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§ 1 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt 

bestämmande av tid för justering 

Sammanfattning 

Torsten Torstensson (C) föreslås bli justerare. Justeringen föreslås äga rum den 24 

januari klockan 15.00 på Kultur och fritid.  

Beslut 

Torsten Torstensson (C) utses till justerare. Justeringen äger rum den 24 januari klockan 

15.00 på Kultur och fritid.  
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§ 2 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

  

Ärende nummer 8, Avrapportering på uppdraget om att flytta Kulturskolan till Sinclair,  

föreslås att bli ärende nummer 5.  

  

Ärende nummer 9, Remiss: avveckling av mötesplats Tureborg, föreslås bli ärende 

nummer 6.   

  

Nämndens egna överläggningar utgår ur dagordningen och behandlas på ett kommande 

sammanträde.  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med dessa ändringar.  
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§ 3 Dnr KFN 274092  

Information om årsbokslut  

Sammanfattning 

Monica Laigar Strandberg, ekonom, informerar om det preliminära resultatet för 

bokslutet 2019.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 4 Dnr KFN 275109  

Information om Danslyftet och Dansnät Sverige 

Sammanfattning 

  Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent vid Förvaltningen för Kulturutveckling (en 

sammanslagning av de regionala förvaltningarna Västarvet och Kultur i 

Väst) informerar om Danslyftet och Dansnät Sverige.  

  

Danslyftet är ett regionalt projekt sprunget ur den tidigare regionala kulturplanen. 

Projektet har pågått under fyra år men är nu förlängt med ett år. Syftet är att skapa nya 

platser för produktion och gästspel. Uddevalla är en av fyra västsvenska kommuner som 

deltar.  

  

Dansnät Sverige är ett nationellt turnénätverk för samtida dans, som Uddevalla är en del 

av. Dansnät Sverige erbjuder t.ex. arrangörsstöd och administrativt stöd.  

  

Kim Jondell, kultursamordnare, informerade om urvalsprocessen för dansföreställningar 

och de föreställningar som är planerade för 2020.  

   

  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.    
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§ 5 Dnr KFN 2020/00001  

Avrapportering på uppdraget om att flytta Kulturskolan till 
Sinclair 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 §147, Flerårsplan 2020-2022, att ge Kultur 

och fritidsnämnden uppdraget att flytta Kulturskolans verksamheter till Sinclair. 

  

I ett inledande skede förtydligades uppdraget av Kommundirektören, att de lokaler som 

avses i uppdraget är de som Estetiska programmet har i dagsläget, och att ingen 

utökning av lokaler i övriga delar av byggnaden får ske. Det framgick inte i 

Kommunfullmäktiges uppdrag. 

  

Kommundirektören gav ansvar för uppdraget till Kommunledningskontorets 

lokalplanerare som därmed har ansvarat för planering och utredning. Hela utredningen 

har skett i nära samverkan med representanter från Kultur och fritids- och Barn och 

utbildningsförvaltningarna. Även representant från Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

deltagit. Uppdraget från Kommundirektören var följande: 

  

• Utreda möjligheten att samlokalisera Kulturskolans verksamhet med gymnasiets 

estetiska program på Sinclair? 

• Flytten ses i ett perspektiv av sex till sju år så anpassning av lokalerna bör ur 

ekonomisk aspekt vara rimliga och återhållsamma? 

Kommunfullmäktiges beslut anger att det är Kultur o fritidsnämnden som fått uppdraget 

och därmed föreligger rapporteringsskyldighet från nämnden trots att ansvaret för 

utredningen fördelades till annan förvaltning. 

  

Teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

Kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen. 

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 

lokaler som Estetiska programmet förfogar över. 

Utredningen visar därmed att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet 

med lokalanpassningar, samt att musikverksamheten inte kan samlokaliseras.  

  

Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående nödvändiga anpassningar samt 

kostnader. 

  

Utredning kring samma fråga genomfördes 2014 och kom fram till samma resultat som 

ovan. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-07     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten och expedierar ärendet till 

Kommunfullmäktige med förslag om att avsluta uppdraget ”Flytta Kulturskolan till 

Sinclair”. 
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§ 6 Dnr KFN 2019/00181  

Remiss: avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för verksamheterna på Mötesplats 

Tureborg och Mötesplats Dalaberg. Mötesplatserna samfinansieras av socialnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden samt Uddevallahem. Socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden uppbär 35 procent vardera av finansieringen av mötesplatserna. 

Socialnämnden beslutade i september 2019 att gå ur 

samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna.  
Kommunledningskontoret föreslår därför att avveckla mötesplatserna, eftersom kostnaderna 

för mötesplatserna består till dess avveckling är genomförd. Kommunledningskontoret 

föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg, med start senast april 2020. 

Förslaget har skickats på remiss till samverkanaktörerna, som ombeds belysa hur en 

avveckling påverkar dess egna verksamhet. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen konstaterar att långsiktiga, omfattande och systematiska 

kommunala insatser på såväl Tureborg som Dalaberg krävs. Stora, och i många fall från 

varandra skilda, utmaningar präglar båda bostadsområdena. En minskning av de 

kommunala insatserna riskerar att få enorma individuella och samhälleliga kostnader på 

sikt. Därför är det nu, i besparingstider, som den kommunala organisationen som helhet 

behöver arbeta tillsammans för att hitta bästa möjliga och långsiktiga insatser. Naturliga 

och välfungerande mötesplatser är viktiga och samhällsservice krävs för att öka den 

sociala gemenskapen i alla delar av kommunen.  

  

På Dalaberg finns naturliga flöden som uppmuntrar till möten (såsom kyrka, öppen 

förskola, bibliotek, fritidsgård, affär mm). Den kommunala mötesplatsen utgörs där av 

en korridor mellan två verksamheter (grundskolans matsal och fritidsgården). Lokalen 

för själva mötesplatsen är därför starkt begränsad fysiskt att den knappast kan betraktas 

som en genuin mötesplats. Viktiga arbetsuppgifter på mötesplats Dalaberg är utskrift av 

dokument samt individuell rådgivning i samhällsfrågor. Dessa arbetsuppgifter, liksom 

motsvarande samhällsservice, bör kunna utvecklas på kontaktcenter. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv kan det svårligen anses nödvändigt med två liknande 

kommunala samhällsfunktioner inom en tre kilometers radie. 

  

På Tureborg är bostadsområdet utformat så att mötesplatsens fysiska placering inte 

refererat till de flöden som naturligt sker i området. Det är ett av skälen till att 

mötesplatsen inte i önskvärd utsträckning har hittat ett funktionellt integrationsarbete. 

Till skillnad från Dalaberg, har Tureborg ingen samhällsservice. Det gör att Tureborg 

helt saknar gemensamma mötesplatser. Tureborg har stora sociala utmaningar som 

behöver åtgärdas och stora förebyggande satsningar behöver genomföras. Finns inga 

öppna aktiviteter, sker umgänget i trappuppgångar och utomhus i området. 

  

På framgångsrika mötesplatser (som ComUng i Lund är ett exempel på) finns både 

arbetsförmedling, fritidsledare och socialtjänst närvarande, liksom Försäkringskassan. 

Genom gemensam process kan hela människan fångas upp. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Organisationen av mötesplatserna spelar en avgörande roll för dess funktion, och 

organisationen har under årens lopp bytt skepnad ett antal gånger. Detta gör 

föreliggande remissärende komplext.  

  

Förutsättningarna skiljer sig radikalt mellan de olika bostadsområdena, vilket gör att 

man inte kan applicera goda exempel från den ena mötesplatsen på den andra. Projekten 

måste utgå från de förutsättningar som gäller på just den mötesplatsen. Vad man än gör 

för mindre insatser, förändrar det inte strukturen från grunden. Detta är en 

kommungemensam fråga som innehåller en rad olika aspekter och som inte bör ligga på 

varje enskild nämnd att besluta om. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen framhåller vikten av att utreda hela bostadsområdena 

Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser och det faktum att 

de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från senaste LUPP och 

Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska tillgodoses i respektive 

bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners välfärdsarbete. Därefter kan 

förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika ansvarsområden utpekas.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg, 

kommunledningskontoret 2019-11-06.     

Beslut 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utreda hela 

bostadsområdena Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser 

och det faktum att de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från 

senaste LUPP och Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska 

tillgodoses i respektive bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners 

välfärdsarbete. Därefter kan förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika 

ansvarsområden utpekas.  
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§ 7 Dnr KFN 2019/00150  

Medborgarförslag från Claes Gustafsson om att låta 
Rimnershallen vara öppen samt upplyst under kvällar 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Claes Gustafsson om att tända och öppna 

Rimnershallen för allmänheten några kvällar i veckan för att uppmuntra allmänheten till 

att röra på sig. Förslaget innebär också att det ska vara kostnadsfritt och att vem som 

helst ska kunna gå dit för att springa eller motionera.    

Kommunfullmäktige har överlåtit till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

  

I förslaget nämns både Rimnersvallen och Rimnershallen. När det gäller Rimnersvallen 

så är belysningen tyvärr inte anpassad för den typen av verksamhet som föreslås. 

Rimnersvallen är utrustad med belysning för arrangemang och ger en ljusstyrka på 1100 

lux vilket är energikrävande. Att hålla tänt under kvällstid skulle innebära en stor 

kostnad och ett högre slitage på utrustningen.  

Det finns ingen ekonomisk möjlighet för kultur och fritid att gratis erbjuda allmänheten 

att nyttja Rimnershallen eftersom det finns driftkostnader i samband med öppethållande. 

Däremot finns möjlighet att köpa löparkort för privatpersoner.  

  

Vill man nyttja kommunens kostnadsfria alternativ så finns våra elljusspår vid Bjursjön, 

Herrestadsfjället, Stenshult och Bredfjället.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2019/00150 

Medborgarförslag från Claes Gustafsson 2019-10-04.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-09 § 252    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget om att låta Rimnershallen och 

Rimnersvallen vara upplysta och tillgängliga kostnadsfritt några kvällar i veckan med 

anledning av en alltför hög driftkostnad och energianvändning vid anläggningarna. 
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§ 8 Dnr KFN 2019/00136  

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att investera i 
kommuninvånarnas fysiska, psykiska och social hälsa genom 
att erbjuda naturliga mötesplatser och aktivitetsytor för alla 
åldrar  

Sammanfattning 

Joakim Hedlund har skickat ett medborgarförslag om att investera i kommuninvånarnas 

fysiska, psykiska och sociala hälsa. Förslagsställaren vill att det ska finnas strategiskt 

placerade (naturliga) mötesplatser och aktivitetsytor för alla åldrar. Exempel på sådana 

mötesplatser och aktivitetsytor är lekplatser, multiarenor, konstgräsplaner, utegym samt 

ytor för skateboard, MTB och parkour. Därutöver vill förslagsställaren även att 

kommuninvånarna ska bjudas in till en dialog kring vad som ska göras med alla gamla 

tennis och fotbollsplaner som byggdes på 1960- och 1970-talet och som idag står och 

förfaller. Det bakomliggande syftet med medborgarförslaget är att skapa tillgänglighet, 

likvärdighet och dialog. Allt för att Uddevalla vara ett aktivt och attraktivt samhälle att 

bo i. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 att överlåta till Kultur och fritidsnämnden 

att besluta i ärendet.    

  

Att utveckla mötesplatser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och 

gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska 

arbete (se ex. Verksamhetsplan 2018-2020). Under 2017 genomförde kultur och 

fritidsförvaltningen en studie för att kartlägga såväl utbud som behov av aktiva 

mötesplatser (se bilaga 1). För att ta reda på var behovet av hälsoutjämnande insatser i 

form av aktiva mötesplatser är som störst studerades skillnader i inkomstnivåer, 

utbildningsnivåer och hälsa i kommunens olika delar. Dessutom togs hänsyn till 

befolkningsprognoser och kommunens demografiska sammansättning. För kultur och 

fritidsförvaltningen fungerar studien idag som ett underlag som ger planering, prioritering 

och placering av aktivitetsytor en strategisk riktning.  

  

I det strategiska planeringsarbetet delas Uddevallas aktiva mötesplatser in i två 

kategorier. Den ena kategorin är multiarenor som är relativt stora till ytan och inrymmer 

flera former av fysisk aktivitet. Hit räknas exempelvis näridrottsplats Dalaberg, 

näridrottsplats Tureborg och Oljebergsparken. För denna kategori ansvarar kultur och 

fritidsförvaltningen. Den andra kategorin är mindre mötesplatser. Hit räknas exempelvis 

alla fotbolls- och tennisplaner som finns runt om i olika bostadsområden. För denna 

kategori ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen. För utveckling av de mindre 

mötesplatserna har dock samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och 

fritidsförvaltningen inlett ett samarbete som förväntas utmynna i en långsiktig 

utvecklingsplan. Vid utformandet av utvecklingsplanen är det viktigt att fånga upp, 

tillgodose och möjliggöra lokala behov och önskemål för respektive mötesplats. 

Möjligheten att i framtiden kunna utöva olika intressen och aktiviteter är också viktig. 

Likaså att mötesplatserna upplevs attraktiva av en bred målgrupp. För att möjliggöra 

detta kommer dialoger att föras med lokala målgrupper där avsikten är att tillvarata 

kommuninvånares idéer, önskemål och behov.   
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2019-09-11. 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund, 2019-09-02. 

Bilaga till medborgarförslag från Joakim Hedlund, 2019-09-02. 

Bilaga 1, Aktiva mötesplatser - Förstudie av spontanidrottsplatser i Uddevalla kommun.  

  

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsförvaltningens kartläggning av behovet av hälsoutjämnande insatser i 

form av aktiva mötesplatser samt förvaltningens påbörjade samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen angående mindre mötesplatser för fysisk aktivitet medför 

att kultur och fritidsförvaltningen arbetar strategiskt för att utveckla och erbjuda aktiva 

mötesplatser. I detta arbete ingår dialog med olika målgrupper. Detta medför att kultur 

och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat. 

  

Förslag till beslut på mötet 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), Tony Wall (S), Josef 

Sannholm (S) och Christer Johansson (V) föreslår följande tillägg till beslutet:  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att en lägesrapportering ska ske till nämnden om vad 

som blivit gjort och hur långt vi har kommit med det gemensamma arbetet med 

kartläggning av våra gemensamma ytor för spontana möten och dess 

utveckling. Lägesrapportering ska ske på nämndsmötet i juni 2020.  

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner tilläggsförslaget och finner att nämnden gör 

det.  

  

Beslut  

Kultur och fritidsförvaltningens kartläggning av behovet av hälsoutjämnande insatser i 

form av aktiva mötesplatser samt förvaltningens påbörjade samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen angående mindre mötesplatser för fysisk aktivitet 

medför att kultur och fritidsförvaltningen arbetar strategiskt för att utveckla och erbjuda 

aktiva mötesplatser. I detta arbete ingår dialog med olika målgrupper. Detta medför att 

kultur och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat. 

  

  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att en lägesrapportering ska ske till nämnden om vad 

som blivit gjort och hur långt vi har kommit med det gemensamma arbetet med 

kartläggning av våra gemensamma ytor för spontana möten och dess 

utveckling. Lägesrapportering ska ske på nämndsmötet i juni 2020.  
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§ 9 Dnr KFN 2019/00135  

Medborgarförslag om att göra ett utegym i Hogstorp på 
Stationsvägens grusplan 

Sammanfattning 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om ett så kallat utegym på 

Stationsvägen i bostadsområdet Hogstorp. Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att ett 

utegym i detta läge skulle kunna bidra till en ökad hälsa hos de boende i området med 

särskilt fokus på barn och ungdomar.  

   

Förvaltningen arbetar i dagsläget i ett projekt tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för att kartlägga iordningsställda platser för spontana 

möten och aktivitet. Dessa platser ingår idag inte i underhållsplaner och är i behov av 

ställningstaganden huruvida dessa skall bevaras, utvecklas eller avvecklas.  

  

Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av 

området i enlighet med det förslagsställaren skriver. Förvaltningen ser att det i flera 

områden i kommunen finns behov av att skapa attraktiva mötesplatser med exempelvis 

fysisk aktivitet som gemensam bas. Utveckling av dessa platser gynnas ytterligare om 

även andra möjligheter till aktivitet kompletterar dem. Vidare ser förvaltningen att 

medborgarförslaget med fördel kan utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet i 

projektet som i dagsläget pågår.  

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-23 KFN2019/00135 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-11 § 214 

Medborgarförslag 2019-09-01 

     

Förvaltningens förslag till beslut 

  

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget 

och beslutar att detta skall ingå som ett underlag i det fortsatta förvaltningsövergripande 

arbetet med att kartlägga och utveckla ytor för spontana möten och aktiviteter i 

Uddevalla kommun. 

  

Med detta anser Kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget som besvarat.   

  

  
Förslag till beslut på mötet 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), Tony Wall (S), Josef 

Sannholm (S) och Christer Johansson (V) föreslår följande tillägg till beslutet:  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att en lägesrapportering ska ske till nämnden om vad 

som blivit gjort och hur långt vi har kommit med det gemensamma arbetet med 

kartläggning av våra gemensamma ytor för spontana möten och dess utveckling. 

Lägesrapportering ska ske på nämndsmötet i juni 2020.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner tilläggsförslaget och finner att nämnden gör 

det.  

  

Beslut  

Kultur och fritidsförvaltningens kartläggning av behovet av hälsoutjämnande insatser i 

form av aktiva mötesplatser samt förvaltningens påbörjade samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen angående mindre mötesplatser för fysisk aktivitet 

medför att kultur och fritidsförvaltningen arbetar strategiskt för att utveckla och erbjuda 

aktiva mötesplatser. I detta arbete ingår dialog med olika målgrupper. Detta medför att 

kultur och fritidsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat. 

  

  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att en lägesrapportering ska ske till nämnden om vad 

som blivit gjort och hur långt vi har kommit med det gemensamma arbetet med 

kartläggning av våra gemensamma ytor för spontana möten och dess utveckling. 

Lägesrapportering ska ske på nämndsmötet i juni 2020.  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KFN 2019/00183  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 

Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 

nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 

kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 

nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. 

  

Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i det finska förvaltningsområdet. Till 

åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels 

ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels utvidgas till att gälla samtliga fem 

minoriteter.  

  

För kultur och fritidsnämndens vidkommande, utgår de flesta åtaganden från befintlig 

biblioteksplan. Därutöver ska nämnden, i samverkan med barn och utbildningsnämnden 

samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de nationella minoriteterna 

om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att stärka och 

utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 

samiska). 

    

Beslutsunderlag 

kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Delegationsbeslut KS ordförande 2019-11-22 

Tjänsteskrivelse KLK 2019-11-05 

Riktlinjer nationella minoriteter 2019-11-22 

Protokollsutdrag KS 2013-08-28 § 211     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontoret förslag på  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KFN 2019/00180  

Samråd av detaljplan, Sunningebacken 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Sunningebacken, som är en del 

av fastigheten Herrestad 5:12 mfl, för samråd. Planområdet är beläget i Sunningen, 

cirka 6-8 kilometer väster om Uddevalla centrum. 

  

Gällande planbestämmelse för större delen av området är en byggnadsplan med 

fritidsändamål som användning 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-02 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden lyfter behovet av attraktiva gång- och cykelvägar samt 

kollektivtrafik mellan planområdet och mötesplatser och service i centrum, 

Källdalskomplexet och Torp, för att värna om en hållbar samhällsutveckling i enlighet 

med nämndens strategi.  

  

Kultur och fritidsnämnden efterfrågar tydligare beskrivningar av hur Sunningebacken 

kan knytas ihop med Sunningebergen. 

  

Kultur och fritidsnämnden efterfrågar en beskrivning av hur detaljplanen förhåller sig 

till Uddevalla kommuns miljömål.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att byggnaderna bör anpassas efter terrängen genom att 

större marknivåskillnader undviks i hela planområdet.  

  

Kultur och fritidsnämnden påpekar att Norgårdens bibliotek har lagts ned, ett nytt 

bibliotek håller dock på att byggas i det nya Källdalskomplexet. 

  

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot detaljplanen för 

Sunningebacken.  

  

Kultur och fritidsnämnden önskar en analys i översiktsplansarbetet om omvandlingen 

av fritidshus till villaområden och dess påverkan Uddevallas karaktär.  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

 

Förvaltningschefen informerar om följande:  

Arbetet med att verkställa den nya internhyrespolicyn. En styrgrupp har inrättats och en 

projektledare tillsatt för kultur och fritids del.  

En politisk referensgrupp ska utses för uppdraget att utreda och föreslå eventuella 

ändringar av föreningsbidrag. Kultur och fritidsnämndens ordförande har fattat ett 

delegationsbeslut om detta som expedierats till kommunstyrelsen. Kultur och 

fritidsnämnden kommer fatta beslut om eventuella ändringar i föreningsstöden. 

Utvärderingsringen, som utförde den totala översynen av föreningsbidraget, har anlitats 

och skapat ett upplägg för processen.  

Roger Hansson, avdelningschef fritid unga, och Paula Nyman, ledningsresurs till Roger 

samt enhetschef planering på samhällsbyggnad, informerar om dialogen med 

fastighetsägaren till marken där Kärrs badplats, som kommunen sköter, är belägen. 

Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek, informerar om kulturarrangemang 

under 2020. Häng på Hamngatan kommer inte äga rum och luciatåget kommer inte att 

återupptas. Dock sker sex stycken Parksommar-arrangemang, Valborgsfirande, 

nationaldagsfirande, Gömda Glömda gårdar, barnkulturarrangemang, 

dansföreställningar samt arrangemang av unga arrangörer.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om processen kring utformande av politisk referensgrupp för 

arbetet med att utreda och föreslå eventuella ändringar i föreningsbidragen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KFN 2020/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

  

Beslut enligt delegation nr 1 om inrättande av referensgrupp för utredning om 

föreningsbidrag 

  

Förslag till beslut på mötet 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), Tony Wall (S), Josef 

Sannholm (S) och Christer Johansson (V) föreslår avslag till förvaltningens beslut.  

  

Beslutsgång 

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

förvaltningens förslag till beslut.  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

  

Beslut enligt delegation nr 1 om inrättande av referensgrupp för utredning om 

föreningsbidrag 

  

Protokollsanteckning 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), Tony Wall (S), Josef 

Sannholm (S) och Christer Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

  

Detta är inte ett brådskande ärende som var tvunget att tas innan nästa nämnd. Vi anser 

att hela nämnden ska få möjlighet att delta i beslutet. Vi skall vara varsamma med att 

utnyttja delegationsordningen på fel sätt och därmed riskera att vi går förbi och 

underminerar våra demokratiska processer.  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KFN 2020/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Ansvar för beslutsfattande i ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga 

partnerskap (IOP)  

beslut KF 2020-01-08 § 19  

beslut KS 2019-12-18 § 345 

 

Bestämmelser för distansarbete  

beslut KS 2019-12-18 § 353  

beslut personalutskottet 2019-12-04 § 51  

förslag  

tjänsteskrivelse KLK 2019-11-25 

 

Danslyft 2020  

rekvisitionsblankett  

tjänsteutlåtande 

 

Justering av kommunbidrag 2019  

beslut KS 2019-12-18 § 342  

tjänsteskrivelse KLK 2019-11-28  

beslut KS 2019-12-18 § 343  

tjänsteskrivelse KLK 2019-11-28 

 

Resepolicy för Uddevalla kommun  

beslut KF 2020-01-08 § 15  

Resepolicy Uddevalla kommun 

 

Samverkansavtal kring finansiering av processledare samt handläggning för Idéburet 

offentligt partnerskap  

beslut KF 2017-05-10 § 151  

beslut KS 2019-12-18 § 345  

tjänsteskrivelse KLK 2019-12-09 

 

Ärendehantering för Kultur och fritid, rapport från Kontaktcenter december 2019  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KFN 275113  

Nämndens egna överläggningar: utvärdering av första året på 
mandatperioden 

 

Utvärderingen kommer att göras på ett kommande sammanträde.  

 

 


