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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr KFN 2021/00051  

Kulturpris 2021 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns kulturpris utdelas till personer, som antingen är bosatta inom 

kommunen eller genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till 

kommunen.  

  

Kulturpriset delas ut som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det 

kulturella verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens sammanställning av nomineringar av pristagare. 

Beslut 

Uddevalla kommuns kulturpris 2021 delas av Birgitta Brodén och Uddevalla Varvs- och 

Industrihistoriska förening. 

  

Birgitta Brodén tilldelas Uddevalla kommuns kulturpris 2021 för att hon med kvalitet 

som ledord och med musikalisk fingertoppskänsla ger konsertbesökare högklassiga 

upplevelser av både sakral och profan musik. Som organist, körledare och dirigent 

vidgar Birgitta Brodén Uddevallas musiksfär med egna framföranden och konserter. 

  

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening tilldelas Uddevalla kommuns 

kulturpris 2021 för att föreningen genom sin forskning och sitt arbete dokumenterat 

Uddevallas svunna industriepoker och berättar en gemensam historia som ökar 

förståelsen för samtiden. 

 

Kulturpriset är på 10 000 kronor vardera.  

 

Beslutet ska omedelbart justeras. 
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§ 111 Dnr KFN 2021/00053  

Ungdomsledarpris 2021 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris delas ut av kultur och fritidsnämnden och syftar 

till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska vara 

verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet 

och allas lika värde är vägledande. Priset delas ut till unga personer som är engagerade 

inom föreningslivet i Uddevalla kommun och som varit verksamma som ledare under 

en längre tid.  

Utdelning sker årligen till en eller flera personer. Förslag om pristagare ska lämnas av 

föreningens styrelse. Nämnden kan i särskilda fall dela ut ungdomsledarpris även utan 

att formell ansökan lämnats in.  

Beslutsunderlag  

Förvaltningens sammanställning av förslag till pristagare. 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avstår från att dela ut ungdomsledarpriset eftersom inga 

förslag på unga ledare inkommit.  

Beslutet ska omedelbart justeras. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr KFN 2021/00052  

Kulturstipendium 2021 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns kulturstipendium utdelas till personer, som antingen är bosatta 

inom kommunen eller genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till 

kommunen. Kulturstipendiet har karaktären av arbets-, rese-och studiestipendium för 

konstnärer och kulturarbetare i vidareutbildningssyfte.  

 

Beslutsunderlag  

Förvaltningens sammanställning av inkomna ansökningar. 

 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Rizah Sheqiri Uddevalla kommuns kulturstipendium 

för fortsatta studier och utveckling.  

  

Kulturstipendiet är på 25 000 kronor 

  

Beslutet ska omedelbart justeras. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr KFN 2021/00084  

Tilläggsbeställning av läktare i idrottshall vid ny- och 
ombyggnation Ljungskileskolan 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-10-28 § 319 genomfördes avrop 1 inför förstudie 

om ny-och ombyggnad av Ljungskileskolan enligt samverkansavtal med Hemsö. 

Grundläggande förutsättningar med bland annat förstudie från 2019-03-25 som 

planeringsförutsättning ligger till grund för beställningen från kommunstyrelsen. I 

förstudien lyfter kultur och fritid behovet av en fullmåtts idrottshall och läktare. 

Beställningen till Hemsö innehåller idrottshall med specifikation fullmått som kan 

nås utanför skoltid. 

  

Kultur och fritid har deltagit i arbetsgrupper under samordningen av lokalbehovet under 

förstudie och där fortsatt lyfta behovet av läktare ur aspekten att Ljungskile är en 

expansiv del av kommunen och att det idag saknas en lokal i södra Uddevalla för 

mindre idrotts- och kulturarrangemang. Att inkludera läktare i den nya idrottshallen 

möjliggör dessa arrangemang med publik. 

Under förstudien har en grov kalkyl tagits fram i samråd med Hemsö som innebär en 

enkel trappstegsläktare i tre rader på västra långsidan. Den inrymmer ca 200 platser med 

en läktaryta på ca 165 kvm. Investeringen är ca 4 - 4,5 mkr och inkluderar marginal för 

ökade kostnader på grund av rådande materialbrist inom byggnadssektorn, eventuella 

sprängningar mm. Den faktiska hyreskostnaden tas fram under projektet. För en läktare  

baserad på ca 165 kvm blir en schablonmässigt beräknad hyreskostnad ca 350 000 kr/år.  

  

Investeringsprojektet är tids-och kostnadskritiskt och det har i samordningsprocesserna 

under förstudien inte blivit möjligt att inkludera läktare som en del i investeringen inför 

avrop 2. Kommunstyrelsen är beställare av Hemsöprojektet och en eventuell 

tilläggsbeställning behöver tas beslut om där för att säkerställa budget. Det bör då ske 

snarast möjligt för att inte försena investeringsprojektet. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden att förtydliga behovet 

av läktare samt att lyfta beslutet till kommunstyrelsen för en tilläggsbeställning om att 

inkludera läktare i den nya idrottshallen vid ny-och ombyggnation av Ljungskileskolan.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-10-28 § 319 

Grundläggande förutsättningar Ljungskileskolan sammanställd 2020-10-01 

Förstudie Ny F-9 skola och förskola i Ljungskile 2019-03-25 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att i en tilläggsbeställning inkludera läktare i den nya idrottshallen vid ny-och 

ombyggnation av Ljungskileskolan samt 

  

att tilläggsbeställningen ska finansieras i hyreskontraktet med Hemsö  

  

Beslutet ska omedelbart justeras.  

  

 

 

 


