
 

  
Utses att justera Torsten Torstensson (C)  
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 18 juni kl. 08.00 Paragrafer §§ 74-88  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Torsten Torstensson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2019-06-11 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2019-06-18 
Anslaget tas ner 2019-07-09 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 09.00 till 12.00 med ajournering klockan 

10.43 till 10.50, för bensträckare klockan 11.04 till 11.10 samt för fika 

mellan klockan 09.33 och 09.55.  Efter sammanträdets slut besökte 

nämnden några av kultur och fritids verksamheter mellan klockan 13.30 

och 16.05. 
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande 

Margareta Lundh (M) 

Torsten Torstensson (C) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Anders Andersson (SD) för Thommy Carlin (SD) 

   
Ersättare Maria Nilsson (S) 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Från kultur och fritid 
Övriga Katarina Hansson, förvaltningschef 

Josefin Florell, sekreterare 

Anna Reinhardt, avdelningschef fritid 

Anna Svensson, avdelningschef kultur 

Maria Lehto, avdelningschef unga 

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

 

Övriga 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt 

bestämmande av tid för justering 

Sammanfattning 

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att utse Torsten Torstensson (C) till justerare. 

Justeringen föreslås äga rum tisdag den 18/6 klockan 08.00 på Kultur och fritid.    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Torsten Torstensson (C) till justerare. Justeringen äger 

rum tisdag den 18/6 klockan 08.00 på Kultur och fritid.    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Ett ledamotsinitiativ anmäls till sammanträdet. Ledamotsinitiativet behandlas som 

ärende nummer 12. Dagordningen fastställs med denna ändring inkluderad.  

 

    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr KFN 274475  

Utbildning: nämndadministration och mötesteknik 

Sammanfattning 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare, och Josefin Florell, utredare, utbildar 

nämnden i nämndadministration och mötesteknik.   

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr KFN 2019/00031  

Medborgarförslag från Hannes Lennernäs om en kulturell 
fritidsgård till ungdomar 

Sammanfattning 

Förslagsställaren vill ha en fritidsgård med kulturella förtecken centralt belägen och 

nära gymnasieskolans estetiska program. Han upplever att det saknas mötesplatser eller 

information om vilka mötesplatser som faktiskt finns. Han upplever också att det är 

svårare att hitta och komma in i de forum som finns om man inte är uppväxt och boende 

i centrala Uddevalla.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen har länge påtalat bristen av funktionella lokaler till 

kulturutövande. Lokaler som är byggda för, eller är anpassade till, just kultur. En 

utredning kring vilka behov av lokaler som ska kunna utgöra en bra grund för 

kulturutövande i kommunen har påbörjats. Och i den tas även frågan om kulturlokaler 

för unga upp då dialog med alla kulturföreningar ska genomföras.  

 

Förvaltningen ser också vinster med att ha verksamhet som bjuder in unga till att själva 

skapa evenemang och arbetar redan så idag genom både mobila fritidsledargruppen och 

Giraffstödet. Det finns dock ingen fast lokal för de verksamheterna utan de genomförs 

på många olika platser i kommunen.  

 

Kultur och fritid ställer sig positiva till förslaget men hänvisar till pågående utredningar 

för att få en helhet och ett effektivt lokalanvändande vad det gäller lokaler för kultur i 

kommunen. Förslagsställaren kommer att kontaktas för att få kännedom om hur han och 

målgruppen Unga kan arbeta med mobila fritidsledare samt giraffstödet i dagsläget. 

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-05-29 

Protokollsutdrag KF, 2019-02-13 § 27 

Medborgarförslag från Hannes Lennernäs om en kulturell fritidsgård till ungdomar 

       

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden inkluderar förslaget i pågående utredning om lokaler för 

kultur samt eventuella kommande uppdrag rörande Kulturskolan eller andra 

kulturlokaler för unga. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 Dnr KFN 2019/00087  

Kultur och fritidsförvaltningens avrapportering av 
nämnduppdraget att ta fram en fritidsplan 

Sammanfattning 

I kultur och fritidsnämndens styrkort 2015-2018 gavs förvaltningen uppdrag att 

åstadkomma ett antal planer, för att med hjälp av dem kunna staka ut den långsiktiga 

riktningen på kultur och fritids verksamheter. En kommunövergripande ungdomsplan 

fastställdes, liksom biblioteksplan och kulturplan. En fritidsplan avsågs också komma 

till stånd. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen konstaterar att omfattande utredningsarbete har utförts 

inom fritidsområdet under mandatperioden, med förslag på framtidsinriktningar. Likaså 

har verksamhetsplanen kompletterats med tydliga definitioner om vad som ingår i 

fritidsområdet, vilka mål och syften verksamheterna har samt vilka grupper som 

prioriteras. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har, genom framtagandet av fyra gemensamma och 

övergripande syften, för avsikt att långsiktigt skapa en gemensam kultur- och 

fritidsstrategi där samtliga framtidsinriktningar inkluderas. På så vis kan synergier 

uppstå mellan olika verksamhetsområden. Därför föreligger det inte längre något akut 

behov av en fritidspecifik plan. 

 

Förvaltningen önskar således att uppdraget om att ta fram en fritidsplan avslutas. 

       

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-28.       

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kultur och fritidsnämnden godkänner kultur och fritidsförvaltningens rapportering och 

avslutar därmed uppdraget att ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning 

på framtida beslut och verksamhet.  

 

Förslag till beslut på mötet 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), Maria Nilsson (S) och 

Christer Johansson (V) lämnar följande förslag till beslut: 

 

Att fortsätta uppdraget med att ta fram en gemensam fritidsplan för kultur och fritid 

med syfte att få en långsiktig och hållbar inriktning på framtida beslut och 

verksamheter. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen till beslut emot varandra och finner att nämnden godkänner 

förvaltningens förslag till beslut.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner kultur och fritidsförvaltningens rapportering och 

avslutar därmed uppdraget att ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning 

på framtida beslut och verksamhet 

 

Reservation  

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åke Granath (S) och Åsa Carlsson (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget till beslut.  

 

  

    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr KFN 2019/00084  

Kultur och fritidsnämndens styrkort 2019-2022 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell är fastställd av kommunfullmäktige. Som 

en följd av denna antog kommunfullmäktige i mars 2019 en vision, 

samverkansmajoritetetens politiska plattform, fem riktningar, 17 övergripande strategier 

och 25 mätbara mått. Riktningarna, övergripande strategier och måtten utgör 

tillsammans kommunfullmäktiges styrkort 2019-2022.   

 

Nämnderna har därefter fått till uppgift att arbeta fram strategier för hur nämnden 

långsiktigt och övergripande ska tänka och agera för att uppnå riktningarna och/eller de 

övergripande strategierna. Nämnden har också möjlighet att ta fram uppdrag riktat till 

sin förvaltning samt mått för att kunna följa upp sina strategier. 

 

Kultur och fritidsnämndens styrkortsprocess bestod av fem steg. Processen inleddes 

med en tjänstemannaberedning med förslag på nämndstrategier. Styrande dokument i 

arbetet var den nyss tagna strategiska planen, kultur och fritidsnämndens reglemente, 

underlag till budgetdialog 2020-2022 samt verksamhetsplan 2019-2021. 

 

Nämnden fick sedan under liknande förutsättningar som tjänstemannaberedningen 

åstadkomma förslag på strategier, se bilaga Resultat av Workshop…  Därefter 

bearbetades förslagen i tjänstemannaberedningen för att sedan återigen stämmas av med 

nämnden. Måtten behandlades sedan vid ett särskilt tillfälle. Processen resulterade i ett 

förslag till styrkort. 

 

Styrkortet i sin helhet redovisas i bilagan Styrkort - förslagsversion 20190515. I 

verksamhetsplanen; Verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019, revidering med 

styrkort, redovisas samtliga övergripande strategier, nämndsstrategier, uppdrag från 

kommunfullmäktige och nämnd, mått från kommunfullmäktige och nämnd samt, i del 

två, förvaltningens nyckeltal. 

 

I nämndens arbete med att ta fram strategier fanns det ett antal punkter som mer 

lämpade sig som uppdrag. Dessa förslag till uppdrag kommer att lyftas upp för 

beredning under höstens process med internbudget och verksamhetsplan 2021-2023. 

 

Likaså fortsätter arbetet med nämndspecifika mått under höstens internbudgetarbete. 

  

Nämndens styrkort kommer att kunna revideras varje år under mandatperioden i 

samband med processen med internbudget och verksamhetsplan     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-16 

 

Bilaga, Resultat av Workshop med nämnden i april 2019 

 

Styrkort - förslagsversion 20190515 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 
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Verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019, revidering med styrkort 

       

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer sitt styrkort enligt Styrkort-förslagsversion 

20190515 

 

Kultur och fritidsnämnden antar Verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019, 

revidering med styrkort 

 

Protokollsanteckning 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åke Granath (S), Åsa Carlsson (S), Maria 

Nilsson (S) och Christer Johansson (V) lämnar följande anteckning till protokollet:  

 

 Styrkortet bygger på samverkanspartiernas strategiska plan. Hade Socialdemokraterna 

och Vänsterpartiet styrt hade styrkorten haft en annan politisk inriktning.    
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 
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§ 80 Dnr KFN 2019/00095  

Ändring av insats inom ramen för beviljade medel från 
Delegationen mot segregation, Delmos 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen och Avdelning Kultur beviljades medel från Delmos 

med 700 tkr till verksamhet inom kulturområdet. Den beviljade insatsen byggde på 

offentliga publika arrangemang och att engagera unga vuxna i det arbetet.  

 

Förvaltningen vill ändra den tilltänkta insatsen för att istället använda medlen till 

Kulturskolans arbete med Kulturpoolen. 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-05-29 

 

Kommentarer om Kulturpoolen 2019-05-29 

 

Ansökan, insats segregationen ska brytas, Kulturpoolen 2018-09-12 

     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag att använda beviljade 

medel från Delegationen mot segregation till Kulturskolans verksamhet, Kulturpoolen. 
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§ 81 Dnr KFN 2019/00094  

Ersättningslokal för brottning 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har behov av en ersättningslokal för brottning. Behovet 

uppstår i och med att gamla idrottshallen rivs inför byggnation av nytt badhus. Utifrån 

tidplan för nytt bad finns behov av ersättningslokal från och med juli 2020.     

 

Utifrån det uppkomna lokalbehov har förvaltningen under 2017 skickat förfrågan om 

ersättningslokal till lokalförsörjningsgruppen. Lokalförsörjningsgruppen återkopplade 

till förvaltningen att sådan lokal inte fanns att tillgå i kommunens lokalbank. 

Förvaltningen och den nu aktiva brottningsföreningen, Uddevalla Atletklubb, förde efter 

detta besked en dialog med extern fastighetsägare för att se på en alternativ lokal att 

hyra in. Det förslag som gavs bedömdes som för kostsamt för att kunna gå vidare med, 

dels utifrån föreningens ekonomiska förutsättningar och dels utifrån verksamhetens 

omfattning. Föreningen värna sitt arbete med låga deltagaravgifter mycket högt, deras 

mål är att ha en hög tillgänglighet för alla oavsett ekonomiska förutsättningar vilket 

innebär att de behöver hålla nere sina utgifter. 

 

Förvaltningen föreslår istället för föreningen ett alternativ som innebär att anpassa del 

av Fridhemshallen för att skapa en lokalresurs för brottning som kan hyras ut per timme. 

Föreningens företrädare ställer sig positiva till detta alternativ vilket gör att 

förvaltningen går vidare i frågan. En ombyggnation av Fridhemshallen för brottning 

innebär att befintlig lokalresurs nyttjas effektivare samt att uthyrningsbar yta öka. Då 

föreningens nuvarande behov av lokal inte fyller upp all bokbar tid kan även andra 

föreningar erbjudas tillgång till lokalen. Placeringen kan även innebära en bas för 

samverkan med andra föreningar i området, vilket skulle vara mycket positivt.  

 

En skiss på hur anpassning av anläggningen kan göras presenteras för 

samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med en beställning av kostnadsberäkning 

av anpassningen.  Samhällbyggnadsförvaltningen presenterar under april 2019 en 

kostnadskalkyl för iordningställandet av lokal på 2 325 000 kr  /- 10 % för oförutsett. 

Bedömningen är att 20 % av kostnaden kommer att belasta resultatet 2019, resterande 

del 2020. 

 

Utifrån kommunens riktlinjer för investeringar bedöms ovan beskrivna anpassning inte 

vara en åtgärd som ökar fastighetens värde, därav kan åtgärden inte redovisas som en 

investering med efterföljande hyreskonsekvens. Åtgärden bedöms istället som en 

verksamhetsanpassning. Verksamhetsanpassningar ska bekostas av driftsmedel.  

 

Då behovet uppkommit som en konsekvens av byggnation av nytt bad bedömer 

förvaltningen att kostnaden kan finansieras av driftsreserven som finns avsatt för nytt 

bad. Förvaltningen föreslår med detta som bakgrund att kultur och fritidsnämnden begär 

att använda del av driftsreserven till detta ändamål.  
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-04 KFN 2019/00094 

Kalkyl ombyggnad brottningslokal i Fridhemshallen 2019-06-03   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att begära 2 600 000 kr ur driftreserven för nytt bad 

för att anpassa del av Fridhemshallen till brottning. 

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande lämnar följande förslag till beslut:  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att begära av kommunfullmäktige 2 600 000 kr ur 

driftreserven för nytt bad för att anpassa del av Fridhemshallen till brottning. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att nämnden godkänner 

ordförandes förslag till beslut,  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att begära av kommunfullmäktige 2 600 000 kr ur 

driftreserven för nytt bad för att anpassa del av Fridhemshallen till brottning. 

 

Ajournering 

 

Under överläggningarna ajournerade sig nämnden mellan klockan 10.43 och klockan 

10.50.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr KFN 2018/00183  

Ansökan från IK Oddevold om bidrag till ny konstgräsplan vid 
Thordéngården 

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med en ansökan om bidrag på 2,6 mkr. Bidraget avses 

användas för att byta ut den uttjänta konstgräsmattan på Thordéngården. Befintlig 

konstgräsmatta lades 2009 och är sedan september 2017 utdömd som farlig och icke 

brukbar av Svenska fotbollsförbundet. Föreningen ansökte även 2017 om bidrag till 

detta ändamål, ärendet behandlades då i kommunens budgetprocess inför flerårsplan 

2018-2020, dåvarande majoritet beviljade inte extra anslag till föreningens ansökan. För 

att skapa förutsättningar för fortsatt spel på planen erhöll föreningen då 200 000 kr i 

förbättrings och utrustningsbidrag, enligt gällande bidragsnorm, vilket gav 

förutsättningar att åtgärda de mest akuta bristerna. Åtgärderna genomfördes 2018.  

Föreningen behov att bytta hela konstgräsmattan kvarstår dock, med detta som 

bakgrund har nu nuvarande ansökan om bidrag inkommit.  

 

Nationellt pågår ett intensivt arbete med att reda ut den miljöpåverkan som 

konstgräsplaner och andra fallskydd medför. Naturvårdsverket har på regeringens 

uppdrag identifierat källor till utsläpp av mikroplaster samt presenterat åtgärder som ska 

reducera dessa utsläpp. Konstgräsplaner som innehåller gummigranulat medför en 

spridning av mikroplaster i miljön. Naturvårdsverket har i sitt regeringsuppdrag även 

arbetat fram en vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter, 

vägledningen har fokus på att minska spridning av mikroplatser.  Den som ansvarar för 

anläggning, underhåll och skötsel av en konstgräsplan har en skyldighet som 

verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från 

konstgräsplanen. Vid anläggande av en ny konstgräsplan blir frågor som utformning 

och placering av konstgräsplanen relevanta, liksom frågor om tekniska lösningar för att 

förebygga att svinn uppkommer och att detta sprids vidare i miljön. En annan viktig 

aspekt vid anläggande är skyldigheten att välja ett ur miljösynpunkt lämpligt 

fyllnadsmaterial. 

 

Utifrån IK Oddevolds ansökan om bidrag så avser de ersätta konstgräsmattan med ny 

matta samt nytt granulat av samma sort som tidigare använts. Det är detta som offerten 

baserar sig på. Ska annan senare generation av konst/hybridgräs användas kommer detta 

att medföra behov av andra åtgärder vilket sannolikt medför högre kostnader. I samtal 

med föreningen meddelas att de inte undersökt andra alternativ vidare.  

 

Gällande avtal mellan kultur och fritidsförvaltningen och IK Oddevold reglerar 

äganderätten (6.1), kommunen äger fram till och med 2019-12-01 de delar som den 

finansierat, därefter övergår äganderätten till IK Oddevold. Under den tid som 

kommunen äger konstgräsmattan så svarar även kommunen för ansvaret vid avveckling. 

Vid avvecklande av konstgräsmatta skickas dessa på återvinning, kostnad för 

upptagning samt bortforsling till avfallsmottagare uppgår till ca 500 000 kr. Vid byte av 

konstgräs under 2019 är detta en kostnad som ska tas av kommunen.  
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Föreningens bidragsansökan innehåller kostnaden för denna avveckling, sker 

avveckling efter årsskiftet går enligt avtal äganderätten över till IK Oddevold och de 

svarar för avvecklingen.   

 

I Uddevalla finns fem fullstora konstgräsplaner (Rimnersvallen, Kamratgården, 

Thordéngården, Herrestad och Ljungskile) samt två mindre (Dalaberg och Tureborg). 

Syftet med dessa planer är att öka tillgängligheten till motion och idrott. Kultur och 

fritidsförvaltningen ansvarar för skötseln av planerna vid Rimnersvallen, Dalaberg och 

Tureborg varav två innehåller gummigranulat. Granulatet består av närproducerat SBR-

gummi vilket återvinns från uttjänta bildäck. Kultur och fritidsförvaltningen har tidigare 

argumenterat för att dessa planer ska finnas kvar för att skapa goda träningsmöjligheter 

för fotboll i kommunen. Sedan de nationella studierna presenterats och vägledning till 

verksamhetsutövare tagits fram ser förvaltningen ett stort behov av att djupare analysera 

och ta fram relevant planering för framtida reinvesteringar i konstgräsplaner. 

Förvaltningen har därför bett nämnden om ett särskilt utredningsuppdrag för att klargöra 

detta.  

 

IK Oddevolds ansökan behöver, för föreningens verksamhets skull, få sin ansökan 

prövad innan denna utredning kan färdigställas. Utifrån gällande bidragsnormer skulle 

ett förbättrings och utrustningsbidrag kunna beviljas, dock finns inte avsatt budget som 

medger ekonomiskt utrymme i den omfattning som ansökan avser.  

       

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27 KFN2018/00183 

 IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2018-12-27 

Avtal mellan IK Oddevold och kultur och fritidsnämnden 2009-08-11       

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå IK Oddevolds ansökan om bidrag till ny 

konstgräsplan med avvaktan på en övergripande utredning avseende konstgräsplaner i 

kommunen samt med hänvisning till att ekonomiskt utrymme inte finns i avsatt budget 

för föreningsbidrag.  

Beslutsgång 

Monica Bang Lindberg (L), Gösta Dahlberg (M), Margareta Lund (M), Torsten 

Torstensson (C), Karin Johansson (KD), Lars Olsson (UP) begär att ärendet 

återremitteras till förvaltningen för dialog med föreningen om bortförsel av 

konstgräsplan.  

 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åke Granath (S) och Åsa Carlsson (S) bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och vill att ärendet avgörs idag.   

 

  

 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot förslaget att ärendet avgörs idag och 

finner att nämnden beslutar om återremiss.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden  återremitterar ärendet med avsikt att förvaltningen ska föra 

dialog med föreningen om bortförsel av konstgräsplan. 

 

Reservation 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åke Granath (S) och Åsa Carlsson (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 

  

    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr KFN 2018/00052  

Revidering av Kultur och fritidsnämndens 
dokumenthanteringsplan enligt den kommunövergripande 
klassificeringsstrukturen 

Sammanfattning 

En dokumenthanteringsplan styr en myndighets hantering av allmänna handlingar. 

Enligt Uddevalla kommuns arkivreglemente ska varje myndighet (varje nämnd) 

upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar de inom myndigheten 

förekommande handlingarna, hur dessa ska hanteras samt vilka gallringsfrister som ska 

gälla.  

 

Handlingar som uppstår inom kultur och fritidsnämndens verksamhetsområden har 

kartlagts och förts in i dokumenthanteringsplanen. När arkivmyndigheten granskat 

dokumenthanteringsplanen ska nämnden fatta beslut om att anta den.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat om en klassificeringsstruktur för redovisandet av 

handlingar i kommunens dokumenthanteringsplan. Utifrån denna struktur redovisas 

handlingarna efter verksamhetsområden.  

 

Kultur och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan består därför av handlingar som 

uppstår inom kultur och fritids verksamhetsområde. 

 

För varje handling i dokumenthanteringsplanen finns det angivet om den ska bevaras 

eller gallras. Om handlingen ska bevaras anger planen när den ska överlämnas till 

kommunarkivet. Om handlingen ska gallras anges i planen en gallringsfrist, vilket 

betyder att handlingen ska raderas/slängas och förstöras efter att det antal år som är 

angivet i planen har passerat.   

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-05-29 

Yttrande från kommunarkivet angående revidering av kultur och fritids 

dokumenthanteringsplan 2019-05-28 

Dokumenthanteringsplan kultur och fritid 2019-05-24 

Kultur och fritids protokollsutdrag, 2018-04-19 § 59 

    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar reviderat förslag till dokumenthanteringsplan med 

angivna gallringsfrister. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med 2019-06-14. 

  

    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr KFN 2018/00135  

Bestämmande av kultur och fritidsnämndens 
sammanträdesdagar 2019 

 

Sammanfattning 

 Kultur och fritidsnämndens sammanträde för augusti 2019 föreslås få ett nytt datum. 

Det nya datumet föreslås vara den 26 augusti.    

 

Beslutsunderlag 

 Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-05-21     

 

Beslut 

 Kultur och fritidsnämnden fastställer den 26 augusti som nytt sammanträdesdatum för 

augustinämnden. Det ersätter därmed det tidigare beslutade datumet (21 augusti).     

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr KFN 274489  

Ledamotsinitiativ om idrott för alla 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde, 2019-06-11, anmäldes ett ledamotsinitiativ om idrott för alla 

av Annelie Högberg (S), Åsa Carlsson (S), Robert Wendel (S) och Åke Granath (S).  

 

För att stärka föreningsverksamheten i utanförskapsområdena, och därmed motverka att 

barn och unga hamnar i utanförskap, vill initiativtagarna ge förvaltningschefen i 

uppdrag att tillsammans med idrottsföreningarna hitta sociala och hållbara lösningar för 

att motverka utslagningar av barn och ungdomar i våra utanförskapsområden. 

    

Beslutsunderlag 

Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 2019-06-11   

 

Förslag till beslut i ledamotsinitiativet 

Ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med idrottsföreningarna hitta sociala 

och hållbara lösningar för att motverka utslagningar av barn och ungdomar i våra 

utanförskapsområden, Dalaberg, Hovhult och Tureborg, exempelvis via 

utvecklingsbidraget, SISU och IOP. 

 

Ledamöterna föreslår att nämnden fattar beslut på sittande sammanträde.  

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att ledamotsinitiativet behandlas på nämndsammanträdet den 18 

september.  

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att nämnden godkänner 

ordförandes förslag till beslut.  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden bordlägger ledamotsinitiativet om idrott för alla till 

nämndsammanträdet 2019-09-18. 

 

    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Carl Casimir, kommunantikvarie, berättar om  

konstprogram för gestaltande uttryck vid ombyggnad av Kungsgatan och del av 

Drottninggatan.  

 

Katarina Hansson, förvaltningschef, informerar om omorganisationen av kultur och 

fritid och tillsättningen av två avdelningschefs-tjänster samt två enhetschefs-tjänster. 

Den administrativa chefen kvarstår. Den nya organisationen gäller från och med 2 

september.    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om följande:  

 

- Invigningen av aktivitetsparken som sker den 19 juni.  

 

- Ordförande har gett ett uppdrag till förvaltningschef att göra en behovsanalys av 

Stadsbiblioteket.  

 

-Ordförande har semester den 4 juli till 5 augusti. Gösta Dahlberg (1:e vice ordförande) 

är ordförande under vecka 29. Annelie Högberg (2:e vice ordförande) har semester 

vecka 30-33.   

 

- Uddevalla Ridklubb har reglerat sin skuld till kommunen.  

 

- I sommar kommer arrangemanget Parksommar att äga rum med bland annat 

utomhusbio.    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr KFN 2019/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Avslutande av verksamheten Förstärkt och samordnat familjestöd, Föräldraresursen,  

 beslut SN 2019-05-15 § 76 

 protokollsanteckning 

 tjänsteskrivelse SOC 2019-04-08 

 

Kommunalrådens jour sommaren 2019 och kommundirektörens ersättare under 

semestern 

 

Miljöredovisning 2018 

 beslut KF 2019-05-08 § 128 

 intern miljörevision Uddevalla kommun 

 ledningens genomgång 

 tjänsteskrivelse KLK 2019-04-02 

 Miljöredovisning 2018 

 

Motion om att införa ridpeng samt ett rättvist anläggningsbidrag 

 beslut KF 2019-05-08 § 118 

 tjänsteskrivelse KLK 2019-04-02 

 

Tillämpningsanvisningar till taxa kopior av allmänna handlingar 

 

  

 


