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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve / Microsoft Teams kl. 09.00 torsdagen den 14 januari 

2021 
  
Ordförande Annelie Högberg
  
Sekreterare Josefin Florell

 
 
 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt 
bestämmande av tid för justering 
Dnr KFN 267051  

 

2.  Fastställande av dagordning 
Dnr KFN 274259  

 

3.  Anmälan om jäv 
Dnr KFN 276002  

 

4.  Nämndens egna överläggningar: återrapportering av nämndsbeslut 
Dnr KFN 276212  

Kl. 09:05-09:30  
Josefin Florell

5.  Nämndens egna överläggningar: workshop, framtagande av mål för 
friluftsplan 
Dnr KFN 276210  

Kl. 09:30-12:00 
Anna-Helena 
Wiechel, Robert 
Wahlström

6.  Information: Rimnersområdet och simhall 
Dnr KFN 276211  

Kl. 13:00-13:45 
Emil Palmqvist

7.  Information: uppdragsbeskrivning för utvärdering av föreningsstödet 
och framtagande av nya bestämmelser för samtliga föreningsbidrag  
Dnr KFN 276209  

Kl. 13:50-14:00 

8.  Information: framtagande av uppdrag utifrån Plan Integration 
Dnr KFN 276208  

 

9.  Bestämmelser för deltagande på distans i kultur och fritidsnämnden 
Dnr KFN 2020/00157  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 
kommunfullmäktige 
Dnr KFN 2020/00167  

 

11.  Revidering av biblioteksplanen 
Dnr KFN 2020/00142  

 

12.  Ledamotsinitiativ om stöd till föreningar med anledning av covid-19 
Dnr KFN 2020/00153  

 

13.  Ansökan om extra ersättning för inkomstbortfall till 
pensionärsföreningarna för år 2020 på grund av Covid-19 
Dnr KFN 2020/00161  

 

14.  Ansökan från PRO Skredsvik om bidrag för att täcka kostnader år 2020 
på grund av uteblivna intäkter 
Dnr KFN 2020/00162  

 

15.  Ansökan från Stenab Arena och GF Kroppskultur om anläggningsstöd 
för "egen" arena 
Dnr KFN 2020/00163  

 

16.  Ansökan från Ljungskile Ridklubb om ersättning för intäktsbortfall på 
grund av Covid-19 
Dnr KFN 2020/00137  

 

17.  Förvaltningschefen informerar 
Dnr KFN 267055  

 

18.  Ordförande informerar 
Dnr KFN 267054  

 

19.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Dnr KFN 2021/00002  

 

20.  Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Dnr KFN 2021/00003  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter. 
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Information med anledning av Covid -19 
På grund av rådande situation med Covid-19 godkänner nämndens ordförande att ledamöter deltar på 
distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. 
 
För ledamöter som deltar på plats genomförs sammanträdet i en lokal där deltagare kan följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd. 
 
Deltagande på distans ska i första hand ske via avskilda rum i Stadshuset. 
I andra hand kan deltagande på distans ske på annan plats t.ex hemifrån. 
 
Ledamöter som avser delta på distans via Teams anmäler detta till josefin.florell@uddevalla.se och 
meddelar om ni avser delta från avskilt rum i Stadshuset eller från annan plats. 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Bestämmelser för deltagande på distans i kultur och 

fritidsnämnden 

Sammanfattning 

I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 

ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 

kommunens ambition att minska smittspridningen av covid-19 och samtidigt kunna 

bibehålla de politiska organens beslutsförhet.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-25 (§ 357) att anta bestämmelser för deltagande 

på distans i kommunstyrelsen samt uppmana övriga nämnder att anta egna 

bestämmelser för deltagande på distans.  

 

Kommunstyrelsens antagna bestämmelser bygger dels på gemensamt framtagna rutiner 

av kommunens nämndsekreterargrupp, dels på en enklare kartläggning av andra 

kommuners liknande bestämmelser.  

 

Kultur och fritids föreslagna bestämmelser för formerna för nämndens distansmöten är 

desamma som kommunstyrelsens bestämmelser. 

 

Kommunledningskontoret har även utrett om kommunens nu använda program för 

videomöten, Microsoft Teams, klarar informationssäkerhetskraven och kommit fram till 

att så är fallet.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-12-17 

Bestämmelser för deltagande på distans för ledamöter och ersättare i kultur och 

fritidsnämnden 2020-12-17 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 357 

Kommunledningskontorets kompletterande skrivelse angående informationssäkerhet vid 

videomöten via Microsoft teams 2020-11-14 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden antar bestämmelser för deltagande på distans i kultur och 

fritidsnämnden.  
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Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 



 Uddevalla kommuns författningssamling 1 (2) 

 

Dokumenttyp:  Bestämmelser 

Dnr: KFN 2020/157 

Antagen av:  Kultur och fritidsnämnden  

Antagen: 2021-01-14 § xx  

Dokumentansvarig:  Administrativ chef 

Senast reviderad:  
 

 

Bestämmelser för deltagande på distans för ledamöter och 

ersättare i kultur och fritidsnämnden  

 
Gäller från den 21 januari 2021 
 

 

Allmänt  

Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2020 § 87 att tillåta ledamöter i nämnder 

att delta på sammanträden från distans under förutsättning att ordförande godkänner 

det. Möjligheten till distansdeltagande under nämndsammanträden regleras i 

kommunallagen 6 kap. 24 §. Vad som i dessa bestämmelser föreskrivs för ledamöter 

gäller motsvarande för ersättare.  

 

Deltagande på distans ska endast betraktas som ett komplement till fysiskt 

deltagande. Regeringen har i kommunallagens förarbeten uttalat att det fortsatt är 

viktigt för beslutsfattarna att träffas fysiskt. Endast om särskilda skäl föreligger ska 

deltagande på distans beviljas. Som särskilt skäl kan vara risk för att sprida 

smitta/smittas, långa avstånd eller funktionsvariationer.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att nämnderna ska besluta om vad som närmare ska 

gälla för deltagande på distans i respektive nämnd, vilket görs i dessa bestämmelser 

för kultur och fritidsnämnden.   

 

1 § Formerna för deltagande på distans  

Deltagande på distans ska ske från avskilda rum i stadshuset eller i andra anvisade 

lokaler inom kommunens verksamhet. Ordförande kan särskilda fall godkänna att 

ledamot kan delta från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets 

överläggningar.  

 

Deltagande på distans får endast ske om ljud och bildöverföring kan ske i realtid.  

Alla ledamöter ska kunna se varandra på lika villkor. Den som deltar på distans ska 

under hela mötet ha sin webbkamera påslagen.  

 

Om en ledamot förlorar anslutningen till mötet ska mötet ajourneras i väntan på att 

ledamoten/ersättaren är ansluten igen. Om ingen anslutning kan återupprättas måste 

mötet avslutas om ledamoten inte frivilligt väljer att avsluta sitt deltagande.  

 

Vid jäv ska den jävige ledamoten lämna det digitala mötet och därefter vänta på att 

bli åter bli insläppt.  

 

Val- och tillsättningsärenden där slutna omröstningar begärs kan endast handläggas 

om valhemligheten inte kan riskeras att röjas.  
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2 § Ordförandes ansvar  

Ordförande beslutar om deltagande får ske på distans vid varje enskild begäran. 

Ordförande ska i sin prövning beakta om särskilda skäl anses föreligga och om de 

tekniska förutsättningarna är tillräckliga för att garantera en stabil ljud- och 

bildöverföring i realtid.  

 

En begäran om att få delta på distans ska inkomma i god tid innan sammanträdet.  

Ordförande ansvarar för att under sammanträdet förvissa sig om att ledamoten kan 

följa överläggningarna och yttra sig.  

 

Ordförande kan bevilja ledamot rätt att närvara på distans som åhörare, och därmed 

utan beslutanderätt, i det fall kommunallagens krav på stabil ljud- och bildöverföring 

i realtid inte kan tillgodoses.  

 

3 § Ledamotens ansvar  

Ledamoten ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i användandet av distansteknik.  

 

Ledamoten ansvarar för att ingen obehörig kan ta del av bild och ljud hos denne 

exempelvis genom att ledamoten vid distansdeltagande, använder hörlurar med 

mikrofon.  

 

Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 15 

minuter före det börjar för test av teknik.  

 

Ledamoten ansvarar för att tydligt signalera när denne inträder eller lämnar mötet.  

 

4 § Ärenden innehållandes känsliga personuppgifter eller sekretess  
I de fall ärenden behandlas som innehåller sekretesskyddade uppgifter eller känsliga 

personuppgifter ska ledamoten tillåtas delta på distans endast om ledamoten befinner 

sig i ett avskilt rum i stadshuset eller i andra anvisade lokaler inom kommunens 

verksamhet.  

 

Ledamoten ska i dessa ärenden alltid använda hörlurar med mikrofon och i övrigt 

vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att obehöriga tar del av överläggningarna. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 357 Dnr KS 2020/00698  

Bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 

ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 

kommunens ambition att minska smittspridningen och samtidigt kunna bibehålla de 

politiska organens beslutsförhet.  

 

Kommunledningskontoret har uppdragits att för kommunstyrelsens räkning ta fram 

förslag till bestämmelser för hur deltagande på distans ska ske. Förslaget bygger dels på 

gemensamt framtagna rutiner av kommunens nämndsekreterargrupp, dels på en enklare 

kartläggning av andra kommuners liknande bestämmelser. En mindre utredning har 

även genomförts som initialt visar att vårt nuvarande program för videomöte, Microsoft 

teams, klarar informationssäkerhetskraven.  

En definitiv redogörelse med förvaltningens ställningstagande gällande 

informationssäkerheten kommer lämnas inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 

november. 

 

Beslutsunderlag 

Kompletterande skrivelse angående informationssäkerheten via videomöten i Microsoft 

teams, 2020-11-24 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-08 

Förslag till bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen, 

 

att uppmana övriga nämnder att anta egna bestämmelser för deltagande på distans. 

  

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-11-27 

Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-11-27 

Samtliga nämnder  

Sekreterare för personalutskottet  

Sekreterare för arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
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2020-11-24 Dnr: KS 2020/00698 

 

 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Kompletterande skrivelse angående informationssäkerhet vid 

videomöten via Microsoft teams 
 

Kommunledningskontoret har utrett huruvida nämndsammanträden där 

sekretesskyddade uppgifter och känsliga personuppgifter kan behandlas genom 

videomöten via programmet Microsoft Teams.  

 

Kommunledningskontoret landar i slutsatsen att informationssäkerheten är tillräckligt 

hög för att videomöten via teams ska kunna hantera muntliga överläggningar i ärenden 

som innehåller sekretessuppgifter och känsliga personuppgifter. En förutsättning för att 

uppgifterna inte ska röjas är att andra skyddsåtgärder vidtas i form av att exempelvis 

distansdeltagaren sitter avskilt med hörlurar, att uppgifter inte skrivs i chattfunktionen 

och att distansdeltagarna inte kan spela in videomötet. Därutöver är videosamtal i 

Microsoft teams krypterade och lagras inte i programmet.  

 

Ovanstående uppgifter har bekräftats av Microsoft. 

 

 

 

Sebastian Johansson 

Kommunsekreterare 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag från 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 två uppdrag rörande 

bebyggelsen på Källdal. Kultur och fritidsnämnden skulle dels tillsammans med Barn 

och utbildningsnämnden ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek och 

skolbibliotek i Källdal, dels ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 

fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 

inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för att 

de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 

samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter.  
 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 

tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, idrottshall, 

musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som vilar på den 

öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens verksamhet till att 

utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens besökare. 

Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes verksamheten. Sedan 

öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen.  

Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård och 

idrottshall i Källdal är därmed avslutade. 

 

Uppdragen behandlades på uppsiktsplikten 2020-10-05. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-17 

Minnesanteckningar uppsiktspliktsmöte kultur och fritidsnämnden 2020-10-05 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden begär avslut på följande 

kommunfullmäktigeuppdrag: 
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 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

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

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal 

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

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  



 Minnesanteckningar 
 KS 2020/33 1 (3) 

 

 2020-10-07 

Möte: Kommunstyrelsens uppsiktspliktsmöte med kultur- och fritidsnämnden. 

Tid och plats: 2020-10-05 kl. 09:45-10:40, sammanträdesrum Kompassen, 

stadshuset. 

Närvarande: Från kommunstyrelsen Monica Bang Lindberg (L), Ordförande. 

Christer Hasslebäck (UP), Peter Larsson, Bengt Adolfsson, Sara Gustafsson, 

Sebastian Johansson. 

 

Från kultur- och fritidsnämnden: Annelie Högberg (S), Gösta Dahlberg (M), 

Kent Andreasson (UP), Paula Nyman, Anna-Helena Wiechel. 

 

1. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige som anses vara 

slutförda samt diskussion om uppdrag som behöver förlängas. 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att följande uppdrag ska förklaras 

slutförda. 

 

- Uppdrag att ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal. 

- Uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek 

och skolbibliotek i Källdal 

 

Kommunstyrelsen har ingenting att erinra över förslagen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden anser sig behöva förlänga följande uppdrag. 

 

- Uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya 

bestämmelser för samtliga föreningsbidrag. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har levererat en utvärdering men arbetet med 

att ta fram förslag till nya bidragsbestämmelser är försenat. Kultur- och 

fritid anser att det finns skäl att precisera vad inom bestämmelserna för 

föreningsbidrag som behöver utredas. Vidare kommer den politiska 

referensgruppen som tillsattes för ändamålet avskaffas och kultur- och 

fritidsnämnden kommer fortsättningsvis ta över det arbetet. 

 

Kommunstyrelsen uppmanar kultur och fritidsnämnden att på vårens 

uppsiktspliktmöte återkomma med en redogörelse för vad inom 

bidragsbestämmelserna som behöver utredas samt en realistisk tidplan för 

när detta arbete kan slutföras. 
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T.f. Förvaltningschef Paula Nyman tar även upp följande ärenden för 

allmän diskussion. 

 

- Uppdrag att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, 

därför strävar kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid 

som en möjlighet. 

Kultur och fritidsnämnden strävar efter att uppnå det målet men belyser att 

det är svårt under pågående besparingar. 

 

- Uppdrag att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att 

träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap). 

Kultur- och fritid informerar om att det finns planer för ett nytt IOP-avtal 

med ABF som syftar till ungas välbefinnande på Tureborg. 

 

2. Nämndernas planer på hur verksamhet som utförs av privata 

utförare ska följas upp. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har inga privata utförare enligt vad som anses i 

kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata 

utförare. 

3. Senaste ekonomiska prognosen för 2020 samt bedömda konsekvenser 

för nämndens ekonomi och verksamheter på grund av covid -19. 

 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på delåret på 3,3 mkr 

och prognostiserar ett överskott på 3,2 mkr för 2020. Verksamheternas 

prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 såsom minskade intäkter, 

inställda verksamheter och arrangemang, senarelagda projekt samt att 

nystartad verksamhet på Källdal - kallad Rampen inte kommer får full 

ekonomisk effekt och att det är en obalans i förhållande till minskad 

kommunbidragsram för 2020.  

 

Personalkostnaderna har också minskat som en följd av att staten har tagit 

över sjuklönekostnaderna. 

4. Nämndernas planering av nya medborgardialoger 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer bedriva medborgardialog i 

följande projekt under våren. 

 

- Utvecklingen av Emaus. 

- Framtagandet av en friluftsplan. 

- Utvecklingen av Rimnersområdet. 

 

Utöver ovanstående har förvaltningen deltagit i en medborgardialog inför 

byggandet av ny grundskola på Skäret. 
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5. Nämndernas fortsatta hantering av servicedeklarationer 

 

Kultur- och fritidsnämnderna har avskaffat sina servicedeklarationer. 

6. Övrig fråga, personalsituationen på kultur och fritid. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg (S)  

framhäver att förvaltningens arbete haltar på grund av besparingar och stor 

personalomsättning. Förvaltningen håller på att bygga upp sig på nytt 

vilket får konsekvenser för verksamheten. Mot den bakgrunden uppmanar 

Högberg till försiktighet i att ge nämnden nya uppdrag. 

 

…………………   ………………… 

Monica Bang Lindberg (L)  Annelie Högberg (S) 

1:e vice ordf. kommunstyrelsen  Ordf. kultur- och fritidsnämnden 

 

 

…………………. 

Sebastian Johansson 

Sekreterare 

Minnesanteckningar skickas till: 

Kommunstyrelsens ordförande 

T.f. förvaltningschef Kultur- och fritid 

Utvecklare Kultur- och fritid 

Kommundirektören 

Utvecklare planering och styrning, kommunledningskontoret 

Anmäls till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 
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Handläggare 

Tf avdelningschef Eva Persson 

Telefon 0522-69 65 83 
Eva.m.personn@uddevalla.se 

 

Revidering av biblioteksplanen 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 

gäller för åren 2016 till 2020.  

 

Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 

att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 

medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 

genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 

med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 

de befinner sig, eller införandet av ny teknik. 

 

Kultur- och fritidsnämnden vill be kommunfullmäktige om ett uppdrag att som 

huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 

samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen.  

 

Kultur och fritidsnämnden vill även rekommendera kommunfullmäktige att förlänga 

den nu gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer 

omfattande revidering av planen.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-20 

Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för 

Biblioteksplan 2016-2020 tills 2021-12-31.  

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra åt kultur och 

fritidsnämnden och barn och utbildningsnämnden att under 2021 ta fram förslag till 

biblioteksplan.  

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att arbetet ska ske i 

samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och att arbetet samordnas av kultur 

och fritid.  

sta
Maskinskriven text
11



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-11-20 Dnr KFN 2020/00142 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna är huvudmän för folkbiblioteksverksamhet och skolbibliotek. Kommunen 

är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. 

 

En biblioteksplan bör omfatta folkbibliotek, skolbibliotek och medieförsörjningen 

mellan andra kommunala institutioner eller biblioteksverksamheter. Samarbeten bör 

vara beskrivna och eftersträva samverkan på kommunal, regional och statlig nivå. 

Planen bör ge besked om inriktning och omfattning så att medborgaren kan påverka 

huvudmannens överväganden. Biblioteksplanerna bör vara uppföljningsbara och 

kopplade till bibliotekslagen. Kommunerna ska också tillsammans med myndigheten 

för överblick och samverkan, dvs Kungliga biblioteket (KB) och den regionala 

biblioteksverksamheten följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och 

hur de används. 

 

 

 

 

Paula Nyman Eva Persson 

Tf förvaltningschef Tf avdelningschef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn och utbildningsnämnden 
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Inledning  
 

 

Biblioteket är till för alla. Ett demokratiskt hjärta mitt i samhället, mitt i skolan. En mötesplats 

att användas av alla, fritt tillgänglig och kostnadsfri. En symbol för det fria, öppna 

kunskapssamhället, för allas rätt till fri tillgång till litteratur, information och yttrandefrihet.  

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som belyser bibliotekens roll i 

samhällsutvecklingen och beskriver färdriktningen för Uddevallas bibliotek 2016-2020. 

Planen tar avstamp i bibliotekslagen som lyfter fram kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning 

och litteraturens ställning. Bibliotekslagen pekar ut prioriterade grupper och efterlyser ett 

bredare samarbete mellan bibliotek och andra verksamheter och aktörer.  

Eftersom Uddevalla kommuns bibliotek hanteras av två olika huvudmän och har olika 

inriktning som skolbibliotek och folkbibliotek skiljer sig huvuduppdragen åt. Trots detta finns 

i förslaget till biblioteksplan ett antal gemensamma färdriktningar framtagna och en 

gemensam tolkning av kommunens vision. 

 

Annelie Högberg 

Ordförande Kultur och fritidsnämnden 

 

Cecilia Sandberg 

Ordförande Barn och utbildningsnämnden 
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1. Uddevallas vision 
 

Arbetet med biblioteksplanen utgår från Uddevallas vision Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän 

Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 

 

För biblioteken innebär det att: 

• Biblioteken står för demokrati, jämlikhet och mångfald 

• Biblioteken är fantasins obegränsade rum  

• Biblioteken finns där människor är 

Biblioteksplanen bygger på Uddevalla kommuns strategiska plan 2015-2018 och de 

prioriterade områdena som har beslutats av Kommunfullmäktige.  

 

2. Omvärldens påverkan 

Nationell och internationell påverkan 

Kommuner och landsting ska anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet 

enligt bibliotekslagen1.  

Bibliotekslagen definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. I den slås fast att 

biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens ställning 

och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt.  

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas behov och 

förutsättningar. Folk- och skolbibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga, 

människor med funktionshinder, nationella minoriteter samt personer med annat modersmål 

än svenska. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Folkbiblioteken ska främja barns 

och ungas språkutveckling och stimulera till läsning.  

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska enligt bibliotekslagen och skollagen ha tillgång till skolbibliotek2. 

Elever ska enligt Skolinspektionen ha tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Skolbiblioteket ska vara anpassat till elevernas 

behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Skolverket definierar ett 

skolbibliotek som en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till 

 
1 Bibliotekslagen 2013:801 

2 Skollag 2010:800 kap 2§36 
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elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del 

av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.3 

Andra viktiga utgångspunkter är följande internationella styrdokument:  

• UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest4  

• FN:s Barnkonvention5  

Kungliga Biblioteket har påbörjat ett arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. 

Denna strategi kan komma att påverka uppdrag och verksamheter på lokal nivå. 

 

Regional påverkan 

Västra Götalandsregionens regional biblioteksplan 2016-2019 är under framtagande. Denna 

plan kan komma att påverka uppdrag och verksamheter på lokal nivå. 

 

Lokal påverkan 
Biblioteksplanen berör samtliga prioriterade områden från strategisk plan 2015-2018: 

 

• En jämlik skola 

• Ett levande centrum 

• Ett rikt kultur- och fritidsliv 

• Goda förutsättningar för näringslivsutveckling 

• Förebyggande arbete 

• Ekologiskt hållbar utveckling 

• Attraktiv arbetsgivare 

• Resurseffektivitet 

 

Andra styrdokument som påverkar biblioteksplanen lokalt är reglementen, kulturpolitiska 

mål, respektive nämnds styrkort och ungdomsplanen. 

 

3. Syfte 
Syftet med Uddevalla kommuns biblioteksplan är att belysa bibliotekens roll i 

samhällsutvecklingen och beskriva färdriktningen för Uddevalla kommuns bibliotek 2016-

2020.  

3.1 Bibliotekens roll i samhällsutvecklingen och färdriktningen 2016-2020 
Förändringar i omvärlden påverkar både vårt samhälle och enskilda individer i en snabb takt. 

Biblioteken förändras i takt med utvecklingen. Genom att koppla bibliotekens roll i samhället 

 
3 Skolverket. Juridisk rådgivning. Skolbibliotek juni 2015. 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.172929!/Menu/article/attachment/Skolbibliotek20150623.pdf 
4 UNESCO. Bibliotekens internationella manifest 2014. 

 http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf  

IFLA = International Federation of Library Associations 
5 FN:s Barnkonvention. https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short 

 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.172929!/Menu/article/attachment/Skolbibliotek20150623.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short
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till de prioriterade områdena i strategisk plan förtydligas viktiga arbetsområden för 

biblioteken.  

3.2.1 Omvärldsanalys  
Förändrade krav på välfärden. Invånare har ökade och helt nya krav på välfärden. Från att 

människor tidigare konsumerat vill man nu i allt större grad vara medskapare6. Det innebär att 

användarnas relation till biblioteken förändras och ställer ökade krav på samverkan och 

verksamhetsutveckling. Många har behov av nya platser för att umgås, arbeta, studera mm7. 

För detta måste det finnas lokaler i samhället som är öppna, tillgängliga och kan användas för 

olika ändamål. Det finns få offentliga miljöer i samhället där människor bara kan få vara utan 

motprestationer. 

Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter. Runt om i världen ser vi hur konflikter 

mellan människor fördjupas. Demokrati och yttrandefrihet sätts under press och människor 

som står upp för de demokratiska värdena hotas.  Många grupper i samhället har inte heller 

möjlighet att själva införskaffa eller hitta efterfrågade medier av ekonomiska eller andra skäl. 

Kunskapsklyftorna kommer att öka8 och bland annat Pisarapporten larmar om försämrad 

läsförståelse hos barn och unga.9 Tillgång till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning är 

viktiga funktioner för att för att invånare ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.10  

Världens ökade globala sårbarhet i form av konflikter, klimatförändringar och 

flyktingströmmar förändrar och förnyar vårt lokalsamhälle och skapar behov av litteratur och 

information på fler språk. Nya arbetsmetoder krävs för att nå nya grupper av människor och 

de invånare som idag inte tar del av de demokratiska möjligheter som finns i vårt samhälle. 

Allt fler medborgare är ständigt uppkopplade och använder de digitala, ofta sociala 

arenorna istället för eller som komplement till den fysiska arenan. Även på digitala arenor 

krävs en närvaro och kompetens. Kännedom om hur informationsteknik kan användas för 

informations-, litteratur- och kunskapsinhämtning blir en allt viktigare uppgift. Digitalt 

utanförskap (oförmåga att ta del av samhällets digitala tjänster) är för många en realitet11. Nya 

medier och kanaler för information kräver nya sätt att ta till sig information, både när det 

gäller teknik och metod. För att möta behovet krävs investeringar i ny teknik, kunskap och 

fortbildning.  

 

3.2.2. Roll i samhällets utveckling 
Biblioteken ska vara tillgängliga och relevanta för alla. Öppenhet, möjlighet till delaktighet 

och medverkan skapar social sammanhållning och bättre folkhälsa.12 För att möta nya krav på 

medskapande och delaktighet bjuds användarna in på olika sätt för att själva bli aktörer och 

skapa verksamhet. Genom bibliotekens utbud av medier och tjänster skapas ett rikt kultur- 

och fritidsliv. Biblioteken bidrar genom sin verksamhet, samverkan med andra aktörer och 

sina lokaler till en levande miljö i centrum. Biblioteken är neutrala platser, ingen behöver 

 
6 Bibliotek i nationens tjänst. Slutrapport. Kairos Futures 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 PISA, http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf 
10 För det demokratiska samhällets utveckling, Svensk  biblioteksförening. 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-

UTSKRIFT.pdf 
11 http://www.soi2014.se/internets-spridning-har-inte-helt-stannat-upp/anvandning-av-internet/ 
12 Taking a participatory approach to development and better health, 

http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/who_rs_-final_sept-2015.pdf 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf
http://www.soi2014.se/internets-spridning-har-inte-helt-stannat-upp/anvandning-av-internet/
http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/who_rs_-final_sept-2015.pdf
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riskera att bli ifrågasatt varför de är där. Biblioteksrummet är en viktig arena för att få vara i 

ett socialt sammanhang. Allmänheten har ett högt förtroende för biblioteken13 , ett förtroende 

som behöver förvaltas och utvecklas. 

För att motverka polariseringen och främja demokrati arbetar biblioteken för fri åsiktsbildning 

och yttrandefrihet genom att erbjuda verksamhet och medier som är anpassade efter de behov 

av kunskap, information och upplevelser som människor har. Bibliotekens utbud av media ska 

vara kvalitativt och tillgängligt, det läsfrämjande arbetet och kunskapsförmedlingen ska bidra 

till folkbildning, det livslånga lärandet och till en jämlik skola, vilket också ger goda 

förutsättningar för näringslivsutveckling. Bibliotekens läsfrämjande arbete syftar till att öka 

läsförståelsen, inspirera och skapa lust till berättelser och läsande. Biblioteken stöder lärandet 

och är tätt ihopkopplat med kunskap i livets olika skeenden och åldrar. Barn och unga är en 

prioriterad grupp både i bibliotekslag och lokala styrdokument.  

Biblioteken ska verka för ökad kännedom om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Nya medieformat utökar 

bibliotekens innehåll och vidgar bibliotekens uppgifter. Den digitala delaktigheten och 

förmågan att bedöma och kritiskt granska information är en av bibliotekens uppgifter. Teknik 

och digitala tjänster utvecklas i snabb takt och för att biblioteken ska kunna hålla jämna steg 

med utveklingen krävs investering i både ny teknik och kunskap.  

Biblioteket är en lärande organisation där personalens kompetensutveckling är en 

förutsättning för att kunna fortsätta vara en aktiv del i samhällsutvecklingen.  

Bibliotekens verksamhet är av tradition ekologiskt hållbar och ny teknik kan ge fler 

möjligheter att arbeta resurseffektivt.   

 

3.2.3  Bibliotekens färdriktning 2016-2020 
Utifrån visionen, omvärldsanalysen och de prioriterade områdena har tre färdriktningar 

arbetats fram som tillsammans pekar ut riktningen för bibliotekens verksamheter under 

perioden 2016-2020. Den första gäller för samtliga bibliotek i Uddevalla kommun, den andra 

berör folkbiblioteken i synnerhet, och den tredje berör främst skolbiblioteken.   

Gemensam färdriktning 
Biblioteken är redskap - genom livets skeden - för alla att använda när som helst.  

Biblioteksanvändandet ökar för varje år. Biblioteken bidrar till livslångt lärande, bildning och 

delaktighet. Det är enkelt för alla att ta del av litteratur, information och aktiviteter. 

Biblioteken gör berättelser tillgängliga och håller språken levande. Möten skapar broar inom 

och mellan människor. Här finns plats för kreativitet och utveckling.  

Medarbetarnas kompetens och omvärldsbevakning säkerställer kvalitet, god service och gott 

bemötande. 

Folkbibliotekens färdriktning 
Biblioteket är en del i det demokratiska samhället och ett forum för kunskapsförmedling, 

information och fri åsiktbildning.  

 
13 Höglund, lars & Wahlström, Eva (2015) Stöder digitaliseringen biblioteksanvändningen? Ur Fragment. 

Göteborgs universitet: SOM-institutet 
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Folkbiblioteket är en naturlig mötesplats för alla. Det är enkelt att besöka både fysiskt och 

digitalt.  

Biblioteket skapar lust kring litteratur, läsande och berättande. I bred samverkan skapar vi 

tillsammans ett bibliotek att upptäcka, uppleva, skapa och vara delaktiga i.  

Skolbibliotekens färdriktning 
Alla elever har tillgång till god skolbiblioteksverksamhet med stöd av fackutbildade 

bibliotekarier. 

Skolbiblioteken tar aktiv del i det pedagogiska arbetet för att bidra till elevernas 

måluppfyllelse i alla ämnen.  

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas lust till läsning och litteratur. 

Skolbiblioteken fördjupar elevernas medie- och informationskompetens för ökad delaktighet i 

ett demokratiskt samhälle. 

 

4. Nämnderna strategiarbete 
Nämnderna arbetar fram strategier i sina styrkort med utgångspunkt i biblioteksplanen.  

Barn och utbildningsnämnden samt Kultur och fritidsnämnden bör i sitt strategiarbete 

särskilt beakta: 

Samverkan mellan de olika biblioteken 

Kultur och fritidsnämnden bör i sitt strategiarbete särskilt beakta: 

Biblioteket som demokratisk mötesplats och samhällsresurs 

Bibliotekens roll som läsfrämjare främst för barn och unga 

Samarbete med andra aktörer  

Bibliotekens strategiska placering  

Teknikens roll i bibliotekens utveckling 

Barn och utbildningsnämnden bör i sitt strategiarbete särskilt beakta: 

Skolbibliotekens roll i lärandeprocessen 

 

5. Kommunicering av dokumentet  
Biblioteksplanen skickas till kultur och fritidsnämnden samt barn och utbildningsnämnden för 

att användas som underlag vid den årliga budget och planeringsprocessen och i arbetet med 

nämndernas internbudget och verksamhetsplan. Planen skickas till övriga nämnder för 

kännedom.  
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6. Uppföljning och utvärdering 
Bibliotekschefen äger dokumentet och håller i uppföljning och utvärdering. Uppföljning av 

nämndernas strategier sker årligen inom ramen för ordinarie styr- och ledningssystem. En 

arbetsgrupp med representanter från de två förvaltningar som tagit fram biblioteksplanen 

tillsätts i samband med uppföljning och utvärdering. Bibliotekschef är sammankallande. 

 

7. Revidering  
Dokumentet ska revideras senast inom 5 år i dialog med förvaltningarnas kontaktpersoner för 

biblioteksplanarbetet.  

 

8. Bilagor 
Bilaga. Förslag på aktiviteter kopplade till bibliotekens strategiarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress:  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

http://www.uddevalla.se/
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Bilaga  
Förslag på aktiviteter kopplade till bibliotekens strategiarbete. 

Dessa förslag är framtagna utifrån de olika uppdrag som biblioteken har och utgör ett stöd för 

förvaltningarnas biblioteksverksamheter och genomförande av biblioteksplanen. För 

folkbiblioteket är förslagen på aktiviteter framför allt ett resultat av den fokusgrupp som 

medverkat. 

Gemensamma aktiviter 
Folk- och skolbiblioteken fördjupar samarbetet för att utveckla verksamheterna.  

Grundskolebibliotekets aktiviteter 
Grundskolans centrala skolbiblioteksorganisation består av fackutbildade bibliotekarier som 

arbetar med att stödja och utveckla skolornas biblioteksverksamhet. Insatser görs 

huvudsakligen inom områdena skolbiblioteksutveckling, lässtimulans och medie- och 

informationskompetens och syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen.  

Arbetet sker i nära samverkan med skolornas pedagoger och annan personal, det förändras 

och utvecklas utifrån hur behoven ser ut. Insatserna görs på olika nivåer – direkt till elever, till 

pedagoger, till den enskilda skolenheten samt på övergripande nivå inom grundskolan. 

Den centrala skolbiblioteksorganisationen inom grundskolan utvärderas kontinuerligt för att 

arbetet ska utvecklas vidare. 

Gymnasiebibliotekets aktiviteter 
Gymnasiebiblioteket är en del i utbildningsväsendet och strävar efter att vara ett pedagogiskt 

och didaktiskt centrum i samverkan med pedagoger, skolledning och elever. Insatser görs 

huvudsakligen inom områdena lässtimulans och medie- och informationskompetens och 

syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen.  

Biblioteket erbjuder och synliggör ett aktuellt och relevant medieutbud, samt undersöker 

möjligheterna att även utanför skolans nätverk tillgängliggöra fler databaser som skolan 

abonnerar på. 

För att främja utvecklingen sker kontinuerlig utvärdering av verksamheten. 

Folkbibliotekets aktiviteter 
Arbetar läsfrämjande samt erbjuder aktuella medier på de språk som efterfrågas.   

Vidareutvecklar och tar fram rutiner för samverkan med andra aktörer.  

Utvecklar olika former av mobila bibliotek och hittar nya vägar för marknadsföring. 

Tar till vara invånarnas egna initiativ att själva vara aktörer i biblioteksverksamheten.  

Utvecklar bibliotekets e-tjänster och fortsätter den utveckling av självbetjäning som påbörjats.  

Utreder förutsättningarna för stadsbibliotekets placering samt bevakar och utreder filialernas 

roll och placering. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-12-28 Dnr KFN 2020/00153 

  

 

Handläggare 

Tf förvaltningschef Paula Nyman 

Telefon 0522-69 63 75 
paula.nyman@uddevalla.se 

 

Ledamotsinitiativ om stöd till föreningar med anledning av 

covid-19 

Sammanfattning 

Ett ledamotsinitiativ inkom 2020-11-18 från Lars Olsson, Uddevalla Partiet, om stöd till 

föreningar med anledning av covid-19.  

Dialog med föreningar sker löpande inom förvaltningen. Stödåtgärder under 2020 är 

exempelvis att föreningar kunde avboka lokaler utan kostnad samt att mellanskillnaden i 

aktivitetsbidraget utbetalades till de föreningar som redovisat ett lägre antal aktiviteter 

2020 än 2019. 

Ledamotsinitiativet föreslår minst 2 miljoner för akut stöd till föreningarna. 

Förvaltningen tittade på den möjligheten tidigare under hösten, men på grund av 

uteblivna intäkter då flera av kultur och fritidsnämndens anläggningar hållit stängt stora 

delar av 2020 bedöms dessa medel inte rymmas inom budget för 2020. 

 

Lars Olsson vill att det tillsätts ett idrotts/föreningsråd. Förvaltningen anser att ett råd 

kan utveckla den föreningsdialog som redan sker idag. Det har tidigare funnits som en 

dialogform och arbetssätt inom förvaltningen. 

 

Ledamotsinitiativet beskriver också det nuvarande anläggningsbidraget som 

problematiskt för de föreningar som driver sina egna anläggningar. 

Anläggningsbidraget är en av de bidragsformer som ingår i det pågående uppdraget om 

nya bestämmelser för föreningsstöd. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-28 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-11-18 § 166 

Ledamotinitiativ om stöd till föreningar med anledning av covid-19 
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 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2020-12-28 Dnr KFN 2020/00153 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå ett ekonomiskt stöd enligt 

ledamotsinitiativet. 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheten att 

etablera ett idrottsråd samt hänvisar översynen av anläggningsbidraget till det pågående 

uppdraget gällande bestämmelser för föreningsbidrag.  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman  

Tf förvaltningschef  

Skickas till 

Lars Olsson, Uddevalla Partiet 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr KFN 2020/00153  

Ledamotsinitiativ om stöd till föreningar med anledning av 
covid-19 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde anmäls ett ledamotsinitiativ om stöd till föreningar av Lars 

Olsson (UP). 

Med anledning av att coronapandemin drabbar föreningar och dess 

ungdomsverksamheter önskar initiativtagaren att kommunen kontaktar föreningarna för 

att ta reda på hur pandemin påverkat dem. Initiativtagaren vill att detta ska ske 

skyndsamt och att akut stöd om 2 miljoner kronor bör betalas ut till föreningarna med 

anledning av coronapandemin. Utöver detta bör ett idrottsråd eller föreningsråd 

tillsättas, som sedan ska bli permanent.  

Initiativtagaren anser även att driftsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar 

bör ses över, eftersom uteblivna intäkter till föreningarna kan leda till att ungdomsidrott 

prioriteras ned till förmån för löpande kostnader.  

Beslutsunderlag 

Ledamotsinitiativ från Lars Olsson (UP), 2020-11-18 

 

Förslag till beslut på mötet 
Robert Wendel (S) föreslår att ärendet bereds av förvaltningen. 

  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Robert Wendels (S) förslag och finner att 

nämnden gör det.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om stöd till föreningar med 

anledning av covid-19 ska beredas av förvaltningen.  

 



Från: Lars Olsson 
Skickat: den 18 november 2020 13:03 
Till: Josefin Florell 
Ämne: Ledamotsinitiativ  
 
  
Just nu slår Coronan hårt mot våra föreningar i kommunen och dess ungdomsverksamheter.  
Uddevalla Partiet vill att kommunen omgående kontaktar föreningarna och hör hur de har blivit 
drabbade under denna pågående pandemi. 
 
Vi kan inte vänta med detta och absolut inte frysa in några pengar.    
Vi i UP vill att man i det akuta skedet kan prioritera minst 2 miljoner för akut stöd pga Corona. 
Uddevalla har inte råd att inte göra detta.  
 
 
UP vill att man skyndsamt tillsätter ett idrotts/förenings råd där de kan göra sin stämma hörd.  
Föreningarna har kunskap som varken vi eller tjänstepersonerna har ang det aktuella läget. 
Sedan ska ett sådant råd vara permanent såsom det är i Kungälv.  
 
Det är också orimligt att de föreningar som driver sina egna anläggningar inte får vettiga 
driftsbidrag.  
De föreningar som gör detta avlastar de kommunala anläggningarna och därav ger plats till 
verksamheter där.  Konsekvens av uteblivna intäkter/stöd kan bli att ungdomsidrottarna 
prioriteras ned för de löpande kostnaderna.  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning. 
Lars Olsson UP 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-12-03 Dnr KFN 2020/00161 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Ansökan om extra ersättning för inkomstbortfall till 

pensionärsföreningarna för år 2020 på grund av Covid-19 

Sammanfattning 

En gemensam skrivelse från sex pensionärsföreningar har kommit in med ansökan om 

ersättning för inkomstbortfall år 2020 på grund av Covid-19. 

Föreningarna är;  

PRO Forshälla                  35 000 

PRO Skredsvik                 73 700 

PRO Skogslyckan             68 000 

RPG Södertullskyrkan        5 600 

SPF Seniorerna Viken        7 200 

SPF Seniorerna Hafsten    12 000 

 

Det totala beloppet för denna ansökan uppgår till 201 500 kronor.  

 

Förvaltningen är medveten om de negativa ekonomiska konsekvenser som kan följa 

utav pandemin. Detta drabbar tyvärr ett i nuläget ospecificerat antal föreningar i 

Uddevalla kommun.  I gällande bidragsnorm finns ingen bidragsart som avser ersättning 

för uteblivna intäkter. Det finns heller inget ekonomiskt utrymme inom befintlig budget 

för att bevilja denna ansökan. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03. 

Ansökan om extra ersättning för inkomstbortfall till pensionärsföreningarna för år 2020 

på grund av Covid-19 (2020-11-18). 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan utifrån gällande bidragsnorm samt att det inte  

finns ekonomiskt utrymme inom befintlig budget.     

 

 

 

 

Paula Nyman Torben Larsson 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

 
 

Skickas till berörda föreningar 
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Ansökan om extra ersättning för inkomstbortfall till pensionärsföreningarna för år 

2020 på grund av Covid‐19. 

 

På grund av Covid‐19 har i princip de flesta aktiviteter avstannat i pensionärs‐

föreningarna i Uddevalla kommun. De restriktioner som har utgått från FHM har gjort 

att möten inomhus i princip har upphört. Vilket inneburit att inkomsterna från bland 

annat lotteriverksamheten, som normalt sett är en stor inkomstkälla, helt uteblivit. 

De fasta utgifterna som hyra, telefon och el finns kvar oavsett om det förekommer 

någon verksamhet eller inte i föreningen. På sikt kan inkomstbortfallet innebära att 

pensionärsföreningarna inte kan fortsätta sin verksamhet. Vilket vore förödande för 

den frivilliga ideella verksamhet som görs för att berika fritiden, stimulera utbildningar 

och kultur, främja en god hälsa, bidra till en social gemenskap, bryta ensamheten etc 

för äldre människor. 

Pensionärsföreningarna i Uddevalla har  

olika förutsättningar för sin verksamhet. Därav de olika inkomstbortfall som redovisas. 

PRO Forshälla    35 000:‐ 

PRO Skredsvik    73 700:‐ 

PRO Skogslyckan    68 000:‐       

RPG Södertullskyrkan     5 600:‐ 

SPF Seniorerna Viken    7 200:‐ 

SPF Seniorerna Hafsten  12 000:‐ 

Totalt :      201 500:‐ 

 

Vi pensionärsföreningar begär därför en extra utbetalning för nämnda inkomstbortfall 

under år 2020.  

 

Uddevalla 2020‐11‐18 

Pensionärsföreningarna i KRÄ Uddevalla 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-12-03 Dnr KFN 2020/00162 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Ansökan från PRO Skredsvik om bidrag för att täcka kostnader 

år 2020 på grund av uteblivna intäkter 

Sammanfattning 

Föreningen PRO Skredsvik har kommit in med ansökan om ersättning för 

inkomstbortfall år 2020 på grund av Covid-19. Det totala beloppet för denna ansökan 

uppgår till 148 600 kronor.  

 

Förvaltningen är medveten om de negativa ekonomiska konsekvenser som kan följa 

utav pandemin. Detta drabbar tyvärr ett i nuläget ospecificerat antal föreningar i 

Uddevalla kommun.  I gällande bidragsnorm finns ingen bidragsart som avser ersättning 

för uteblivna intäkter. Det finns heller inget ekonomiskt utrymme inom befintlig budget 

för att bevilja denna ansökan 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03. 

Ansökan om bidrag till att täcka kostnader avseende 2020 (2020-11-16). 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan utifrån gällande bidragsnorm samt att det inte  

finns ekonomiskt utrymme inom befintlig budget.     

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Torben Larsson 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till PRO Skredsvik 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-12-23 Dnr KFN 2020/00163 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Ansökan från Stenab Arena och GF Kroppskultur om 

anläggningsstöd för "egen" arena 

Sammanfattning 

Föreningen GF Kroppskultur och Aktiebolaget Stenab Fastigheter har gemensamt 

inkommit med ansökan om anläggningsstöd på 400 000 kronor för år 2020.  Kultur och 

fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att besluta om bidrag till ideella 

föreningar. Av denna anledning kan förvaltningen inte handlägga ansökan då Stenab 

AB inte uppfyller kraven på ideell förening. 

   

I nuläget råder starka restriktioner på grund av covid-19, men under normal drift kan 

föreningen beredas tider i en kommunal idrottshall. Samnyttjande och full beläggning i 

egna lokaler för bästa resurseffektivitet ligger därför också till grund för förvaltningens 

förslag till avslag.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-23 

Ansökan från Stenab Arena och GF Kroppskultur om anläggningsstöd för ”egen” arena 

2020-11-26 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Stenab Arena och GF 

Kroppskultur om anläggningsstöd för "egen" arena.  

 

 

 

 

Paula Nyman Torben Larsson 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

 

 
Skickas till berörda parter 
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    Kultur och Fritid 
    Att. Paula Nyman 
 
 
 

Ansökan om anläggningsstöd för ”egen” Arena 
 
I december 2019 ingick Stenab ett utvecklings/hyresavtal med idrottsföreningen Kroppskultur 
som skall medföra att Kroppskultur skall kunna utveckla sin verksamhet, speciellt på barn och 
ungdomssidan i Stenab Arena. Avsikten var också att försöka få Uddevalla Kommun att bli en 
part i avtalet. 
 
Kommunens utredning 2016 slår fast att det kommunala stödet för idrottsverksamhet i 
Kommunala anläggningar ligger i genomsnitt på ca 70%. Stenabs driftskostnadsutredning 
visar att utan ett kommunalt stöd så får Stenab ett betydande underskott. På grund av rådande 
Covid 19 pandemi har 2020 dessutom medfört en betydligt sämre utveckling än planerat. 
 
Utvecklingsavtalet mellan Stenab och Kroppskultur stipulerar att man under 2020 skulle nå 
fram till en långsiktig finansiell lösning med risk för att avtalet annars skulle upphöra! Detta 
tror vi skulle vara förödande för Kroppskulturs barn och ungdomsverksamhet, klubbens 
organisation, Uddevalla kommun och Stenab Arena. 
 
Det kommer inte att ske utan både Kroppskultur och Stenab avser att förlänga avtalet utan att 
vi 2020 har nått tillfredsställande finansiering.  

Utvecklingsavtalet mellan Stenab/Kroppskultur har inte enbart gagnat Kroppskulturs barn och 
ungdomsverksamhet utan även andra föreningars verksamhet då det frigjorts mycket tid i 
övriga hallar så att övriga föreningar också kunnat utöka sin verksamhet. Vilket torde vara 
väldigt positivt för ungdomsidrotten! 
 
Gemensamt ansöker vi nu om ett anläggningsstöd på 400.000 kr för 2020 och vill utöver det 
uppmana kommunen att skyndsamt verkställa utredningen om ett rättvist anläggningsstöd för 
2021. 
 
Uddevalla 7/11 2020 
 
Annika Lindsta   Pär Noord 
Stenab Arena    GF Kroppskultur 
 
 
Bifogar bilagor 
1 Utvecklings/hyresavtal 
2 Driftskostnadsutredning 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-12-03 Dnr KFN 2020/00137 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Ansökan från Ljungskile Ridklubb om ersättning för 

intäktsbortfall på grund av Covid-19 

Sammanfattning 

Ljungskile Ridklubb har kommit in med ansökan om ersättning för inkomstbortfall år 

2020 på grund av Covid-19. Föreningen ansöker om 100 925 kronor som kompensation 

för intäktsbortfall samt att erhålla reducerad hyra från och med mars 2020. Föreningen 

önskar även att erhålla en kompensation för aktivitetsbidraget Vt-20 gentemot 2019 års 

nivå. 

  

Förvaltningen är medveten om de negativa ekonomiska konsekvenser som kan följa 

utav pandemin. Detta drabbar tyvärr ett i nuläget ospecificerat antal föreningar i 

Uddevalla kommun.  I gällande bidragsnorm finns ingen bidragsart som avser ersättning 

för uteblivna intäkter. Det finns heller inget ekonomiskt utrymme inom befintlig budget 

för att bevilja denna ansökan gällande intäktsbortfall eller reducerad hyra. 

  

Gällande föreningens önskan att ersätta Ljungskile Ridklubb med ekonomisk 

kompensation för färre antal aktiviteter under våren 2020 med 2019-års aktivitetsstöd 

(våren) som underlag har kultur och fritidsnämnden beslutat om ett extra bidrag till de 

föreningar i kategorin barn- och ungdomsföreningar som redovisat lägre antal aktiviteter 

2020 än 2019 (KFN 2020/00160).  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03. 

Ansökan om intäktsbortfall på grund av Covid-19 (2020-10-18). 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan utifrån gällande bidragsnorm samt att det inte 

finns ekonomiskt utrymme inom befintlig budget.     

 

 

 

 

 

Paula Nyman Torben Larsson 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

 

 
Skickas till Ljungskile Ridklubb 
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Ingående saldo

Konto: 3095 Bondens Dag

2019-01-01 0,000,000,00

R147 2019-09-30 Kontoutdrag Swish TS 0,00 -983,00 -983,00

R150 2019-10-08 Bondens dag 0,00 -30 384,00 -31 367,00

Förändring 3095 Bondens Dag:   -31 367,00

2019-12-31 Utgående saldo 0,00 -31 367,00 -31 367,00

-31 367,00-31 367,000,00Totalt:

Vernr Datum Debet Kredit SaldoText

2020-10-16
08:18

Sida 1

Kontoutdrag redovisning

858501-0567

998 Ljungskile Ridklubb

Annika Lindsta

Datum=2019-01-01 - 2019-12-31  ••  Resultatenhet=Alla  ••  Konto=3095

Denna rapport är utskriven med Hogia Ekonomi Fastighet.
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-01-05 Dnr KFN 2020/00006 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-01-14 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

 

Beslut enligt delegation nr 1 att helt stänga Walkesborgsbadet, Bowlinghallen, 

Fridhemshallen  

 

Beslut enligt delegation nr 1 att stänga folkbibliotek i Uddevalla kommun  

 

Beslut enligt delegation nr 1 om att bevilja extra aktivitetsbidrag till föreningar enligt 

bifogad förteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-01-05 Dnr KFN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2021-01-14 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

 

Beviljat bidrag till Lane Ryrs Bygdegårdsförening för belysning RV 172 

 

Justering av kommunbidrag 2020 

 Beslut KS 2020-12-16 § 382 

 Tjänsteskrivelse KLK 2020-12-01 

 

Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö 

 Beslut KF 2020-12-09 § 288  

 

Synpunktshantering tertial 3 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 
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