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Josefin Florell, sekreterare
Carina Wiberg Borgh, administrativ chef
Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek
Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga
Paula Nyman, ledningsstöd till Roger Hansson/enhetschef
samhällsbyggnad
Emil Palmqvist, enhetschef
Jeanette Liveland Colombo, utvecklare
Anna-Helena Wiechel, utvecklare
Carl Casimir, kommunantikvarie
Elma Suljic, praktikant
Övriga
Sandra Zachrisson, förslagsställare
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§ 17

Dnr KFN 267051

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

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Lars Olsson (UP) till justerare. Justeringen
föreslås äga rum den 25 februari klockan 08.00 på Kultur och fritid.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden utser Lars Olsson (UP) till justerare. Justeringen äger rum
den 25 februari klockan 08.00 på Kultur och fritid.
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§ 18

Dnr KFN 274259

Fastställande av dagordning
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner föreliggande dagordning.
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§ 19

Dnr KFN 274145

Information om kultur och fritids systematiska
arbetsmiljöarbete
Sammanfattning

Jeanette Liveland Colombo, utvecklare, informerar om kultur och fritids systematiska
arbetsmiljöarbete med avseende på styrande lagar och förordningar, roller och ansvar
för arbetsmiljöarbetet, statistik för tillbud och sjukfrånvaro, med mera.
Beslut

Ordförande tackar för informationen.
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§ 20

Dnr KFN 2019/00134

Medborgarförslag från Sandra Zachrisson om inhägnad
badplats för hundar
Sammanfattning

Medborgarförslaget från Sandra Zachrisson är att upprätta en hundbadplats mellan
Skeppsviken och Svenskholmen där man kan ha hunden lös och bada tillsammans.
Denna plats skulle även möjliggöra möten mellan hundar och hundägare.
Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av
området i enlighet med det förslagsställaren skriver. Utvecklingsplaner finns för
området med inriktning på hälsa och rekreation. Förvaltningen ser att det i flera
områden i kommunen finns behov av att skapa attraktiva mötesplatser. Utveckling av
dessa platser gynnas ytterligare om även andra möjligheter till aktivitet kompletterar
dem.
I detta fall är det tänkt att hundarna skall röra sig okopplade på platsen och detta gör att
hundbadplatsen även skulle påverkas av Föreskrifter om hundar och katter för
Uddevalla kommun. Av dessa kan man läsa att man inom allmän plats inte får hålla
hundar okopplade. Inom de nuvarande kommunala badplatsområdena får inte hundar
vistas alls under perioden 20 juni – 20 augusti i dagsläget.
Ett undantag från dessa regler innebär att inhägnad skulle vara nödvändigt såväl på land
som i vattnet för att säkerställa att hundar inte tar sig ut ur inhägnaden. Detta skulle i sin
tur innebära ett ökat krav på underhållsåtgärder samt särskilda resurser i form av
dykningar för att regelbundet kontrollera funktionaliteten av staketet under vattenytan.
Ett trasigt staket i vattnet såväl som på land skulle kunna innebära säkerhetsrisker för
människor och djur, såväl vilda som tama. Inhägnaden skulle även påverka andra
människors möjlighet att använda platsen och i sin tur inskränka allemansrätten.
Med hänvisning till ovan nämnda anser förvaltningen att medborgarförslaget inte är
möjligt att genomföra.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-23 KFN2019/00134
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-11 § 212
Medborgarförslag från Sandra Zachrisson 2019-08-19
Föreskrifter om hundar och katter för Uddevalla kommun, UaFS 14/1996
Beslut

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget
men avslår förslaget med hänvisning till ordningsföreskrifter samt säkerhetsaspekter.
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§ 21

Dnr KFN 2019/00186

Ansökan från Uddevalla Open Parasport om utvecklingsbidrag
för verksamhetsåret 2019
Sammanfattning

Föreningen Uddevalla Open Parasport har inkommit med en ansökan om
utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för verksamhetsåret 2019. Föreningen erbjuder
stödjande verksamhet och nätverk till föreningar som vill starta och bedriva verksamhet
för personer med funktionsnedsättning. Den syftar såväl till att öka intresset hos
föreningar att bedriva aktiviteter för målgruppen som att arbeta uppsökande för att
inspirera personer med funktionsnedsättning att delta i föreningslivet.
Föreningens medlemsorganisationer är i dagsläget följande; GF Kroppskultur, IK
Rössö, Uddevalla GK, Rörelsehindrade Barn & Ungdomar i Uddevalla med omnejd,
Uddevalla Sim, Hälle IF, IK Orient, Ljungskile RK, Skansens RK, Korpehôla JK,
Lyckorna GK, IF SOL samt Rehabcenter Treklöverhemmet. Flertalet av de ovanstående
föreningar är bidragsberättigade och kan därför på eget initiativ ansöka om
utvecklingsbidrag för verksamhet som bedrivs i egen regi.
Ansökande förening har för verksamhetsåret 2018 erhållit bidrag med 30 000 kronor
som syftade till att stödja föreningen i uppstartsfasen. Föreningen ansökte även hos
hälsopolitiska rådet och fick beviljat bidrag för verksamhetsåret 2018, 2019 samt 2020
med 150 000 kronor per år. Detta innebär således att föreningen redan fördelats medel
för i stort samma ändamål som föreningen nu ansöker om hos Kultur och
fritidsnämnden.
Utvecklingsbidragets ändamål är att tillfälligt förstärka föreningens ekonomiska
möjligheter att utveckla nya metoder och verksamhetsformer och därigenom nå nya
målgrupper. Föreningen ansöker i detta fall om ekonomiska medel för ett snarlikt
utvecklingsprojekt som föregående år. Intentionerna i det tidigare beviljandet om
utvecklingsbidrag för 2018 var att förvaltningen skulle arbeta med att föra en dialog om
annan typ av stöd exempelvis via avtal eller överenskommelse. Detta har utvecklats till
att ett förvaltningsövergripande arbete att ingå ett så kallat Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) har inletts. Detta för att ge föreningen möjlighet att skapa stabilare
förutsättningar för att växa och utvecklas. Processen kommer att fortgå även under
2020. Förvaltningen har en förhoppning om att föreningen vid tecknande av ett IOPavtal har en avtalspart som täcker det behov av kommunala bidrag som föreningen har.
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Förvaltningens uppdrag är enligt Verksamhetsplan 2020-2022 att särskilt beakta
inkludering i föreningsaktiviteter för alla, oavsett funktionsvariation. Förvaltningen ser
att föreningens arbete är ett viktigt bidrag för att skapa tillgänglighet i föreningslivet för
den aktuella målgruppen.
Förvaltningen har även i uppdrag att verkställa de av nämnden antagna bidragsnormer
(2007-08-22 §120). Enligt dessa bidragsnormer har förvaltningen delegation att besluta
om tilldelning av utvecklingsbidrag till barn och ungdomsföreningar 7-20 år.
Föreningen är inte bidragsberättigade enligt gällande normer. Av den anledningen kan
förvaltningen inte besluta i detta ärende.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-20, KFN 2019/00186
Ansökan från Uddevalla Open Parasport om utvecklingsbidrag för verksamhetsåret
2019, 2019-09-09
Beslut

Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan om utvecklingsbidrag för 2019 med
hänvisning till att föreningen redan fördelats medel från hälsopolitiska rådet för ansökt
ändamål. Kultur och fritidsnämnden ser dock med tillförsikt fram emot resultatet av det
pågående förvaltningsövergripande arbetet att ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) med föreningen.
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§ 22

Dnr KFN 2020/00012

Verksamhetsberättelse 2019, kultur och fritidsnämnden
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 5,7 mkr. Verksamhetens
budgeterade intäkter var 24,3 mkr, utfallet blev 24,4 mkr. Överskottet på 0,1 mkr beror
på att erhållna bidrag är högre än budgeterat. Det är statliga bidrag som Lovstöd,
kulturskolebidrag, etableringsstöd och stärka bibliotek men även olika bidrag från
regionen. Verksamhetens budgeterade kostnader var 164,0 mkr, utfallet blev 158,6 mkr.
Överskottet beror på 5,4 mkr består bland annat av genomförda effektiviseringar,
återhållsamhet samt medel för verksamhet på Källdal som ännu inte har startat.
Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott på kapitalkostnaderna.
Årets investeringar uppgick till 54,6 mkr, vilket är mycket lägre än den budgeterade
nivån på 135,5 mkr. Större aktiverade investeringar var uppförande av Aktivitetsparken
Oljeberget, uppförande av snöupplag och granulatfällor på Rimnersvallen
samt konstnärliga gestaltningar.
Besparingarna har präglat verksamhetsåret. Minskad budgetram kommer 2020 att leda
till taxe- och avgiftshöjningar, förminskad ledningsorganisation, minskat stöd till
civilsamhället, minskad service och bemanning och effektivare lokalutnyttjande.
De politiska turerna kring Framtidens bad har påverkat förvaltningens arbete negativt.
Trots att medarbetarna även 2019 upplever att de har en attraktiv arbetsgivare som
helhet, visar svaren på arbetsmiljörelaterade frågor att färre än tidigare upplever sig ha
god arbetsmiljö. Skälen bedöms vara förknippade med besparingskrav och ökad
upplevelse av hot från besökare.
För att förbättra förutsättningarna för det lokala kulturlivet, har nämnden kartlagt
nuvarande utbud av lokaler för kultur och beslutat att gå vidare med en förstudie i
frågan.
Över 10 000 barn nåddes av lovstödet, trots att det enbart erbjöds under sommarlovet.
Samarbetet mellan andra förvaltningar och föreningslivet, liksom aktiviteternas
innehåll, har utvecklats på ett positivt sätt. Nämnden har under året installerat en rad
konstverk i anslutning till Kungsgatan, som ett led i att skapa en levande och hållbar
kommun och stärka Uddevallas profil i centrum.
Aktivitetsparken vid Oljeberget har invigts och blivit mycket populär bland den unga
befolkningen, från många olika bostadsområden. Satsningen är sprungen ur nämndens
strategi att skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa, uppmuntra såväl
högintensiva som lågintensiva aktiviteter samt öka den sociala gemenskapen.
Framförallt pojkar attraheras till parkens aktiviteter, vilket kräver särskilda insatser för
att locka flickor dit. Detta gäller äldre barn särskilt utan sällskap av föräldrar. Det
mobila fritidsledarteamet arbetar för att förbättra flickornas tillgång till parken.
Den öppna fritidsverksamhetens riktade verksamheter och gruppverksamheter gynnar
en jämn könsfördelning hos besökarna. Kulturbryggeriet är en sådan verksamhet med
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jämn könsfördelning. Likaså den mobila enhetens verksamheter når flickor i samma
utsträckning som pojkar. En ökad satsning på gruppverksamhet på Dalaberg och
Skogslyckan förväntas ge positiva följder vad gäller könsfördelningen.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-24
Verksamhetsberättelse 2019 kultur och fritidsnämnden.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2019
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§ 23

Dnr KFN 2020/00010

Säkerställande av funktion för nuvarande Walkesborgsbadet till
dess att ny simhall är i drift
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny
simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara
Rimnersområdet och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav
också i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.
Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad.
Underhållsbehovet är stort inför fortsatt drift, något som troligen också bidrar till färre
antal besökare. Åtgärdsplanen belyser teknisk funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte
minst gästernas trivsel och miljö. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats
och prioriterats. Handlingsplanen innehåller områden som är nödvändiga att åtgärda för
att säkerställa funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under ytterligare fem år.
Riskanalysen pekar också på vissa händelser som eventuellt kan komma att uppstå, men
som föreslås hanteras senare om problem uppstår.
Föreslagna åtgärder kommer att genomföras så att Walkesborgsbadet kan hållas öppet
som vanligt.
Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr
årligen för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer
som behöver genomföras omgående samt insatser för att skapa en kundvänligare miljö
och förbättra trivsel. För 2020 finns ett totalt behov av 2 500 tkr i utökad drift- och
underhållsbudget och därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsförvaltare och ansvarar för drift och
underhåll av Walkesborgsbadet. Budgeten är dock inte anpassad för fortsatt drift. I och
med beslut om att säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och
fritidsförvaltningen att en särskild utökad driftbudget som möter behovet säkerställs för
fastighetsförvaltaren.
Åtgärder som berör verksamheten (exempelvis slitage av möbler, informationsmaterial
och träningsredskap) hanteras inom ramen för tilldelad och beslutad budget för kultur
och fritid.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2020/00010
Risk och konsekvensanalys med åtgärdsplan och totalkostnad per åtgärdsområde
Risk och konsekvensanalys med handlingsplan från skyddsrond
Utfall 2017-2019 Walkesborgsbadet
Exempelbilder över behov för åtgärder
Gränsdragningslista med ansvarsfördelning brandskydd
Guide gränsdragningslista
Justerandes signatur
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Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner åtgärdsplan för säkerställande av funktion för
nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tilldelar
samhällsbyggnadsnämnden en utökad och anpassad drift- och underhållsbudget för
nuvarande Walkesborgsbadet med 2 500 tkr för 2020 och därefter 500 tkr årligen till
dess att ny simhall är i drift.
Förslag till beslut på mötet

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), och Åke Granath (S)
föreslår att förvaltningens förslag till beslut avslås.
Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot förslaget om att avslå det
samma, och finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner åtgärdsplan för säkerställande av funktion för
nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen
tilldelar samhällsbyggnadsnämnden en utökad och anpassad drift- och underhållsbudget
för nuvarande Walkesborgsbadet med 2 500 tkr för 2020 och därefter 500 tkr årligen
till dess att ny simhall är i drift.
Reservation

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), och Åke Granath (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget, med följande motivering:
Uppdraget att säkerställa funktionen för nuvarande bad, Walkesborg under 5 år, 20202024, innebär en total kostnad för kommunen med ca 45 mkr, (inkl.intäkter).
Eftersom bassängerna i badet är i mkt dåligt skick finns det risk för vattenläckage och
akut behov av renovering i både simundervisning och 25 m bassängen för ytterligare ca
2,5 mkr.
Notan för kommunen kan hamna på 47,5 mkr innan det nya badet öppnar.
Det är ett risktagande att fortsätta hålla badet vid liv, och att dessa åtgärder inte räcker
till för att garantera ett säkert badhus.
2019 minskade antal besökare till badet med 28%, trots det har samverkansmajoriteten
valt att höja avgiften för besökare till badhuset 2020.
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Med ett tillfälligt bad på Landbadet fanns det utrymme för gratis, alt. lågt inträde för
simskolor, skolor, föreningar och allmänheten som kompensation under tiden vi bygger
upp det nya badet på Walkesborg, och enl. plan skulle öppnas senare delen av 2022.
Efter valet 2018 tog den nya samverkansmajoriteten över ett dukat bord då både
tidsplan och ekonomisk plan för ett nytt badhus hölls, de fick chansen att färdigställa ett
ersättningsbad vid årsskiftet 2019/20 och inviga ett nytt badhus redan 2022.
Det dukade bordet valde samverkansmajoriteten och s.d vända ryggen.
Protokollsanteckning

Christer Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet vill ej deltaga i beslut med hänvisning till säkerheten på badhuset samt
den ekonomiska osäkerheten. Och att vi inte vill ha något juridiskt ansvar, varken
ekonomiskt eller mot ev. olyckor.
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§ 24

Dnr KFN 2020/00015

Revidering av kultur och fritidsnämndens delegationsordning
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden antog en ny delegationsordning 2019-02-13 (§ 26).
Förvaltningen har sedan dess identifierat ett behov av att se över Delegation av
fakturerings- och kravverksamhet inom kultur och fritid, som nämnden beslutade om
2013-06-13 (§ 59).
Översynen resulterade i förslag om att införa en ny delegation, som fanns som
delegation i rutinerna för fakturerings- och kravverksamhet och som behandlar
avskrivning av fordran. Beroende på belopp ges delegation till avdelningschef eller
förvaltningschef, på samma sätt som i kommunstyrelsens delegationsordning.
Övriga åtgärder som fanns med som delegationsbestämmelser för fakturerings- och
kravverksamhet bedöms av förvaltningen falla inom ramen för verkställighet. Dessa
åtgärder och rutiner för dessa beskrivs i den numera uppdaterade versionen av
riktlinjerna.
När nämnden antog delegationsbestämmelserna för faktura- och kravprocessen 2013,
beslutades även att föreningar ska kunna kvitta skuld mot bidrag. Förvaltningen anser
att detta ska upphöra att gälla eftersom bidragsgivning och skuldhantering bör hållas
isär. En annan åtgärd som tidigare var delegerat till nämnd och nu föreslås hanteras som
verkställighet, är avstängning av föreningar som exempelvis hyr kommunens lokaler.
En ny delegation är tillagd som behandlar försäljning av fordon, inventarier och
material över två basbelopp (nummer 22).
Förvaltningen har även identifierat behov av att revidera delegation nummer två, som
möjliggör för ordförande att besluta om ledamöters och ersättares deltagande i kurser,
konferenser och dylikt. Denna har skrivits om så att den även möjliggör för ordförande
att besluta om att praktikdagar samt att deltagande i ovan nämnda aktiviteter är
ersättningsberättigade.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-28
Kultur och fritidsnämndens delegationsordning, reviderad 2020-01-28
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag, 2013-06-13 § 59
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2013-05-23
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner reviderad delegationsordning daterad 2020-01-28.
Kultur och fritidsnämnden upphäver beslutet från 2013-06-13 § 59 om fakturerings- och
kravverksamhet.
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§ 25

Dnr KFN 2020/00009

Ändring av kultur och fritidsnämndens sammanträdesdatum,
augusti 2020
Sammanfattning

Ett förslag har inkommit från kultur och fritids ledning att flytta fram
augustisammanträdet en vecka, från den 24 augusti till den 31 augusti.
Kultur och fritidsnämnden fastställde sammanträdesdagar för 2020 den 18/9 2019 (§
108). Ett nämndsbeslut krävs för att ändra på dessa sammanträdesdagar.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-23
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag, 2019-09-18 § 108
Beslut

Kultur och fritidsnämnden flyttar augustisammanträdet från den 24 augusti till den 31
augusti.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

§ 26

Dnr KFN 2020/00004

Granskning av detaljplan, Tjöstelsröd 1:1 (Skarsjövallen)
Sammanfattning

Kultur och fritid har emottagit förslag på detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 med flera
för granskning.
Planområdet är beläget i östra delen av Ljungskile, söder om Skarsjövallen. Marken är
kommunägd och består idag av skog, bryn, åker och äng, mindre bäckar och våtmarker.
I detaljplanen finns mark planlagd för villatomter, sammanbyggda bostäder och
flerbostadshus. I en del av detaljplanen möjliggörs byggnation av antingen
flerbostadshus, samlingslokal, skola eller förskola. Sammanlagt beräknas planen
inrymma mellan 200 och 270 bostäder.
Kultur och fritid lämnade synpunkter vid samrådet för planen 2014-06-17 (§ 82). Kultur
och fritid ser att synpunkterna till viss del tillgodosetts. Exempelvis kommenterade
kultur och fritid att man bör pröva om muren vid fastigheten Gläntans planerade nya
infart kan bevaras, vilket samhällsbyggnad i sin kommentar uppger som möjligt.
I denna aktuella granskning bedömer kultur och fritid att förslaget till detaljplan har
många positiva aspekter. Dock har förvaltningen synpunkter på behovet av mötesplatser
och förutsättningar för oskyddade trafikanter samt ett förtydligande kring
marknivåförändringar och kulturmiljö.
Prioritera oskyddade trafikanter
Kultur och fritid ställer sig positiv till de tillbyggnader av gång- och cykelvägar som
beskrivs i planbeskrivningen. Kultur och fritid vill understryka att det är viktigt ur ett
barn- och ungdomsperspektiv samt för områdets föreningsliv att trafiken sker på
oskyddade trafikanters villkor. Detta för att barn och ungdomar och andra icke bilburna
ska kunna ta sig till och från föreningsanläggningarna, Ljungskile centrum och andra
mötesplatser på ett säkert sätt med exempelvis cykel. För barn som cyklister är det
exempelvis viktigt med att cykelleder är sammanhängande och att det är lägre
hastigheter där barn och bilar möts.
Kultur och fritid förutsätter att cykelparkeringar anläggs inom planområdet.
Mötesplatser
Kultur och fritid anser att en mötesplats för lek, aktivitet och rörelse med kommunal
drift bör anläggas centralt i planområdet, istället för flera små lekplatser med
samfällighetsdrift. Denna plats bör utformas så att den tilltalar alla människor oavsett
ålder och kön. För att öka social gemenskap behövs naturliga mötesplatser, särskilt när
nybyggnationen som sker är så omfattande som i denna detaljplan. Utformningen av en
sådan mötesplats bör knytas an till kultur och fritid och samhällsbyggnads samarbete
kring spontana aktiva mötesplatser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

Kultur och fritid anser att det vore positivt om detaljplanen möjliggjorde för
samlings/verksamhetslokaler i bottenplan av flerbostadshusen, även detta på grund av
behovet av mötesplatser i ett område med detta antal bostäder.
Marknivåförändringar
Kultur och fritid ställer sig positiva till samhällsbyggnads ambition att i möjligaste
utsträckning anpassa planförslaget till topografi och naturliga gränser i landskapet
såsom bryn och välbevarade stenmurar. Kultur och fritid uttryckte emellertid i
samrådsskedet att man endast bör tillåta marknivåförändringar upp till 0,5 meter.
Samhällsbyggnad kommenterade i samrådsredogörelsen att en sådan bestämmelse kan
leda till att goda lösningar kan förhindras, och att frågan om lämpliga markhöjder bör
kunna hanteras i bygglovsprocessen.
Kultur och fritid vill förtydliga att det är byggnadernas placering som avses; för att
bevara kulturmiljön ska byggnadernas geografiska placering styras av terrängen och inte
tvärtom. Detta kan exempelvis göras genom att se över om tomtgränserna är lämpligt
placerade för att undvika behovet av större marknivåförändringar i form av till exempel
anlagda murar. Ingrepp såsom schaktning och sprängning bör undvikas, för att
landskapets kulturmiljö ska bevaras.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-29
Planbeskrivning
Plankarta västra delen
Plankarta östra delen
Samrådsredogörelse
Genomförandebeskrivning
Beslut

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förslag till detaljplan för Tjöstelsröd 1:1.
Kultur och fritid önskar beaktande av nämndens synpunkter kring säkra gång- och
cykelvägar, behov av mötesplatser och att bebyggelsen ska anpassas efter terrängen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

§ 27

Dnr KFN 2020/00017

Konstnärlig gestaltning på Maria Lundbäcks plats
Sammanfattning

Kungstorget och platsen mellan Hasselbackshuset och Kungstorget har nyligen
iordninggjorts med grusade gångar och planteringar, samt med en trappa/amfiteater ner
mot Bäveån. Såväl trappa som plats behöver ha namn och namnsättningsprocessen har
pågått under hösten 2019 och avgjordes av Kommunfullmäktige i december. Platsen
heter nu Maria Lundbäcks plats och trappan Hasselbackstrappan.
Genom införandet fr o m 2019 av 1 %-regeln för konstinvesteringar, ges möjlighet att
avsätta mer medel till det vi anser vara betydelsefulla platser, även befintliga miljöer. På
Maria Lundbäcks plats vill vi berätta historien om Maria Lundbäck och hylla henne
med en konstnärlig gestaltning. Maria Lundbäck var en av stadens mest betydelsefulla
fotografer som i bild skildrat mycket av stadens och människornas historia. Se vidare i
Konstprogram för Maria Lundbäcks plats.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31
Konstprogram för Maria Lundbäcks plats
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-11 § 293 Namn på plats mellan
Kungstorget och Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-11 §294 Namn på trappa vid
Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Beslut

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar förvaltningen att fortsätta arbetet med
konstnärlig gestaltning enligt Konstprogram för Maria Lundbäcks plats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

§ 28

Dnr KFN 2020/00018

Konstnärlig gestaltning till särskilt boende i kvarteret Vildvinet
Sammanfattning

I den nya kvartersbildningen Vildvinet skapas just nu ett särskilt boende med 6
lägenheter och plats för en ganska stor personalgrupp. Kvarteret är beläget vid
Mistelgatans vändplats, mellan Ramneröd och Jakobsberg, naturskönt med mycket
”vild” natur, framför allt lövskog, runt.
Samtliga lägenheter har egen ingång som vetter mot en mindre körväg runt huset.
Utanför denna körväg finns grönska längs hela vägen.
Då vi inte vet hur mycket de boende kommer att använda gemensamma ytor inne i
byggnaden känns det inte meningsfullt med konstnärliga investeringar på husets insida.
Personalen får dock gärna låna ur kommunens konstsamling. Konst enligt kommunens
1 % finansiering bör ske utomhus.
Två olika varianter till placering av utomhuskonst är möjliga. Antingen något placerat
på den höga väggen till höger om personalentrén. Denna vägg passeras och ses av alla
som ska till byggnaden. Alternativt kan man placera något på marken i den mera flacka
dalgången mot Jakobsberg, men detta skulle inte ses av alla, varför man också måste
komplettera med något på marken vid den lilla kullen till höger om personalentrén.
Tre olika konstnärer ges skissuppdrag och får själva välja vilken/vilka ytor de vill arbeta
med. Till konstkonsult har Agneta Stening utsetts.
Urval av vilken skiss som bäst kan tillföra konstnärliga värden görs av en mindre jury
bestående av konstkonsult, kommunantikvarie, samt någon verksamhetsrepresentant
efter diskussion med samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare. Bästa skiss som
uppfyller våra förväntningar tilldelas uppdraget att utföra gestaltningen, vilken ska ske
under 2020.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-31
Konstprogram för det särskilda boendet i kvarteret Vildvinet
Beslut

Kultur och fritidsnämnden uppmanar kultur och fritidsförvaltningen att förverkliga
intentionerna i Konstprogrammet för det särskilda boendet i kvarteret Vildvinet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

§ 29

Dnr KFN 2020/00019

Fastställande av deltagare i politisk referensgrupp för
utredning om föreningsbidrag
Sammanfattning

Kultur och fritid arbetar med uppdraget att ta fram förslag till nya bestämmelser för
samtliga föreningsbidrag. Ett led i processen är att en politisk referensgrupp ska inrättas,
som ska lämna synpunkter på de bestämmelser kring föreningsbidrag som kultur och
fritid arbetar fram. Det är dock kultur och fritidsnämnden som beslutar om eventuella
nya bidragssystem som tas fram inom uppdraget.
Kultur och fritidsnämnden har skickat förslag till kommunstyrelsen om sammansättning
av referensgruppen; alla KF-partier ska vara representerade och deltagarna ska inte vara
anslutna till någon förening inom de kategorier som bidragen syftar till. Kultur och
fritidsnämnden föreslog även att kommunstyrelsen ska stå för eventuella
arvodeskostnader för referensgruppen.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29 (§28) att uppmana respektive parti
representerat i kommunfullmäktige att nominera en person till referensgruppen.
Kommunstyrelsen beslutade även att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för
arvoden och ersättningar till ledamöter i referensgruppen och att uppmana kultur- och
fritidsnämnden att bedriva arbetet med målsättningen att nya styrdokument för
föreningsbidrag ska införas 1 januari 2021.
De partier som ingår i kommunfullmäktige har inkommit med nominerade enligt
följande:
• Niklas Moe (M)
• Torsten Torstensson (C)
• Monica Bang Lindberg (L)
• Martin Telinius (KD)
• Annelie Högberg (S)
• Christer Johansson (V)
• Johanna Ljung Abrahamsson (MP)
• Anders Andersson (SD)
• Kent Andreasson (UP)
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-02-03
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-01-29 § 28
Beslut

Kultur och fritidsnämnden fastställer referensgruppen utifrån listan med nominerade
förtroendevalda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

§ 30

Dnr KFN 267055

Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschefen informerar om Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som
är en enkät framtagen av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor). Enkäten har utförts tidigare och då varit underlag för det
ungdomspolitiska handlingsprogrammet. I 2019 års undersökning var svarsfrekvensen
för låg för att kunna användas för detta ändamål.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

§ 31

Dnr KFN 267054

Ordförande informerar
Ordförande informerar om följande punkter:
Ordförande har besökt Rampen (kultur- och fritidsdelarna i Källdalskomplexet). Alla
förtroendevalda i kultur och fritidsnämnden är välkomna på studiebesök i mars.
Kultur och fritidsnämnden beslutade i november 2019 att beställa en förstudie utifrån
rapporten Hus för kultur. Ordförande har nu mottagit besked om att förstudie ska
påbörjas.
Nämndens presidium har fått information från kommundirektören om arbetet med ny
simhall och tidsplaner kring detta, anbud är utskickat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

§ 32

Dnr KFN 2020/00005

Redovisning av anmälningsärenden 2020
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärende
Referensgrupp för utredning om föreningsbidrag
beslut KS 2020-01-29 § 28
tjänsteskrivelse KLK 2020-01-14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

§ 33

Dnr KFN 275113

Nämndens egna överläggningar: utvärdering av första året på
mandatperioden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2020-02-19

§ 34

Dnr KFN 275187

Nämndens egna överläggningar: Uppstart av
föreningsbidragsöversyn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

