platser för lågintensiv fysisk aktivitet bör utvecklas/avvecklas. Detta är dock
tidskrävande processer som bland annat kommer att innefatta dialoger med olika
målgrupper. Dialoger där avsikten är att uppnå ett gemensamt lärande kring olika
platsers betydelser och, kanske framförallt, vad de kan komma att betyda framöver när
det gäller tillgänglig fysisk aktivitet. I väntan på dessa utvecklingsprocesser ska ta form
och ge ifrån sig resultat finns det möjlighet att använda Uddevallas spontana aktiva
mötesplatser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beaktar medborgarförslagets innehåll i uppdraget att se över
och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet som kultur och fritid genomför
tillsammans med samhällsbyggnad. Uppdraget medför att dialoger med olika
målgrupper kommer att genomföras. Främst handlar det om att skapa framsyn och tänka
nytt i mötet med varandra om platsers roller och innehåll. Det kan handla om
möjligheter till fysisk aktivitet i kvarteret Barken, men också om mycket annat. Med
detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut på mötet

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande ändringsförslag:
Kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar att
se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att
genomföras och som en del av denna ska dialoger med olika målgrupper ske.
Översynen ska främst handla om att skapa en gemensam bild om nutida och framtida
behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll och hur vi kan tänka framåt. Det kan
handla om möjligheter till fysisk aktivitet i kvarteret Barken, men också om mycket
annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot nämndens förslag till beslut och
finner att nämnden godkänner sitt eget förslag till beslut.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar att
se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. En översyn kommer att
genomföras och som en del av denna ska dialoger med olika målgrupper ske.
Översynen ska främst handla om att skapa en gemensam bild om nutida och framtida
behov dvs platsers betydelse, roll och innehåll och hur vi kan tänka framåt. Det kan
handla om möjligheter till fysisk aktivitet i kvarteret Barken, men också om mycket
annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.
Handläggningen av detta ärende bordlades tills senare under sammanträdet.
Handläggningen återupptogs klockan 16.55.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 192

Dnr KFN 2021/00154

Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från
kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2021 arbetat och genomfört en rad
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag från
Kommunfullmäktige:
* Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande
lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4)
* Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet (KF ÖS 6)
* Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad
samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt
partnerskap) (KF ÖS 3)
* Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga
föreningsbidrag (KF ÖS 3)
* Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram
en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 3)
Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande uppdrag från
kommunfullmäktige:
* Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram förslag
till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer
och samordnas av kultur och fritidsnämnden. (KF ÖS 3)
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-11-15 Minnesanteckningar från
Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 21-10-04
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen och därmed avsluta
uppdragen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna begäran om förlängning för ovan nämnda
uppdrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 193

Dnr KFN 2021/00157

Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från kultur och
fritidsnämnden
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2021 arbetat och genomfört en rad
politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag:
•
•

Genomför medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus lantgård.
Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i verksamheten, motverka
könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets resurser på ett
rättvist och medvetet vis.

Kultur och fritidsförvaltningen begär förlängning av följande uppdrag:
•
•

Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort
Utred möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning
samt utred och föreslå driftsform och hyresförhållanden för anläggningen.

Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 211115
Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden
21-10-04

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen.
att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag.
Förslag till beslut på mötet

Ordförande lämnar följande tilläggsförslag:
Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta
fram förslag till nya bestämmelser för samtliga föreningsbidrag. Uppdraget har
tidsplanen 220101-221031
Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna tilläggsförslaget och finner att nämnden
godkänner detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen.
att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag.
Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta
fram förslag till nya bestämmelser för samtliga föreningsbidrag. Uppdraget har
tidsplanen 220101-221031

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 194

Dnr KFN 2021/00148

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 § 131 om flerårsplanen 2022–2024 med
budget 2022. Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2022 finns 147,7 mkr (fast pris)
att fördela inom nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i
löpande pris 150,4 mkr för 2022.
Verksamhetsplanen består av två delar. Del I omfattas av nämndens styrkort samt en
ekonomisk översikt och fördelning av kommunbidrag mellan nämndens verksamheter.
Del I innehåller också mål och syften med kultur och fritids verksamheter. Denna del I
ska beslutas av nämnden.
Del II av verksamhetsplanen omfattas av en omvärldsanalys och en övergripande
beskrivning av kultur och fritidsförvaltningens prioriterade områden och utmaningar.
Den innehåller också en översikt av nämndstrategier, politiska uppdrag och mått samt
ekonomi. Del II är endast ett informationsärende.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12
Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, kultur och fritidsnämnden
Avgifter biblioteken
Schablonpriser biblioteken
Avgifter kultur
Taxor Agnebergshallen
Taxor Bodelefälten
Taxor Bowlinghallen
Taxor Fridhemshallen
Taxor Fridhemsvallen
Taxor Konstgräs Sommarhemmet
Taxor Konstgräs Thordéngården och Undavallen
Taxor Källdal
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

Taxor Mollön
Taxor Rimnershallen
Taxor Rimnersvallen
Taxor Walkesborgsbadet
Taxor övriga lokaler
Övriga avgifter
Investeringssammanställning 2022-2031
Bilaga 1. Kultur och fritidsnämndens styrkort 2022
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att
Kultur och fritidsnämnden beslutar att i verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022,
del 1;
Punkt 1.1-1.4.
1.

anta revideringen av mål för anläggningar att stryka
”föreningsanläggningar” i målformuleringen.

Punkt 1.4.2.7
2.

anta fördelning av budget per verksamhetsområde samt utökning och
minskning av kommunbidrag

3.

lämna 5,282 mkr bidrag till Regionteater Väst

4.

lämna 10,520 mkr bidrag till Bohusläns museum

5.

Investeringbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar
2022–2024 är 251,8 mkr 2022, 308,0 mkr 2023 samt 106,0 2024 enligt
flerårsplan 2022–2024. Utöver investeringar i Flerårsplan 2022–2024 med
budget 2022 har kommunfullmäktige oktober 2021 tagit beslut om
investeringsbudget på 5,7 mkr 2022 för nybyggnation av omklädningsrum
till Bodele bollplaner.

6.

ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande
investeringarna i budget 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor;
7.

anta avgifter på bibliotek 2022 i enlighet med bilaga

8.

anta schablonpriser 2022 på bibliotek i enlighet med bilaga

9.

anta avgifter för kultur 2022 i enlighet med bilaga

10.

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

11.

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

12.

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

13.

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

14.

anta taxorna för Fridhemsvallen fr om 2022 i enlighet med bilaga

15.

anta taxorna för Konstgräs Sommarhemmet fr om 2022 i enlighet med
bilaga

16.

anta taxorna för Konstgräs Thordéngården och Undavallen fr om 2022 i
enlighet med bilaga.

17.

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

18.

anta taxorna för Mollön fr om 2022 i enlighet med bilaga

19.

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

20.

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

21.

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

22.

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

23.

anta Övriga avgifter fr o m 2022 i enlighet med bilaga

Avstår från att delta i beslut

Kent Andreasson (UP), Lars Olsson (UP), Klas Gerle (UP), Karin Johansson (KD),
Ann-Marie Viblom (MP) och Thommy Karlin (SD) avstår från att delta i beslut.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 195

Dnr KFN 2021/00161

Extra stöd till föreningar med anledning av covid-19
Sammanfattning

Föreningar som har drabbats av ekonomiska förluster till följd av Covid 19 har kunnat
söka bidrag från Kultur och fritidsförvaltningen. Syftet är att motverka att föreningar
går i konkurs samt att främja att föreningarna kan bibehålla sin kärnverksamhet under
och efter Coronapandemin.
Kultur och fritidsförvaltningen fick 210617 muntligt uppdrag av Kommunstyrelsen via
kommundirektör och ekonomichef att fördela 2 miljoner kronor till föreningslivet under
2021 med anledning av Covid 19. Ramtillskott sker inte. Uppdraget grundar sig på den
handlingsplan som tagits fram i maj månad med ramar för hur stödet ska utformas.
Dessa ramar låg grund till de villkor för stödet som kommunicerades till föreningarna
när ansökan öppnade (se bilaga 2).

Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-15
Bilaga 1: Förteckning fördelning Coronastöd
Bilaga 2: Brev till föreningar med villkor Coronastöd
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att bevilja följande ett extra stöd till föreningar med anledning av covid 19
ABF Fotoklubb

16 150 kr

Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening

15 641 kr

Bokenäs Hembygdsförening

94 954 kr

Folkets Hus I Uddevalla

102 600 kr

Föreningen Kulturens Hus

32 395 kr

Föreningen Uddevalla Sim

79 920 kr

GF Kroppskultur

91 800kr

Hälle IF

71 250 kr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

Idrottsklubben Orient

102 600 kr

IFK Lane

16 255 kr

IFK Uddevalla

102 600 kr

IFK Uddevalla Futsal

4 440 kr

IK Oddevold

102 600 kr

IK Rössö Uddevalla

102 600 kr

IK Svane – kr

25 531 kr

Lane-Ryrs Hembygdförening

2000 kr

Ljungskile Dansare och Spelmän

17 000 kr

Ljungskile Friluftsklubb

67631 kr

Ljungskile Ridklubb

108 000 kr

Ljungskile Sportklubb

108 000 kr

Ljungskileortens Hembygdsförening

108 000 kr

Pensionärsföreningen Hafsten

15 130 kr

PRO Skredsvik

44 320 kr

Rosseröds IK

88 519 kr

Skogslyckans Pro

23 103 kr

Skredsviks Samhällsförening

38 000 kr

Sportstugan Förening UPA

50 872 kr

Sällskapet Lelångebanan

18 000 kr

Södertullskyrkan RPG-Avd

8 538 kr

Uddevalla Badminton

22 200 kr

Uddevalla Bordtennisklubb

33 115 kr

Uddevalla Boxningsklubb

27 524 kr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

Uddevalla Golfklubb

38 000 kr

Uddevalla Ridklubb

90 400 kr

Uddevalla Scoutkår

28 500 kr

Uddevalla Skidklubb

77 961 kr

Uddevalla Taidoklubb Taikei

23 180 kr

Förslag till beslut på mötet

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

Kent Andreasson (UP), Lars Olsson (UP) och Klas Gerle (UP) lämnar följande
anteckning till protokollet:
2020-11-18 lade UddevallaPartiet ett ledamotsinitiativ att bland annat inrätta ett
coronastöd till kommunens föreningar.
Den 14/1 avslog nämnden detta.
Vi lade denna protokollsanteckning denna dag
Uddevallapartiet vill att KULF skall ha en framförhållning så att föreningar kan söka
stöd när man får en ekonomisk svår situation pga av pandemin. Pengarna skall sökas
hos KS. Idag säger KULF nej till föreningar med motivering att stöd inte ryms i budget.
Tre delförslag, där var coronastöd till föreningar på 2 miljoner en del.
Den 17/6 2021 fick förvaltningen ett muntligt uppdrag av KS via kommundirektören
och ekonomichefen att fördela 2 miljoner kronor till föreningslivet. En handlingsplan
hade framtagits i maj månad hur stödet skulle utformas.
Uddevallapartiet är glada för att majoriteten uppenbart tog ledamotsinitiativet tills sig
trots att man enhälligt röstade ner det.
Då ledamotsinitiativet också innehöll ett förslag att kommunen ska inrätta ett
föreningsråd så hoppas vi att detta kanske också kommer framledes.
Lars Olsson (UP) Klas Gerle (UP) Kent Andréasson (UP)
Jäv

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 196

Dnr KFN 2021/00159

Samråd: detaljplan för Bräcke strand
Sammanfattning

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Bräcke strand för samråd.
Planområdet är beläget på Fräknestranden och omfattar 64 bostadsfastigheter varav två
inte är bebyggda. Avståndet med bil till Uddevalla är 13 kilometer respektive tio
kilometer till Ljungskile. Enligt gällande översiktsplan ingår planområdet i de områden
på Fräknestranden som kan bli föremål för permanentning och komplettering nära
ledning för vatten och avlopp.
Planområdet är beläget inom riksintresse för högexploaterad kust samt delvis inom
riksintresse för friluftsliv.
Syftet med detaljplanen är enligt underlaget att pröva områdets lämplighet för höjning
av byggrätten från cirka 80 kvadratmeter till 250 kvadratmeter sammanlagd bruttoarea.
Kultur och fritids närvaro i aktuell plan är dels att Kuststigen löper igenom området,
samt att Saxenhofs badplats finns i närheten. Vägen dit utgörs av oskyddad vägkant
med 70km/h som hastighetsbegränsning vilket minskar barns rörlighet till badet. Platsen
har även ett kulturmiljömässigt värde och gränsar till kulturmiljövårdsprogrammets
avsnitt ”Kuststräckan mellan Ulvesund och Ranneberg”.
Kultur och fritid ser positivt på att de områden som idag utgörs av natur och åkermark
planläggs som ”natur” respektive ”odling”. Kultur och fritid vill emellertid lyfta att
grönytor med fördel bör detaljplaneras med ett fokus på funktion så att grönytor kan
användas i praktiken för rekreation och välmående och inte fragmenteras eller förstörs
under byggprocessen.
Planbeskrivningen anger att befintlig bebyggelses form och placering till stor del
anpassats utifrån naturen. Översiktsplanen anger att målsättning med utveckling av
Fräknestranden är att behålla områdets karaktär. Kultur och fritid anser att det är viktigt
att utgå från platsen, dess historia, och befintlig natur- och kulturmiljö för att bevara
kulturmiljö och karaktär. Detta kan exempelvis innebära att undvika
marknivåförändringar runt omkring byggnaderna. Kultur och fritid anser att eventuella
nedtagningar av träd bör minimeras och att de som måste tas ned återplanteras.
Kultur och fritid konstaterar att denna detaljplan i kombination med övriga antagna och
pågående detaljplaner mellan Ammenäs och Ljungskile skapar ett ökat behov av
kommunal service i dessa områden.
Enligt planbeskrivningen har flera fastigheter inom planområdet redan åretruntstandard
och att detaljplanen behöver anpassas efter situationen i området. Kultur och fritid anser
detta vara bekymmersamt och ställer sig frågande till huruvida en eventuell avvikelse
från gällande byggnadsplan skett.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15
Planbeskrivning, Bräcke strand
Plankarta, Bräcke strand
Beslut

Kultur och fritidsnämnden anser att bebyggelsen ska anpassas efter terrängen varför en
begränsning av marknivåförändring om maximalt en meter föreslås.
Kultur och fritidsnämnden konstaterar att denna typ av konvertering av
fritidshusbebyggelse till åretruntstandard medför ett ökat behov av offentlig service och
systematisk omvandling av kulturmiljöer vilket bör ses i ett större perspektiv. Detta inte
minst längs Fräknestranden.
Kultur och fritid har i övrigt inget att erinra mot detaljplan för Bräcke strand.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 197

Dnr KFN 2020/00156

Internkontrollplan 2021
Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2021 bestod av en kommungemensam kontrollpunkt,
distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och medarbete. I
planen fanns även två förvaltningsspecifika kontrollpunkter dessa är: uppföljning av
rutin för konstregister och effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter
på grund av Covid-19. De två förvaltningsspecifika kontrollpunkterna har genomförts
och rapporteras. Den kommungemensamma kontrollpunkten har inte kunnat
genomföras från slutet av november och resultatet kommer att behandlas vid
kommunstyrelsens möte 26 januari 2022.
Gällande Uppföljning av rutin för konstregister är 9 av 15 konstverk bekräftat hittade på
den plats som anges i registret. Det finns tekniska förutsättningar och en rutin för
registrering av nya konstverk, utlån och återlämning. De problem som har identifierats
är framför allt organisatoriska och de flesta kvarstår sedan utvärderingen 2016. Dels
finns brist på ekonomiska resurser för att genomföra större inventeringar och att arbeta
mer förebyggande.
Gällande Effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av
Covid-19 har säkerhetsaspekten och andra myndigheters rekommendationer varit det
högst prioriterade vid beslut. Medvetenheten och acceptansen har funnits kring att
besluten påverkar barn och unga negativt och att värdet av deras aktiviteter har minskat,
men det har prioriterats lägre utifrån det högre prioriterade syftet att begränsa
smittspridningen. Som följd av besluten har dock nya insatser gjorts för att kompensera
för den negativa påverkan för målgruppen. De delar av förvaltningen som har en
upprättad kontaktväg till sin målgrupp har enligt enkäten haft mer effektiv
kommunikation och bättre möjlighet att följa upp. De som har längre till målgruppen
anger också att kanalvalet ibland har varit fel. Det visar på vikten av att arbeta proaktivt
med en god dialog med sin målgrupp för att kunna påverka målgruppens kännedom och
attityd kring besluten.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15
Bilaga 1: Granskningsrapport - Effekter för barn och unga utifrån förändring av
verksamheter på grund av Covid-19
Bilaga 2: Granskningsrapport - Uppföljning av rutin för konstregister
Bilaga 3: Rutiner för konstregister 2021
Bilaga 4: Enkätfrågor – Effekter för barn och unga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att godkänna återrapportering av internkontrollplan 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 198

Dnr KFN 2021/00150

Internkontrollplan 2022
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2022. Planen
består dels av två kommungemensam kontrollpunkter, kontroll av att styrdokument följs
när det gäller tecknande av externa hyresavtal och kontroll av efterlevnad
bestämmelser i resepolicy, bil- och flygresor. I planen finns två förvaltningsspecifika
kontrollpunkter dessa är: kontroll av uppgifter enligt speciallagstiftning - Spellagen
samt uppföljning av digitaliseringsprocesser.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-12
Bilaga 1: Risk- och väsentlighetsanalys kommungemensam 2022
Bilaga 2: Risk- och väsentlighetsanalys förvaltningsspecifik 2022
Bilaga 3: Kommungemensam kontrollpunkt internkontrollplan 2022
Bilaga 4: Förvaltningsspecifika kontrollpunkter internkontrollplan 2022
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att godkänna internkontrollplan 2022

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 199

Dnr KFN 2021/00163

Konstprogram för del av södra hamnen
Sammanfattning

Behovet av översvämningsskydd har forcerat fram stadsutveckling kring Bäveåns
utlopp. Här måste stigande vattennivåer och skredrisk hanteras. Några delar har klarats
av, nu förestående är Delar av södra hamnen.
Planerade förändringar innebär ett ställningstagande gällande områdets framtid, som nu
befinner sig i ett vakuum mellan dåtid och framtid. Denna del av kommunen är platsen
där staden möter havet, landtransporter blir sjötransporter, det gröna möter det blå.
Gator och vägar möter parker och stensatta kajer och träbryggor. Här ska mycket
förvandling ske på en begränsad yta och fungera också med det okänd som ska hända i
framtiden.
Sydväst arkitektur och landskap är projekterande konsult och Sofia Bergman har utsetts
till konstkonsult.
Konsten som ska ingå i Del av Södra hamnen bör ha med sig tankarna från Kungs- och
del av Drottninggatan om stadens historia och konstens genusbalans. Plus följande
ledord: Möten, vatten, utveckling, miljö, elementen, trygghet, land/sjömärke.
Platser för konst i området föreslås bli följande:
Den nya platsbildningen Södra Hamnplan. Därutöver önskas några mindre platser för
tillfälligt placerad inlånad konst.
Som stöd för tankarna finns förutom ärendebeskrivningen, en bilagd beskrivning av
frågeställningarna, Del av Södra hamnen, enheten Offentlig kulturs tankar om förslag
till översvämningsskydd.
Denna del av staden kan bli en mycket tilltalande och besöksvänlig del av den centrala
staden. Utifrån ingående värden såsom vatten och båtar, promenadstråk, grönska och
planteringar, historia, belägenhet med absolut närhet till stadskärnan, kommunikationer,
etc. Det är därför en viktig satsning som här ska göras, där konsten på ett tydligt sätt kan
medverka till att lyfta området och göra det till något en besökare minns efter ett besök.
Det är alltså viktigt att vi med konsten satsar lite extra här. Förslagsvis ett totalbelopp
inklusive konsultkostnader, eventuell gjutning av flera plattor som grundläggning,
material, konstnärsarvode, samt skissarvoden: ca 4 miljoner. I sammanhanget kan
noteras att 1 % till konst inte riktigt uppnåtts de senaste åren, för 2022 och 2023 kan
investeringarna behöva bli något högre.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

Del av Södra hamnen, enheten Offentlig kulturs tankar om förslag till
översvämningsskydd
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner konstprogram för södra hamnen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 200

Dnr KFN 2021/00169

Konstnärlig gestaltning Rimnersvallen
Sammanfattning

Rimnersvallen ska byggas om. Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024
om ett investeringsutrymme om 205 miljoner kronor för att renovera Rimnersvallen
utifrån standardkrav för elitidrottfotboll och friidrott samt tillgänglighetsanpassning.
Efter många år av lappning och lagning tas nu ett rejälare grepp om den snart 100-åriga
idrottsplatsen. Även betongen under läktare behöver ersättas varför ett nytt förslag
också innehåller nya läktare. Rimnersvallen ska renoveras till standardkraven för
parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll. Arenan ska också bli helt
tillgänglighetsanpassad för besökare och publik.
En tidplan för ombyggnationen säger att när förprojektering nu under innevarande år
avslutats och investeringsbeslut fattats av Kommunfullmäktige, så kan projektering,
kalkylering och färdigställande av bygghandlingar påbörjas. Invigning skulle därmed
kunna ske till 100 års-jubileet 2023.
Rimnersvallen ska byggas om. Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024
om ett investeringsutrymme om 205 miljoner kronor för att renovera Rimnersvallen
utifrån standardkrav för elitidrottfotboll och friidrott samt tillgänglighetsanpassning.
Efter många år av lappning och lagning tas nu ett rejälare grepp om den snart 100-åriga
idrottsplatsen. Även betongen under läktare behöver ersättas varför ett nytt förslag
också innehåller nya läktare. Rimnersvallen ska renoveras till standardkraven för
parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll. Arenan ska också bli helt
tillgänglighetsanpassad för besökare och publik.
En tidplan för ombyggnationen säger att när förprojektering nu under innevarande år
avslutats och investeringsbeslut fattats av Kommunfullmäktige, så kan projektering,
kalkylering och färdigställande av bygghandlingar påbörjas. Invigning skulle därmed
kunna ske till 100 års-jubileet 2023.
Konstprogram
I byggnationen ska också konst ingå. Då det är en mycket offentlig plats som kommer
att besökas både av många uddevallabor och därtill många tillresande, så är en
konstnärlig gestaltning på denna plats särskilt angelägen.
En diskussion har redan under förprojekteringen pågått om på vilket sätt konsten bäst
kan komma in. Med ny arkitekt från Sweco för projekteringen hölls ett första möte om
konsten i slutet av november.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

Konsten bör ingå i det sammanhang som Rimnersområdet utgör, så att samband och
samspel kan upplevas med befintlig konst.
Då tidplanen är pressad och upphandling av konst tar tid, så kommer de konstnärliga
gestaltningarna främst att utföras i 2-dimensionell form för att inte ställa för stora krav
på särskilda konstruktionslösningar. Projekteringen behöver vara klar under första delen
av 2022.
Förslag på placering av konst:
-

Entrétorget: Mellan Rimnershallen, Rimnersbadet och Rimnersvallen ska det befintliga
entrétorget förstoras och tydliggöras, bland annat med konst.
Rimnersvallens utsida särskilt åt syd bör signalera vad som ryms innanför staket,
kortsidesläktare och resultattavlans baksida.
Rimnershallens västra fasad kan gärna bära någon gestaltning monterad likt befintlig på
byggnadens södra fasad.
Rimnersvallens utvändiga kortsida åt syd får gärna göra vallen mer synlig.
Någonting i digital form till resultattavla att användas i mellantider.
Därutöver finns från den nuvarande anläggningen ett antal delar som bör återanvändas,
till exempel skulpturen i form av en snäcka och samtidigt en fotbollsspelare från VM-58
av Mats Nordlund, Inlägget av Daniel Janosz på administrationsbyggnadens södra
gavel, idrottande mindre blåa figurer över ingång till den stora läktaren, en siluettfigur i
en bågform av ett stort A som också skulle kunna nytillverkas med andra bokstäver för
samtliga blivande ingångar, en bronsplakett med text på portugisiska och tavla med
tidningsurklipp från 1958, ett vändkors av den gamla modellen. Anläggningens historia
är värdefull att ta vara på, kanske kan det användas som konstprojekt annars bör det tas
om hand på annat sätt i bygget.
Till konstkonsult har Yngve Brothén utsetts. Yngve arbetar redan med Rimnersbadet
varför det är lämpligt att utöka uppdraget till den intilliggande ombyggnationen av
Rimnersvallen. Entreprenör är Peab Sverige AB.
Ekonomiska medel till Rimnersvallen konstnärliga gestaltning uppskattas till ca 2
miljoner och föreslås hämtas ur kommunens investeringsmedel baserat på 1 %-regeln.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-23
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 211
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner konstprogram för Rimnersvallen vid
ombyggnation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 201

Dnr KFN 2021/00160

Konstnärlig gestaltning till Uddevalla nya brandstation
Sammanfattning

Uddevalla bygger i denna stund en ny brandstation. Brandstationen byggs på en tomt
mellan Västgötavägen och Exercisvägen och ska stå klar till sommaren 2023. Arbetet
med brandstationen sker i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän,
Serneke och Uddevalla kommun.
Uddevallas nya brandstation kommer att bli svart med röda inslag och byggas i en till
två våningar, med vagnhall, operativa samt administrativa delar. Inne på området ska
även fristående förråd, miljöbyggnad och carport byggas. En infartsväg för besökare
kommer att byggas intill Idaberget, där även huvudentrén till brandstationen kommer att
ligga.
Eventuell konstnärlig gestaltning har diskuterats mellan Kultur och fritid, projektledare
Samhällsbyggnadsförvaltningen, arkitekten och konstkonsult. Arkitekt är Fredblads
arkitekter och till konstkonsult har Agneta Stening utsetts. Räddningstjänsten Mitt
Bohuslän är också vidtalade och kommer att vara delaktiga i processen.
Den planerade byggnaden har inte möjlighet till konstnärlig gestaltning i fasader mot
gata. Innanför besöksentré finns några möjligheter, invändigt finns en möjlighet. Kultur
och fritid har tillsammans med konstkonsult valt i första hand två platser. Invändigt
finns en större vägg som är tänkt att förses med ljudabsorberande skivor, idag ritade
som 12 stycken 600 x 600 plattor. Dessa kan användas för att ge ett konstnärligt uttryck
och kommer att bli synligt för de flesta som vistas i lokalerna. Utvändigt har i första
hand ett hörn av byggnaden som vetter mot infartsentrén valts för montering av
någonting i storlek upp till max 8,5 meters höjd och maxbredd 2,5 + 1 m. Detta verk
utförs som något distansmonterat i metall med lång hållbarhet, eller neon, eller LEDslinga, eller… Det bör inte målas på vägg. En annan ytterligare möjlighet utvändigt som
också kan användas är en liten yta framför en mindre byggnad som innehåller en
miljöstation, alternativt miljöstationens vägg mot infartsentrén. Här kan en pendang
eller replik till den större väggestaltningen eventuellt ta plats.
Brandstationen kommer att innehålla utbildningslokaler och ha ett stort antal besökare
som ska ta del av brandskydds- och livräddningskurser.
En tanke med de utvändiga placeringarna av konst är att de ska kunna upplevas av
besökare till stationen, men också på lite distans av förbipasserande.
För ändamålet med konstnärlig gestaltning bedömer vi att en rimlig kostnad kan ligga
mellan 0,9 och 1,2 miljon kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

2021-10-22
Carl Casimir, kommunantikvarie Uddevalla kommun
Kerstin Karlsson, kultursamordnare Uddevalla kommun

Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner konstprogram för Uddevalla nya brandstation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 202

Dnr KFN 2021/00076

Rapportering av informationssäkerhetsarbete och arbete med
GDPR 2021
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 2021-11-18 redogör dataskyddsombudet för de brister och
förbättringsarbeten inom nämndens verksamhet som har observerats under perioden
2021-05-25 – 2021-11-18.

Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15
Dataskyddsombudets rapport 2021-11-16
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten om informationssäkerhetsarbete och
arbete med dataskyddsförordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 203

Dnr KFN 2021/00153

Bidrag till kulturföreningar 2022
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till
föreningslivet i Uddevalla. Den ekonomiska ramen för bidrag till kulturföreningar
uppgår till 1 300 000 kronor.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16
Kultur och fritidsförvaltningens PM 2021-11-16 med bilaga
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att bevilja ABF Fotoklubb

20 000 krono

att bevilja Bohusläns Föreningsarkiv

50 000 krono

att bevilja Bokenäs Hembygdsförening

80 000 kronor

att bevilja Bokenäsets Ådra

15 000 kronor

att bevilja Collegium Musicum

40 000 kronor

att bevilja Filmis

16 000 kronor

att bevilja Kulturens Hus

18 000 kronor

att bevilja Kulturföreningen Uddevallakassetten

40 000 kronor

att bevilja Kören Fräknarna

1 000 kronor

att bevilja Lane-Ryrs Hembygdsförening

4 000 kronor

att bevilja L’Jazz Ljungskile

50 000 kronor

att bevilja Ljungskile Dansare och Spelmän

10 000 kronor

att bevilja Ljungskile Filmstudio

6 000 kronor

att bevilja Ljungskileortens Hembygdsförening

25 000 kronor

att bevilja Musikföreningen Adrian

130 000 kronor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

att bevilja Musikföreningen Musikhuset

240 000 kron

att bevilja Målarföreningen Kasen 27

5 000 kronor

att bevilja Odd Singers

1 000 kronor

att bevilja Skredsvik, Herrestad, Högås Hembygdsförening

20 000 kronor

att bevilja Studio 32

40 000 kronor

att bevilja Uddevalla Bluesförening

40 000 kronor

att bevilja Uddevalla FN-förening

10 000 kronor

att bevilja Uddevalla Folkdansgille

15 000 kronor

att bevilja Uddevalla Hembygdsförening

80 000 kronor

att bevilja Uddevalla Humanistiska Förbund

5 000 kronor

att bevilja Uddevalla Kammarorkester

15 000 kronor

att bevilja Uddevalla Konstförening

10 000 krono

att bevilja Uddevalla Riksteaterförening

130 000 kronor

att bevilja Uddevalla Släktforskare

18 000 krono

att bevilja Uddevalla Stadsmusikkår

20 000 kronor

att bevilja U-a Varvs och Industrihistoriska förening

10 000 kronor

att bevilja Ängöns Vävstuga i Uddevalla

9 000 kronor

att bevilja Rock´n Roll West

40 000 kronor

att bevilja Sällskapet Lelångebanan

10 000 kronor

Ramen för bidrag till kulturföreningar är 1 300 000 kronor.
Enligt förslaget fördelas 1 223 000 kronor, samt tillskapas en pott på 77 000 kronor för
att stödja eventuella inkommande bidragsansökningar under 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 204

Dnr KFN 2021/00155

Bidrag till funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och
pensionärsföreningar 2022
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela föreningsbidrag
till föreningar som är verksamma i kommunen. Den ekonomiska ramen för kommunalt
föreningsbidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, sociala och pensionärsföreningar är
1 658 000 kronor inför verksamhetsåret 2022. Bidragen fördelas enligt gällande
riktlinjer. Enligt förslaget fördelas 1 657 862 kronor, till detta lämnas en pott på 75 000
kronor för att stödja eventuella inkommande bidragsansökningar under 2022.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16
Kultur och fritidsförvaltningens PM 2021-11-16, med bilaga
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Funktionsrätt i Uddevalla
samt kommunalt lönebidrag för 1,5 tjänst

386 517 kronor

att bevilja Afasiföreningen i Uddevalla

8 180 kronor

att bevilja Astma och allergiföreningen i Uddevalla

7 600 kronor

att bevilja Attention Uddevalla

52 010 kronor

att bevilja DHB Västra

17 580 kronor

att bevilja Diabetesföreningen i Uddevalla

14 440 kronor

att bevilja FUB i Uddevalla

6 640 kronor

att bevilja Hjärnskadeförb. Hjärnkraft Fyrbodal

11 240 kronor

att bevilja Föreningen HjärtLung Uddevalla

7 780 kronor

att bevilja IFS Fyrbodal

5 260 kronor

att bevilja Neuroförbundet Uddevalla

5 960 kronor

att bevilja Reumatikerföreningen i Uddevalla

63 679 kronor

att bevilja Mag- och Tarmföreningen i Fyrbodal

11 140 kronor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

att bevilja Strokeföreningen Fyrbodal

4 320 kronor

att bevilja Synskadades Riksförbund Uddevalla

41 366 kronor

att bevilja Epilepsi i Bohuslän

4 340 kronor

att bevilja Psoriasisförbundet lokalavdelning MUSKOT

8 040 kronor

att bevilja Rörelsehindrade Barn & Ungdomar Uddevalla

39 100 kronor

att bevilja Bröstcancerförening Emelie Bohuslän

25 089 kronor

att bevilja Föreningen För Psykiskt Funktionshindrade Vänkraft

4 000 kronor

att bevilja Huvudvärksföreningen Trestad

3 540 kronor

att bevilja Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän

5 100 kronor

att bevilja Forshälla PRO

4 125 kronor

att bevilja Skogslyckans PRO

7 500 kronor

att bevilja Skredsviks PRO i Uddevalla

12 750 kronor

att bevilja Kamratföreningen Länken i Uddevalla

95 590 kronor

att bevilja Fria Sällskapet Länkarna i Uddevalla

117 557 kronor

att bevilja Bris Region Väst

62 400 kronor

att bevilja Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare3 000 kronor
att bevilja Demensföreningen i Uddevalla

5 000 kronor

att bevilja Föräldraföreningen mot Narkotika

5 000 kronor

att bevilja ATSUB

5 000 kronor

att bevilja Bohusläns God Man och Förvaltarförening

8 000 kronor

att bevilja Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg

70 000 kronor

att bevilja Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla

350 000 kronor

att bevilja Strandbynäs Gårds Intresseförening

25 000 kronor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

§ 205

Dnr KFN 2021/00156

Bidrag till övriga föreningar 2022
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till
föreningslivet i Uddevalla. I föreningskategorin övriga föreningar finns inga normer att
utgå ifrån vid framtagandet av förslag till beslut. Då dessa normer saknas görs årets
förslag till fördelning med föregående års beslut som riktlinje (KFN 2020-12-08 §178).
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att bevilja Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening
att bevilja Folket Hus i Uddevalla
att bevilja Lane-Ryrs Bygdegårdsförening
att bevilja Skredsviks Samhällsförening
att bevilja Civilförsvarsförbundet Uddevalla
att bevilja Uddevalla Försvarshistoriska
att bevilja Forshälla PRO

50 000 kronor
326 000 kronor
65 000 kronor
75 000 kronor
20 000 kronor
10 000 kronor
25 000 kronor

att bevilja Föreningen Sportstugan

80 000 kronor

Förslag till beslut på mötet
Lars Olsson (UP): att 81 000 kronor fördelas från Folkets Hus för att öka Lane Ryrs
Bygdegårdsförenings bidrag med 21 000 kronor, Skredsviks Samhällsförenings bidrag
med 25 000 kronor och Förening Sportstugan med 35 000 kronor.
Ann-Marie Viblom (MP) och Annelie Högberg (S): bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Lars Olssons (UP) förslag om
omfördelning av bidragen och finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till
beslut.
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-12-01

att bevilja Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening 50 000 kronor
att bevilja Folket Hus i Uddevalla
326 000 kronor
att bevilja Lane-Ryrs Bygdegårdsförening
65 000 kronor
att bevilja Skredsviks Samhällsförening
75 000 kronor
att bevilja Civilförsvarsförbundet Uddevalla
20 000 kronor
att bevilja Uddevalla Försvarshistoriska
10 000 kronor
att bevilja Forshälla PRO
25 000 kronor
att bevilja Föreningen Sportstugan
80 000 kronor

Reservation
Lars Olsson (UP), Kent Andreasson (UP) och Klas Gerle (UP) reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
Uddevallapartiet vill att Lane Ryrs Bygdegårdsförenings bidrag ska ökas med
21000kr Skredsviks Samhällsförening 25000kr och Föreningen Sportstugan 35000kr
så de ska få det belopp man har ansökt om. Detta är 81000 kr. Vi anser att det kan tagas
från Föreningen Folkets Hus i Uddevalla bidrag som idag är 326000kr.
Skredsvik och Lane Ryrs föreningarna är viktiga för dessa delar av kommunen. De har
betydligt svårare att dra in medel än vad Folkets Hus som har marknadsmässiga hyror
och uthyrning.
Uddevalla Partiet anser att hela kommunen ska leva.
Kent Andreasson Lars Olsson Klas Gerle (UP)
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§ 206

Dnr KFN 2021/00132

Ansökan från Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening
om bidrag till bokprojekt om Kungsgatan och Drottninggatan
Sammanfattning

Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening bildades 2009. En av deras uppgifter
är att dokumentera Uddevallas företag, både nya och gamla. Det finns och har funnits
många företag och verksamheter i Uddevalla. Föreningens dokumentation har resulterat
i flera böcker som alla blivit slutsålda. Kultur och fritidsnämnden har tidigare gett
bidrag till bland andra ”Möket, Stickan och Tiger” och ”Musiklivet i Uddevalla”.
Ansökan gäller den nya boken ”Kungsgatan och Norra Drottninggatan i ord och bild
under ett sekel”. Den handlar om affärer och företag som funnits finns idag. Från att ha
varit vägen till Vänersborg och Trollhättan och förvandlingen till gågata. Arbetsgruppen
för det här projektet bidrar med minnen och faktaunderlag som man hämtat från bland
annat tidningsarkiv och Bohusläns museum. Enligt föreningen är det en bok som
berättar om centrums förvandling. Arbetet med att samla in fakta och kunskap och att
skriva böckerna sker ideellt. Föreningen söker stöd för tryckkostnaderna.
Föreningen planerar att börja sälja boken i början på december. Uddevalla Varvs- och
industrihistoriska förening har tagit på sig uppgiften att samla fakta om Uddevallas
historia. Förvaltningen anser att dokumentationen är viktig för uddevallaborna så att
framtida generationer kan få en bild och uppfattning om hur Uddevalla har förändrats
genom tiderna. Vid bifall till förvaltningens förslag tas medel från budgeten för
kulturmiljö.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-17 Ansökan från Uddevalla Varvs- och
industrihistoriska förening om bidrag till bokprojekt 2021-09-30
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att stödja utgivningen av boken om Kungsgatan och
Norra Drottninggatan med 20.000 kronor.
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§ 207

Dnr KFN 2021/00134

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-11-03 att återremittera kultur och fritids
lokalförsörjningsplan 2022-2032. Lokalförsörjningsplanen innehåller bland annat en
sammanställning av investeringar som redan är beslutade i flerårsplan och är föremål för
byggprocess, planerade investeringar i behovsfasen samt övriga identifierade
lokalbehov.
De nämndspecifika lokalförsörjningsplanerna kommer att ingå i den
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen, som i sin tur ligger till grund för de
investeringar som kommunfullmäktige beslutar om i flerårsplan.
Kultur och fritidsnämndens beslut om återremiss syftade till en revidering av de avsnitt i
lokalförsörjningsplanen som handlar om Stadsbiblioteket, Kulturskolan, Skarsjövallen,
Fridhem och ridanläggning. Vidare syftade återremissen till att komplettera
lokalförsörjningsplanen med kultur och fritids behov kopplat till Äsperödsskolan.
I föreliggande version av lokalförsörjningsplanen beskrivs att Äsperödsskolan bör
utrustas med idrottshall i fullmått och läktare. Avsnitten om Stadsbiblioteket och
Kulturskolan har förtydligats med avseende på deras planerade lokalisering i
medborgarhuset samt förvaltningens syn på befintliga lokaler. Föreningars behov och
hur dessa kopplas till Fridhemshallen samt hur detta relateras till Fridhemsvallen är
förtydligat. I avsnittet om ridanläggning förtydligas behoven i befintliga
ridanläggningar relaterat till en eventuell ny investering. Avsnitt som tidigare
benämndes Skarsjövallen benämns numera ”konstgräsplaner i södra delarna av
kommunen”.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15 Kultur och fritids lokalförsörjningsplan
2022-2032, reviderad Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-11-03 § 174
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner reviderad lokalförsörjningsplan för kultur och
fritid.
Förslag till beslut på mötet
Ordförande föreslår att stryka andra och tredje stycket på sidan 9, i avsnitt om
Stadsbiblioteket, samt sista meningen i andra stycket på sidan 9 i avsnittet om
Kulturskolan.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna den föreslagna revideringen och finner att
nämnden godkänner den.
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Beslut
Kultur och fritidsnämnden godkänner lokalförsörjningsplan 2022-2032 med ovan
revideringar.
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§ 208

Dnr KFN 2021/00162

Upphävande av kultur och fritidsnämndens beslut om att äska
medel för ersättningslokal till brottningen ur simhallens
driftreserv
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden begärde 2019-06-11 § 81 av kommunfullmäktige 2,6
miljoner kronor ur driftreserven för nytt badhus för att anpassa del av Fridhemshallen
till brottning.
Vid tidpunkten för beslutet skulle nytt badhus byggas på Walkesborg med
konsekvensen av att nuvarande badhus samt den närbelägna gamla idrottshallen skulle
rivas. Då brottningsföreningen Uddevalla Atletklubb huserar i den gamla idrottshallen
uppstod ett behov av en ersättningslokal till dem i och med detta. Eftersom behovet
grundade sig i byggnation av nytt badhus, beslutade kultur och fritidsnämnden att
begära medel från badhusets driftreserv för att anpassa delar av Fridhemshallen till
brottning.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 (§ 264) att ändra placeringen av ny simhall,
från Walkesborg till Rimnersområdet. Detta innebär att en eventuell rivning av gamla
idrottshallen inte längre är en konsekvens av simhallsbygge på Walkesborg.
Brottningsföreningen huserar i gamla idrottshallen med ett rivningskontrakt, varför
behov av en långsiktig lokallösning för föreningen kvarstår och förslaget om att anpassa
Fridhemshallen kvarstår. Detta behov får hantera i ordinarie lokalförsörjningsprocess
och ingår i kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-06-11 § 81
Beslut

Kultur och fritidsnämnden upphäver beslutet 2019-06-11 § 81 om att begära medel från
simhallens driftreserv för nytt badhus för att anpassa del av Fridhemshallen för
brottning.
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§ 209

Dnr KFN 267055

Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschefen informerar om följande:
Förvaltningen har arbetat med en badplatsutredning, arbetet kommer att fortskrida och
redovisas i ett senare skede.
Anna Sarsten, avdelningschef kultur, bibliotek och unga informerar om att ett vaktbolag
är anlitat inför de föreställningar som Kulturskolan anordnar denna vecka för att
kontrollera vaccinpass.
Roger Hansson, avdelningschef fritid, informerar om att en vikarierande enhetschef till
Emaus Lantgård och Fritidsbanken rekryterats som påbörjar sin tjänst i januari 2022.
Den 21/12 planeras ett julfirande på Emaus. Roger Hansson informerar även om att
önskemålet om att Rimnersvallen ska vara färdigställd år 2023 medför ett hårt tryck på
förvaltningen.
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§ 210

Dnr KFN 267054

Ordförande informerar
Ordförande informerar om följande:
Ordförande har tillsammans med avdelningschef Anna Sarsten medverkat i en
nätverksträff för fristäder för förföljda kulturarbetare (ICORN).
Den 11 december klockan 15 sker en invigning av konstverk på övre delen av
Kungsgatan samt en ceremoni för mottagare av kulturpris och kulturstipendium.
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§ 211

Dnr KFN 2021/00003

Redovisning av anmälningsärenden 2021-12-01
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:

Djurskötseln på Emaus
journalutdrag från Distriktsveterinärerna
veterinärintyg
Fastställande av kommungemensamma internkontrollpunkter 2022
beslut KS 2021-10-27 § 279
kommungemensam internkontrollpunkter 2022
risk- och väsentlighetsanalys externa hyresavtal/resepolicy 2021-09-09
tjänsteskrivelse KLK 2021-09-16
Försämrade levnadsvillkor för djuren på Emaus
anmälan till Länsstyrelsen
meddelande från Länsstyrelsen att ärendet avskrives
Remissvar bygglov, Halla-Stenbacken 1:33
Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen
beslut KF 2021-09-08 § 167
beslut KF 2021-10-13 § 211
beslut KS 2021-08-25 § 202
beslut KS 2021-09-29 § 236
tjänsteskrivelse KLK 2021-06-21
tjänsteskrivelse KLK 2021-09-13
Reviderad fördelning år 2022 av statsbidraget för nyanländas etablering
beslut arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2021-10-05 § 56
beslut KS 2021-10-27 § 278
tjänsteskrivelse KLK 2021-09-15
Revidering av bestämmelser för betalkort
bestämmelser för betalkort från 2016-11-11
delegationsbeslut KS 2021-10-20
Revidering av bestämmelser för betalkort
Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
till författningssamlingen
beslut KS 2021-10-13 § 206
bilaga 1 nivåtabell
bilaga 2 fasta arvoden
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sammanställning över arvode till bolag
sammanställning över arvode till bolag samt kommunalförbundet Mitt
Bohuslän
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen med anledning av ny
kommundirektör, beslut KS 2021-10-27 § 282
Vision för stadsutveckling kring Bäveån
beslut KF 2021-11-10 § 239
beslut KS 2021-10-27 § 274
tjänsteskrivelse KLK 2021-09-08
Vision för stadsutveckling kring Bäveån
Återkallande av beslut om att utse två ersättare för varje förvaltningschef med anledning
av covid-19, delegationsbeslut KS 2021-10-25
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§ 212

Dnr KFN 276987

Nämndens egna överläggningar: bidragssystem
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