
 

  
Utses att justera Mathilda Sténhoff (M)  
Justeringens plats och tid Kultur och fritid den 15/1 kl. 13:30 Paragrafer §§ 1-20  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Mathilda Sténhoff 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2021-01-14 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2021-01-15 
Anslaget tas ner 2021-02-05 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve och Microsoft teams, kl. 09.17 till 17.05 med 

avbrott för lunch mellan kl. 12 och 13 och paus kl 14.08 till 15.15, kl. 

15.02 till 15.24 och 16.27 till 16.35.   
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande 

Mathilda Sténhoff (M), deltar på distans 

Anita Olsson (C), deltar på distans, §§ 1- 18  

Carl-Gustav Gustafsson (L), deltar på distans 

Christer Johansson (V), deltar på distans 

Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 

Thommy Carlin (SD), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 
Tjänstgörande ersättare Robert Wendel (S) för Åke Granath (S) §§ 1-20, deltar på distans  

Jennie Ekland (C) för Anita Olsson (C) §§ 19-20  
Ersättare Jennie Ekland (C), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L), deltar på distans 

Karin Johansson (KD), deltar på distans 

Klas Gerle (UP), deltar på distans 
Övriga Från kultur och fritid 

Paula Nyman, tf. kultur och fritidschef 
Carina Wiberg Borg, administrativ chef  

Eva Persson, tf. avdelningschef kultur och bibliotek  

Emil Palmqvist, projektledare  

Anna-Helena Wiechel, utvecklare  
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2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Torben Larsson, utvecklare  

Mia Marie Johansson, utvecklare 

Robert Wahlström, utvecklare  

Josefin Florell, sekreterare  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Mathilda Sténhoff (M). Justeringen föreslås äga rum fredag den 

15 januari kl. 13.30 på kultur och fritid. 

 

Beslut 

Till justerare utses Mathilda Sténhoff (M). Justeringen äger rum fredag den 15 januari 

kl. 13.30 på kultur och fritid. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 
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§ 2 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 
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§ 3 Dnr KFN 276002  

Anmälan om jäv 

 

Ingen planerade anmälningar av jäv noteras. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 
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§ 4 Dnr KFN 276212  

Nämndens egna överläggningar: återrapportering av 
nämndsbeslut 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 
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§ 5 Dnr KFN 276210  

Nämndens egna överläggningar: workshop, framtagande av 
mål för friluftsplan 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 
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§ 6 Dnr KFN 276211  

Information: Rimnersområdet och simhall 

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, projektledare, informerar om projektstatus för renovering 

av Rimnersvallen. 

Robert Börjesson, projektledare, informerar om projektstatus för utveckling av 

Rimnersområdet.  

Nämnden får även information om status för byggnation av ny simhall och en 

förevisning av ritningar och 3D-modell.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 7 Dnr KFN 276209  

Information: uppdragsbeskrivning för utvärdering av 
föreningsstödet och framtagande av nya bestämmelser för 
samtliga föreningsbidrag  

Sammanfattning 

Paula Nyman, tf. förvaltningschef, Anna-Helena Wiechel, utvecklare, och Mia Marie 

Johansson, utvecklare, informerar om uppdraget om utvärdering av föreningsstöd och 

framtagande av nya bestämmelser för detta. Nämnden får information om status för 

uppdraget och hittills genomfört arbete.  

Förvaltningen arbetar med en uppdragsbeskrivning för detta, som blir föremål för 

nämndsbeslut i februari.  

  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 
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§ 8 Dnr KFN 276208  

Information: framtagande av uppdrag utifrån Plan Integration 

Sammanfattning 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare, informerar om att nämnden ska besluta om uppdrag 

som ska kopplas till den nämndsövergripande Plan Integration. Nämnden får 

en presentation av förvaltningens förslag på möjliga, befintliga uppdrag som kan bli 

föremål för nämndsbeslut och kopplas till Plan Integration.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 
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§ 9 Dnr KFN 2020/00157  

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 

Beslut 

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

fritidsnämnden.  

  

Reservation  

Ann-Marie Viblom (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Jag reserverar mig mot Kultur och Fritidsnämndens beslut om att ordförande 

egenmäktigt kan besluta om var nämndsledamöterna ska sitta under sammanträdet. Jag 

anser att varje ledamot själv kan bedöma och ansvara för sitt deltagande under 

förutsättning att kraven om avskildhet och IT-säkerhet är uppfyllda. Då vi är mitt uppe i 

den värsta pandemi vi någonsin har upplevt och där Folkhälsomyndigheten dessutom 

uppmanar alla människor att ta ansvar och göra det möjligt att arbeta hemifrån, anser 

jag att det är av största vikt att varje ledamot ges möjlighet att ha inflytande i den 

frågan. 
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§ 10 Dnr KFN 2020/00167  

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 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden begär avslut på följande 

kommunfullmäktigeuppdrag: 

  

• 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 
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2021-01-14 
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§ 11 Dnr KFN 2020/00142  

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 

  

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.  
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§ 12 Dnr KFN 2020/00153  

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 

 

Förvaltningens 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.  

  

Förslag till beslut på mötet 

Kent Andreasson (UP) föreslår att nämnden bifaller ledamotsinitiativet.  

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Kent Andreassons (UP) förslag om bifall av ledamotsinitiativet mot 

förvaltningens förslag till beslut mot och finner att nämnden godkänner förvaltningens 

förslag till beslut.  
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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.  

  

Reservation 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Kent Andreassons (UP) förslag.  

  

Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP), Lars Olsson (UP) och Klas Gerle (UP) lämnar följande 

protokollsanteckning: 

  

Uddevallapartiet vill att KULF skall ha en framförhållning så att föreningar kan söka 

stöd när man får en ekonomisk svår situation pga av pandemin. Pengarna skall sökas 

hos KS.  

 

Idag säger KULF nej till föreningar med motivering att stöd inte ryms i budget. 

Tre delförslag, Coronastöd till föreningar på 2 miljoner, Uppstart av Idrotts-

/föreningsråd, Anläggningsstöd till föreningar i privata/egna anläggningar pga att 

utredningen av Föreningsstöd har dragit ut på tiden. 
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§ 13 Dnr KFN 2020/00161  

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). 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

finns ekonomiskt utrymme inom befintlig budget.     

  

Förslag till beslut på mötet 

Kent Andreasson (UP) föreslår att ärendet återremitteras för att i dialog med sökande få 

en tydligare komplett ansökan på kostnader som inte täcks av intäkter/bidrag. 

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden vill avgöra ärendet idag eller återremittera det och 

finner att nämnden vill avgöra ärendet idag.  

  

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut och 

finner att nämnden gör det.  

  

Beslut  

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

finns ekonomiskt utrymme inom befintlig budget.     
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Reservation  

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Kent Andreassons (UP) förslag.  
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§ 14 Dnr KFN 2020/00162  

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). 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

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

finns ekonomiskt utrymme inom befintlig budget.     

  

Förslag till beslut på mötet 

Kent Andreasson (UP) föreslår att ärendet återremitteras för att i dialog med sökande få 

en tydligare komplett ansökan på kostnader som inte täcks av intäkter/ bidrag. 

  

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden vill avgöra ärendet idag eller återremittera det och 

finner att nämnden vill avgöra ärendet idag.  

  

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut och 

finner att nämnden gör det.  

  

Beslut  

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

finns ekonomiskt utrymme inom befintlig budget.   

  

Reservation 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Kent Andreassons (UP) förslag.  
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§ 15 Dnr KFN 2020/00163  

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 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Kroppskultur om anläggningsstöd för "egen" arena.  

  

Förslag till beslut på mötet 

Lars Olsson (UP) föreslår avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden vill avslå förvaltningens förslag till beslut eller 

godkänna det och finner att nämnden godkänner det.  

 

Beslut 

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

Kroppskultur om anläggningsstöd för "egen" arena.  

 

Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP), Lars Olsson (UP) och Klas Gerle (UP) lämnar följande 

protokollsanteckning:  

 

Kropps har de senaste åren växt med över 100 ungdomar och ledare på det. De har nu ca 

600 medlemmar 100 ungdomsledare och vill växa ännu mer. De förutsättningarna får 

dom nu.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

För att hålla intresset vid liv och utveckla verksamheten är Stenab Arena viktig där de 

kan samla sina krafter. Det ger också andra föreningar i staden möjlighet att utöka och 

utveckla sina verksamheter i de kommunala hallarna. Det är väldigt viktigt att 

ungdomar får lov att träna och ha goda träningsmöjligheter på vettiga tider. Detta gäller 

alla föreningar och inte bara handbollen. Vi måste värna om ungdomsidrotten. Vi måste 

värna om de möjligheter att låta ungdomar lära sig vikten av ideellt arbete och 

ledarskap. Därför ska vi inte neka privata alternativ utan se dem som ett komplement. 

Uddevalla partiet anser att privata alternativ är viktiga för idrotten i 

Uddevalla. Uddevalla Partiet har i sin budget lagt 10 milj extra för att stärka och stötta 

föreningarna. 

 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KFN 2020/00137  

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). 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

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

finns ekonomiskt utrymme inom befintlig budget.     

Förslag till beslut på mötet 

Lars Olsson (UP) föreslår att ärendet återremitteras.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden vill avgöra ärendet idag eller återremittera det och 

finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.  

Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och finner 

att nämnden gör det. 

Beslut  

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

finns ekonomiskt utrymme inom befintlig budget.     

Reservation  

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Lars Olssons (UP) förslag.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

  

Agnebergshallen ska användas som bas för vaccination mot covid-19.  

  

Restriktionerna för att minska smittspridning som beslutades den 18 december gäller till 

åtminstone 24 januari för offentliga kommunala anläggningar i Uddevalla. Biblioteken 

har dock öppnat i begränsad omfattning.  

  

Förvaltningschefen informerar även om konsekvenserna av att 

nämndsammanträdena under 2021 äger rum tidigare i månaden än vad som är brukligt. 

Detta påverkar vilken månad nämnden får ta del av vissa av 

förvaltningens rapporteringar.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om följande:  

  

Förvaltningsledningen följer presskonferenser om rådande läge för covid-19 och fattar 

delegationsbeslut utifrån restriktioner som meddelas.  

  

Kommunen har fått in många förfrågningar om att bygga padelbanor i Uddevalla. 

Kultur och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens presidium kommer att ha 

ett möte kring detta samt andra aktuella frågor. 

  

Diskussioner har förts om anläggning av isbana, men på grund av rådande pandemi 

kommer ingen isbana att anläggas.  

  

Rekryteringen av ny förvaltningschef för kultur och fritid är i sin slutfas. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KFN 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

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 

  

  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KFN 2021/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2021 

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  

  

  

 


