
 

  
Utses att justera Christer Johansson (V)  
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 2021-09-21 kl. 12.45 Paragrafer §§ 138-141  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christer Johansson  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2021-09-21 
Förvaras hos Kultur och fritid  
Anslaget sätts upp 2021-09-21 
Anslaget tas ner 2021-10-12 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-21  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve och Microsoft teams, kl. 09.03 till 11.52 med 

ajournering mellan kl. 09.06 till 09.58 och paus mellan kl. 10.30 till 

10.35.  
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande, deltar på distans 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande, deltar på distans 

Anita  Olsson (C) 

Carl-Gustav  Gustafsson (L), deltar på distans 

Christer Johansson (V), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Jennie Ekland (C) för Mathilda Sténhoff (M), deltar på distans 

Anders Andersson (SD) för Thommy Carlin (SD) 

Karin Johansson (KD) för Ann-Marie Viblom (MP) 

Monica Bang Lindberg (L) för Åke Granath § 141  
Ersättare Monica Bang Lindberg (L) § 138-140 

 
Övriga Från kultur och fritid 

Annica Ryman, förvaltningschef 

Roger Hansson, avdelningschef fritid  

Josefin Florell, sekreterare  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Christer Johansson (V). Justeringen föreslås äga rum den 21 

september klockan 12.00 på kultur och fritid.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Christer Johansson (V) till justerare. Justeringen äger 

rum den 21 september klockan 12:00 på kultur och fritid.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner dagordningen för sammanträdet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr KFN 2020/00046  

Uppföljning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har mellan 2019-09-01 och 2021-09-01 haft en överenskommelse 

om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med IFK Uddevalla. I överenskommelsen 

regleras hur uppföljning av förutsättningar och villkor för överenskommelsen ska ske. 

Bland annat ska IFK Uddevalla årligen lämna en skriftlig rapport till Uddevalla 

kommun till stöd för uppföljningen.  

  

Kultur och fritidsnämnden godkände 2020-08-31 (§ 103) och 2020-03-18 (§ 47) 

skriftliga uppföljningar inkomna från IFK inför utbetalning av delsummor inom ramen 

för IOP-avtalet.   

  

I samband med process kring i förtid uppsägning av hyresavtal för anläggning där 

föreningen verkar, har resterande skriftliga rapporteringar utifrån IOP efterlysts. Dessa 

redovisningar är nu föremål för behandling av kultur och fritidsnämnden i samband med 

att överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap avslutas.  

  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-14 

Redovisning våren 2021 för IOP, 2021-08-17 

Sammanfattad redovisning per 2021-05-19 

Redovisning Q4, 2020 för IOP, 2020-11-30 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-08-31 § 103 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 47 

Redovisning av IOP-arbete, 2020-02-06 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap, 2019-08-21 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner inkomna uppföljningar från IFK Uddevalla som 

slutrapportering i samband med avslut av överenskommelse om idéburet offentligt 

partnerskap.  

  

Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) lämnar följande protokollsanteckning:  

  

Uddevallapartiet ser brister i IOP mellan IFK Uddevalla och Kultur o fritid, där 

redovisning/ beslut inte är till fyllo och utbetalningar skett före beslutade redovisningar. 

Vi vill inte att detta skall tolkas som förtäckt föreningsstöd. 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr KFN 2021/00115  

Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av 
idrottsanläggning samt uppsägning av gällande avtal om 
lokalhyra inom Helenedal 1:1 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun ingick 2021-08-30 en avsiktsförklaring med IFK Uddevalla i syfte 

att säkra tillgång till fotbollsplaner och skapa förutsättningar för träningsmöjligheter för 

barn och unga, då det nya Rimnersbadets bygge har påbörjats på befintliga planer.  

Avsiktsförklaringen visar på en överenskommelse kring ett upphörande i förtid av 

hyresavtal av fastigheten Helenedal 1:1 i syfte att få fullt förfogande över Fridhems 

planer. Avsiktsförklaringen godkändes 2021-08-30 av kommunstyrelsen via 

delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande.  

  

Ett avtal mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla är nu upprättad utifrån 

avsiktsförklaringen. I avtalet framgår att lokalhyresavtalet för fastigheten Helenedal 1:1, 

som funnits mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun sedan 2000, upphör att gälla 

2021-09-15. Uddevalla kommun ska enligt avtalet erlägga 1 300 000 kronor i 

löseskilling till föreningen när avtalet vunnit laga kraft.  

  

I avtalet förtydligas att parterna är överens om att Uddevalla kommun ska säga upp IFK 

Uddevallas anläggningsbidrag samt att parterna är överens om att överenskommelse om 

idéburet offentligt partnerskap av Uddevalla kommun är uppsagt och avslutat.  

Avtalet är nu föremål för beslut av kultur och fritidsnämnden, inför behandling av 

kommunstyrelsen.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-14  

  

Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 

Helenedal 1:1. 2021-09-14 

  

Kommunstyrelsens delegationsbeslut, Avsiktsförklaring gällande kommunalt 

övertagande av idrottsanläggning 2021-08-30 

  

Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av idrottsanläggning samt 

uppsägning av gällande avtal om lokalhyra inom Helenedal 1:1 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet med IFK 

Uddevalla.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Kultur och fritidsnämnden begär 1 300 000 kronor från kommunstyrelsen för att 

finansiera köpeskilling till IFK Uddevalla vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del 

av fastigheten Helenedal 1:1.  

  

Kultur och fritidsnämnden avslutar överenskommelse om idéburet offentligt 

partnerskap med IFK Uddevalla i enlighet med föreliggande avtal.  

  

Kultur och fritidsnämnden ämnar inte lägga några ekonomiska anspråk på IFK 

Uddevalla gällande redan utbetalda bidrag.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att "kommunfullmäktige" ändras till "kommunstyrelsen" under 

punkten 2 i beslutsunderlaget.  

  

Kent Andreasson (UP): avslag till förslagen i handlingarna med undantag för den tredje 

beslutssatsen.  

Anders Andersson (SD): avslag till samtliga förslag i handlingarna.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna ändring från 

kommunfullmäktige till kommunstyrelsen i punkten 2 i handlingarna och finner att nämnden 

godkänner det.  
  

Ordförande ställer förvaltningens förslag om att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

avtalet med IFK Uddevalla mot Kent Andreassons (UP) förslag om att avslå det och 

finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag.  

  

Omröstning begärs.  

Kultur och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

Ja för bifall till förvaltningens förslag till beslut  

Nej för avslag till förvaltningens förslag till beslut  

 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster  finner ordförande att kultur och fritidsnämnden 

godkänner förvaltningens förslag till beslut.  

 

Ja-röst Nej-röst 

Annelie Högberg (S) Kent Andreasson (UP)  

Gösta Dahlberg (M) Lars Olsson (UP)  

Jennie Ekland (C) Anders Andersson (SD)  

Anita Olsson (C)  

Carl-Gustav Gustafsson (L)  

Monica Bang-Lindberg  

Christer Johansson (V)  

Karin Johansson (KD)  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-09-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande ställer förvaltningens förslag om att begära 1 300 000 kronor från kommunstyrelsen 

för att finansiera köpeskilling till IFK Uddevalla vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del 

av fastigheten Helenedal 1:1 mot Kent Andreassons (UP) förslag om att avslå det och finner att 

nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.  
  

Omröstning begärs.  

Kultur och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

Ja för bifall till förvaltningens förslag till beslut  

Nej för avslag till förvaltningens förslag till beslut  

 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster  finner ordförande att kultur och fritidsnämnden 

godkänner förvaltningens förslag till beslut.  

 

Ja-röst Nej-röst 

Annelie Högberg (S) Kent Andreasson (UP)  

Gösta Dahlberg (M) Lars Olsson (UP)  

Jennie Ekland (C) Anders Andersson (SD)  

Anita Olsson (C)  

Carl-Gustav Gustafsson (L)  

Monica Bang-Lindberg (L)  

Christer Johansson (V)  

Karin Johansson (KD)  

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag om att avsluta överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap med IFK Uddevalla i enlighet med föreliggande avtal mot Anders 

Anderssons (SD) förslag om att avslå det och finner att nämnden godkänner 

förvaltningens förslag till beslut.  

  
Ordförande ställer förvaltningens förslag om att inte lägga några ekonomiska anspråk på IFK 

Uddevalla gällande redan utbetalda bidrag mot Kent Andreassons (UP) förslag om att avslå det 

och finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.  

 

Omröstning begärs.  

Kultur och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:  

Ja för bifall till förvaltningens förslag till beslut  

Nej för avslag till förvaltningens förslag till beslut  

 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster finner ordförande att kultur och fritidsnämnden 

godkänner förvaltningens förslag till beslut.  

 

Ja-röst Nej-röst 

Annelie Högberg (S) Kent Andreasson (UP)  

Gösta Dahlberg (M) Lars Olsson (UP)  

Jennie Ekland (C) Anders Andersson (SD)  

Anita Olsson (C)  
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Kultur och fritidsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Carl-Gustav Gustafsson (L)  

Monica Bang-Lindberg (L)  

Christer Johansson (V)  

Karin Johansson (KD)   

  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ändra "kommunfullmäktige" 

till "kommunstyrelsen" i punkten 2 i avtalet.  

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet med IFK 

Uddevalla.  

  
Kultur och fritidsnämnden begär 1 300 000 kronor från kommunstyrelsen för att finansiera 

köpeskilling till IFK Uddevalla vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 

Helenedal 1:1.  
  
Kultur och fritidsnämnden avslutar överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

IFK Uddevalla i enlighet med föreliggande avtal.  
  
Kultur och fritidsnämnden ämnar inte lägga några ekonomiska anspråk på IFK Uddevalla 

gällande redan utbetalda bidrag.  

  

Reservation  

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

det egna förslaget med följande motivering: 

Vi anser att ersättningsytor för fotbollen under simhallsbygget skulle vara färdiga nu, så 

vi skulle slippa sista minuten lösningar. 

Vi ser dessa 1,3miljoner som ett förtäckt föreningsstöd. Då vi har ett lokalhyresavtal 

med föreningen, med ett tilläggsavtal som ger kommunen nyttjande av området utan 

kostnader. Dat. 2000-09-27 

Behovet att få fram ett rättvist förenings-/anläggningsstöd har aldrig varit större. 

  

Anders Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.  

  

  

  

  

  

 

 


