
 

  
Utses att justera Karin Johansson (KD) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 2020-04-27 kl. 09.00 Paragrafer §§ 51-67  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Karin Johansson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2020-04-22 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2020-04-27 
Anslaget tas ner 2020-05-18 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-04-22  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 09.13 till 12.25 med ajournering mellan 

klockan 10.43 och 11.42. 
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Torsten Torstensson (C) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Christer Johansson (V) för Margareta Lundh (M) 

Tony Wall (S) för Annelie Högberg (S) 

  
  
Övriga Ledamöter och ersättare som deltog på distans (ej beslutsföra) 

Annelie Högberg (S) 

Josef Sannholm (S) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Caroline Henriksson (UP) 

 

Från kultur och fritid 

Katarina Hansson, förvaltningschef 

Josefin Florell, sekreterare 
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Roger Hansson, avdelningschef fritid unga 

Emil Palmqvist, enhetschef  

 

Övriga 

Paula Nyman, enhetschef planering, samhällsbyggnad 

Torgny Hübert, projektledare tekniska, samhällsbyggnad 

Robert Börjesson, projektledare planering, samhällsbyggnad 
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§ 51 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Karin Johansson (KD) till justerare. Justeringen 

föreslås äga rum den 27 april klockan 09.00 på Kultur och fritid.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Karin Johansson (KD) till justerare. Justeringen äger 

rum den 27 april klockan 09.00 på Kultur och fritid.  
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§ 52 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende nummer tio, Övertagande av Fridhem, flyttas till att bli ärende nummer fyra.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ovan ändring.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KFN 275403  

Information om utveckling av Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Paula Nyman, enhetschef vid samhällsbyggnad, informerade om projektsamordning av 

Rimnersområdets utveckling med avseende på bland annat uppföljning och 

återrapportering, styrgrupp och projektdirektiv.  

Torgny Hübert, projektledare vid samhällsbyggnad, informerade om den nya simhallens 

innehåll utifrån lokalprogram. 

Robert Börjesson, projektledare vid samhällsbyggnad, informerade om Rimnersområdet 

som idrottscentrum och förstudie för detta.  

Emil Palmqvist, enhetschef vid kultur och fritid, informerade om kultur och fritids 

uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnershallen utifrån bland annat 

renoveringsbehov, budget och tidsplan.  

Nämnden fick även information om ersättningsytor för kastplan, B-plan och C-plan.    

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 54 Dnr KFN 2020/00058  

Övertagande av anläggning Fridhem 

Sammanfattning 

IFK Uddevalla arrenderar anläggningen Fridhem av Uddevalla kommun, en anläggning 

som bedöms vara i gott skick avseende ytskikt (konstgräs). Konstgräset byttes ut 2014 

och vid ett bifall av förvaltningens förslag skulle en besiktning vara på sin plats för att 

bekräfta oss i detta. Genom nuvarande arrendeavtal har IFK Uddevalla full rådighet 

över anläggningen och kommunens insyn avseende nyttjandegrad är dålig.   

  

Byggandet av en ny simhall på Rimnersområdet, med placering inom rådande byggrätt 

skapar en konsekvens och ett nytt uppdrag ”ersättningsytor för B och C-plan samt 

kastplan” (där C-plan avser konstgräset).  

 

Nuvarande detaljplan på Rimnersområdet medger inte anläggande av en ny 

konstgräsplan – och att förändra nuvarande detaljplan bedöms vara ett arbete över ca 2 

år. Vidare finns skjutbanor och andra verksamheter på området – innefattande 

arrendeavtal och överenskommelser, och det finns starka indikationer på fornlämningar 

enligt kommunens system Geosecma.  

  

Förvaltningen har efter ett gediget processarbete tillsammans med SBF säkrat en 

gemensam förståelse och förutsättningarna för en nybyggd konstgräsanläggning på 

Rimnersområdet är mycket begränsade generellt och med dagens faktiska 

tidsförhållande – omöjligt.  

  

Förvaltningen har blivit uppvaktade av Groheds IF då de önskar bygga en konstgräsplan 

och menar att de genom stöd av kommunen kan hjälpa till att lösa den uppkomna 

situationen. Vidare har IK Oddevold uppvaktat förvaltningen och påtalar samma sak 

syftandes nybygge av konstgräsplan på befintlig grusplan vid Thordéngården – en yta 

som ägs av Hemsö.  

  

Förvaltningens (i dialog med SBF) förslag är att uppvakta IFK Uddevalla och 

konstruktivt processa fram ett avtal om att överta anläggningen Fridhem. Uddevalla 

kommunen får genom detta full rådighet över anläggningen och kan styra nyttjandegrad 

och merutnyttjande. Vidare tar kommunen över drift- och löpande underhåll och har 

genom detta möjlighet att överskåda framtida prioriteringar och reinvesteringar. Detta 

innefattar också omklädningsrum, faciliteter för maskiner samt generella 

personalutrymmen. På sikt skulle kommunen kunna utveckla dialogmötesplatser för 

föreningslivet.  

 

Förslaget innefattar också nyanläggning av en träningsyta/matchyta (konstgräs) på 

definierad geografisk plats där kommunen redan har byggrätt, i syfte att avlasta övriga 

anläggningar och skapa möjlighet för merbokning, ökad nyttjandegrad och därmed 

intäkter.  

  

Idag finns det fem konstgräsplaner i kommunen – varav fyra i föreningsdrift. Genom 

detta förslag minskar kommunen ner antalet fullmåttsplaner från fem till fyra (+). Vår 
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ambition är att med tilldelade medel bibehålla bästa möjliga kvalitét på samtliga planer 

– något som naturligtvis förenklas av färre planer och merutnyttjande av varje plan.  

 

Detta förslag på lösning av en uppkommen situation medger också en högre grad av 

integration i ett redan segregerat område. Vid ett ökat tryck kan med fördel Ishallens 

omklädningsrum utnyttjas under sommartid.     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-04-06.     

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomlysa nuvarande 

förhållanden och förhandla om övertagande av anläggningen Fridhem. 

 

Förslag till beslut på mötet 

Kultur och fritidsnämnden föreslår följande alternativa förslag till beslut: 

 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomlysa nuvarande 

förhållande på de olika föreningsdrivna anläggningarna, samt konsekvensen av B-plan 

och C-plans försvinnande för de olika föreningarna.  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att tillskriva ett övertagande av den av kultur och 

fritids ägda Fridhemsanläggningen till samhällsbyggnad samt att utreda om ett 

kommunalt övertagande av driften.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot nämndens förslag till beslut och 

finner att nämnden godkänner det egna förslaget till beslut. 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomlysa nuvarande 

förhållande på de olika föreningsdrivna anläggningarna, samt konsekvensen av B-plan 

och C-plans försvinnande för de olika föreningarna.  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att tillskriva ett övertagande av den av kultur och 

fritids ägda Fridhemsanläggningen till samhällsbyggnad samt att utreda om ett 

kommunalt övertagande av driften.  

Ajournering 

Under handläggning av ärendet ajournerade sig nämnden mellan klockan 10.43 och 

11.42. 
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§ 55 Dnr KFN 2020/00047  

Medborgarförslag från Åsa Persdotter om föreningshus 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår att man tillskapar ett slags föreningshus för att samla olika 

föreningar. I förslaget nämns kontor, kök, ateljé bland annat. Förslagsställaren önskar 

också att föreningshusets placering ska vara tillgänglig. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen tycker att förslaget är bra och det harmoniserar med den 

ambition förvaltningen har när det gäller stöd till föreningslivet. 

  

I dagsläget pågår ett par större arbeten kring just stöd till Uddevallas föreningsliv. Det 

ena handlar om att se över och eventuellt revidera kommunens riktlinjer kring 

föreningsstöd och det andra handlar om lokaler för kulturlivet/kulturföreningar. 

  

I Uddevallas föreningsregister finns ca 300 föreningar registrerade. Det är 

idrottsföreningar, kulturföreningar, sociala föreningar och andra. Några av dessa äger 

egna lokaler och några hyr in sig i kommunala anläggningar och lokaler. En del 

föreningar hyr också mötesrum, kontor, pentry och liknande i kommunens lokaler.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen uppfattar medborgarförslagets ansats att samla 

föreningslivets olika aktiviteter och att det inte handlar om större hallar för 

idrottsaktiviteter. Därav gör förvaltningen kopplingen till den, av Kultur och 

fritidsnämnden, beställda förstudien kring lokaler för kultur. Behovsanalysen som ligger 

till grund för beställningen, kallad ”Hus för kultur” (se bilaga) beskriver ett behov likt 

det förslagsställaren påtalar i medborgarförslaget. Där nämns möteslokaler, 

verkstad/ateljé och personalresurs bland annat. Där påtalas också vikten av placering 

kopplat till ett attraktivt centrum och tillgänglighet. Även mötet mellan olika föreningar 

och vinsterna med det framkommer i behovsanalysen. 

  

Förvaltningen bedömer därför att den önskan som framförs i förslaget faller inom ramen 

för den redan påbörjade förstudien.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-04-01 

Protokollsutdrag KF 2020-03-11 § 77 

Medborgarförslag från Åsa Persdotter 2020-02-27 

Hus för kultur, KFN 2019/00162    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att en 

förstudie i frågan redan är påbörjad.  
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§ 56 Dnr KFN 2019/00130  

Medborgarförslag från Gunnar Dramsvik om att bevara våra 
värdefulla kulturhistoriska miljöer 

Sammanfattning 

Gunnar Dramsvik har inlämnat ett medborgarförslag till Uddevalla 

kommunfullmäktige. Förslaget handlar om möjligheterna att ge kommunalt skydd, eller 

stöd för bevarande gällande fastigheten Grohed 1:2. För detta önskar förslagsställaren:  

  

Att: KFN/KF beslutar om ett ”endagsseminarium” kring alla frågor som berör området.  

  

Att: KFN/KF beslutar ge Bohusläns museum i uppdrag att genomföra ett seminarium på 

någon dag under hösten 2019.  

  

Att: KFN/KF beslutar om rivningsförbud för all byggnation å fastigheten Grohed 1:2.  

  

Kommunfullmäktige beslutade att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i 

ärendet (§ 198 Dnr KS 2019 /00514).  

  

Fastigheten Grohed 1:2 besitter stora kulturhistoriska värden. Frågan är dock om de är 

synnerligen stora och på vilket sätt kan dessa värden i så fall kan bevaras. 2014 ansökte 

Gunnar Dramsvik om byggnadsminnesförklaring för fastigheten.   

  

I Uddevalla kommuns svar på byggnadsminnesfrågan uttryckte kultur och 

fritidsnämnden:   

  

”Enligt Kulturmiljövårdsprogrammet har Groheds gästgivaregård anor från 1600-talet. 

Nuvarande byggnad tillkom under tidigt 1800-tal och byggdes till under samma 

århundrade. Exteriören är därefter oförändrad. Strax intill gästgiveriet ligger ett f d 

mejeri, ett tingshus, samt ett sockenmagasin använt fram till 1930-talet. Här bör också 

nämnas vägen som leder fram och något förklarar gästgiveriet. Det är alltså en ganska 

omfattande miljö som man bör ta ett helhetsgrepp på om ett bevarande ska bli lyckat. 

Relativt nära bebyggelsen lär också finnas en stenvalvsbro. Enligt information från 

hembygdsföreningen finns även orörd möblering i tingshuset.”… ”enligt våra register 

har ansökan inte inlämnats av idag registrerad fastighetsägare. Om inte fastighetsägaren 

vill att fastigheten ska bli byggnadsminne kan det försvåra ett bevarande. Mot det kan 

sägas att vid en eventuell försäljning kan en byggnadsminnesmärkning utgöra ett 

köpargument. Dock bör fastigheten tas om hand och gärna utvecklas så att fler kan få 

tillgång till den fina miljön.”…  ”Bebyggelsen förtjänar att leva vidare då det finns 

mycket goda skäl till bevarande.”…  

  

I Länsstyrelsens svar 2015-07-07 kan man läsa bland annat följande:   

  

…”Uddevalla kommun skriver i sitt yttrande, daterat den 17 juni 2014, att den aktuella 

miljön har historiska anor sedan 1600-talet och att den omfattas av 

kulturmiljövårdsprogrammet. Kommunen bedömer att det inte finns några hinder utan 
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ser positivt på en byggnadsminnesförklaring och upprättande av ett statligt 

kulturreservat.   

  

Bohusläns museum lyfter i sitt yttrande, daterat den 10 september 2014, fram den 

sammantagna miljön men konstaterar samtidigt att behoven av vård- och 

underhållsinsatser är mycket omfattande. Museet anser inte att byggnaderna, möjligtvis 

sockenmagasinet undantaget, motsvarar kraven på att ha ett synnerligt högt 

kulturhistoriskt värde bl a eftersom det i länet finns flera tingshus och gästgiverier som 

redan förklarats som byggnadsminne.   

  

Länsstyrelsen delar Bohusläns museums bedömning och anser inte att Groheds 

gästgivaregård och tingshus uppfyller lagens krav på att ha ett synnerligen högt 

kulturhistoriskt värde”…  

  

Alla typer av skydd för fastigheter kräver mer eller mindre samverkan med 

fastighetsägaren. Vilken relation motionären har med fastighetsägaren har inte 

framkommit. Kultur och fritidsförvaltningen avser att kontakta fastighetsägaren i syfte 

att få kännedom om dennes planer för fastigheten och upplysa om stöd som till exempel 

Länsstyrelsens bidrag till kulturhistoriska miljöer, samt om villkoren för dessa. 

    

Kultur och fritidsnämnden kan inte besluta om rivningsförbud för den aktuella 

fastigheten och det är sannolikt uteslutet att någon annan instans inom kommunen 

skulle kunna ta ett sådant beslut.  

  

Kultur och fritidsnämnden kan inte ge Bohusläns museum den typen av detaljerade 

uppdrag som att kräva att de arrangerar ett specifikt seminarium. Sådana arrangemang 

gör museet på eget initiativ eller i samverkan. Bohusläns museum anser dessutom på 

grund av tidsbrist och bristande möjligheter att de i detta fall inte kan uträtta något åt 

situationen och att det inte skulle vara en framkomlig väg att ordna seminarium i frågan.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-04-07  

Protokoll Kommunfullmäktige 2019-09-11 § 198  

Medborgarförslag från Gunnar Dramsvik om att bevara våra värdefulla kulturhistoriska 

miljöer 2019-06-11  

Avslag ansökan om byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen 2015-07-07   

Kultur och fritidsnämndens beslut på remiss om byggnadsminne 2014-06-17 § 85   

Gunnar Dramsviks ansökan om byggnadsminnesförklaring för fastigheten Grohed 1:2 

2013-07-30      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser att fastigheten Grohed 1:2 har stora kulturhistoriska 

värden, men ser inte föreslagen väg till bevarandeåtgärder som möjliga och väljer därför 

att avslå Gunnar Dramsviks medborgarförslag. 
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§ 57 Dnr KFN 2020/00052  

Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar 2020 

Sammanfattning 

I budget för 2020 har 100 000 kr avsatts till bidrag för pensionärsorganisationer som är 

verksamma i Uddevalla kommun. 

  

Förvaltningen har med ledning av de uppgifter som inlämnats av 

pensionärsföreningarna om sin verksamhet för 2019, upprättat förslag till fördelning 

av 100 000 kr.  40 000 kronor fördelats för lokalkostnader och resterande del, 60 000 

kronor, fördelats som ett generellt stöd med föreningens medlemsantal som grund.     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03 med bilagor;  

    1: Förslag till fördelning av 2020 års bidrag till pensionärsföreningar, 

    2: Tabell pensionärsbidrag 2020.      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att  bevilja 

  

Forshälla PRO 3 921 kr 

  

Lane-Ryrs Pensionärsförening  1 961 kr 

  

Skogslyckans PRO          15 741 kr 

  

Skredsviks PRO                     14 852 kr 

  

SPF Fräkne                       4 112 kr 

  

SPF Hafsten                       4 062 kr 

  

SPF Viken                     10 889 kr 

  

Sv. Kommunalpens. Förbund 17 200 kr 

  

Södertullskyrkans RPG  1 564 kr 

  

Vision Seniorer Uddevalla  3 916 kr 

Uddevalla Bridgeförening 14 777 kr 

  

Onsdagsbridgen 7NT Uddevalla 3 919 kr 

  

Aktiva Seniorer i Uddevalla  3 084 kr 
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§ 58 Dnr KFN 2020/00054  

Överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Uddevalla 
kommun angående Bohusleden och Kuststigen  

Sammanfattning 

I Uddevalla kommun återfinns både Bohusleden och Kuststigen som är vandringsleder 

som ingår i ett större regionalt lednätverk. Dessa populära vandringsleder har sedan 

2018 ingått i ett regionalt projekt lett av Västkuststiftelsen för att dels förbättra 

samarbetet mellan kommunerna där lederna går, dels höja standarden med märkning 

och skyltning längst lederna och för att möta den ökande efterfrågan på låglandsleder i 

Sverige. Detta projekt kommer dock avslutas under 2020.  

  

Projektet tog i ett tidigt skede fram en överenskommelse för att förtydliga de olika 

parternas roll i projektet, samt för att definiera uppdragets ramar. Överenskommelsen 

har även till uppgift att stärka samordningen av lederna, då dessa sträcker sig över ett 

stort geografiskt område. Genom att ha en central huvudman kan kommunernas arbete 

med lederna och marknadsföringen av lederna stärkas och kommunikationsvägarna kan 

kortas.  

  

I dagsläget utför och jobbar förvaltningen redan med majoriteten av de punkter som 

ingår i överenskommelsen, men även andra förvaltningar är delaktiga och kommunen 

spelar en central roll i projektet i form av bland annat samordning av GIS-tjänsterna för 

lederna.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen har granskat överenskommelse inkommen från 

Västkuststiftelsen. En stor del av det ansvaret som innefattas i överenskommelsen ingår 

i kultur och fritidsförvaltningens uppdrag men överenskommelsen skall undertecknas av 

kommunstyrelsen då den även påverkar andra förvaltningar. Under granskningen har 

kultur och fritidsförvaltningens valt att ändra två punkter: 

  

• Säkerställa försäkringar gentemot markägare. 

• Säkerställa att representanter från ev föreningar som arbetar på leden i samarbete 

med kommunen är försäkrade.  

  

Dessa har ändrats till: 

  

• Säkerställa försäkringar gentemot markägare i så stor utsträckning som möjlig. 

• I så stor utsträckning som möjligt säkerställa att representanter från ev 

föreningar som arbetar på leden i samarbete med kommunen är försäkrade via 

sin förening. 

 

Syftet med ändringen är att skapa utrymme då förvaltningen i nuläget inte har en samlad 

bild av hur många markägare som det redan har tecknats överenskommelser med längst 

de två lederna, samt huruvida föreningarna försäkrar sina medlemmar när de utför 

arbeten å föreningens vägnar. Dock anses det vara eftersträvansvärt att tillse att 

försäkringar av detta slag finns för att skapa hållbarhet och en långsiktighet i arbetet 
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med de regionala lederna. Ändringarna har kommunicerats till, och godkänts av Olof 

Wängborg (projektledare tillika representant från Västkuststiftelsen) och 

formuleringarna har tagits fram tillsammans med kommunjurist och i dialog med 

försäkringsmäklare.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-04-06. 

Justerad Överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Uddevalla kommun angående 

Bohusleden och Kuststigen  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna den 

justerade överenskommelsen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 
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§ 59 Dnr KFN 2020/00043  

Avveckling av Högås-Kärr 1:1 (Kärrs badplats) som kommunal 
angelägenhet 

Sammanfattning 

Markägarna till Högås-Kärr 1:1 har uppvaktat kommunen i syfte att ifrågasätta 

anläggningen Kärrs badplats som kommunal angelägenhet p åderas mark. Ärendet 

startade med en inkommen faktura ställd till kommunen om 70 000 kr (kommunen har 

en egen årlig driftskostnad på ca 85 000 kr). Markägarna fick ett tidigt besked att 

kommunen inte avser betala ovanstående faktura om 70 000 kr och då hörde 

markägarnas advokat av sig i syfte att skriva ett arrendeavtal med kommunen. 

Kommunens samlade uppfattning är att vi inte kan upprätta arrendeavtal i en 

uppkommen situation som denna, plötsligt efter alla år. 

 

Det är undantag att en kommunalt skött badplats finns på privat mark och första gången 

denna situation med begäran om arrende för badplats uppstår. Fastighetsägaren har 

rätten på sin sida och om fastighetsägaren ser att arrendeavtal är enda vägen så kan 

kommunen istället bli tvungen att avveckla skötsel och drift av badplatsen. Kultur och 

fritidsnämndens ordförande och presidium fick information i december och övriga 

nämnden 22 januari.  

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03-05     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avser inte ingå något arrendeavtal med markägaren och som 

en konsekvens av detta avvecklar Kultur och fritidsnämnden badplatsen Högås-Kärr 1:1 

såsom kommunal angelägenhet/kommunal badplats.  
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§ 60 Dnr KFN 2020/00057  

Synpunkter från Uddevalla Sim angående arrangemangstaxor 

Sammanfattning 

Uddevalla Sim har uppvaktat avdelningschef Fritid och Unga i frågan kring de nya 

arrangemangstaxorna i Walkesborgsbadet. Föreningen föreslår en revidering av fattade 

beslut samt en anpassning till föreningens förutsättningar.  

 

Beskedet till föreningen har varit att taxor är beslutade av Kultur- och fritidsnämnden 

och att de är välkomna med en formell skrivelse i frågan.  

 
KFN tog beslutet om att anta nya taxor för Walkesborgsbadet vid beslut om verksamhetsplan 

2020-2022 (KFN 2019-11-20 §135. I verksamhetsplanen står: 
  
”Förslaget på de nya taxorna för 2020 i Walkersborgsbadet består av en generell höjning av 

alla taxor som påverkar alla kundkategorier. Flertalet nya kombinationskort finns med i 

förslaget vilket bidrar till en utökad meny som ger kunden många fler valmöjligheter. Taxorna 

har fått en marknadsmässigt mer rättvis bild och är utifrån en kostnadsprincip mer rätt, med 

hänsyn till verksamhetens driftskostnader”.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-04-06 

Skrivelse från föreningen Uddevalla Sim: Uddevalla Sims syn på ny taxa för hyra av 

simhall i samband med tävlingar.     

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår föreningen Uddevalla Sims förslag om att revidera 

arrangemangstaxor. 

  

Förslag till beslut på mötet 

Åsa Carlsson (S) föreslår följande alternativa förslag till beslut:  

 

Då simningen är en stor och framgångsrik sport i Uddevalla anser vi att deras förslag 

om en maxtaxa för dygnshyra är befogad.  

Vi vill därför yrka bifall till Uddevalla Sims skrivelse och uppdra åt förvaltningen att 

göra en jämförelse med vad dygnshyran är i närliggande simhallar och där efter 

återkomma med ett förslag om maxtaxa. 

 

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Åsa Carlsson (S) förslag till 

beslut och finner att nämnden godkänner ordförandes förslag till beslut.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår föreningen Uddevalla Sims förslag om att revidera 

arrangemangstaxor. 

 

 

 

Reservation 

Åsa Carlsson (S), Åke Granath (S), Robert Wendel (S), Tony Wall (S) och Christer 

Johansson (V)  reserverar sig mot beslutet till förmån för Åsa Carlssons (S) förslag.  
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§ 61 Dnr KFN 2020/00045  

Avveckling av servicedeklarationer 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden arbetade under ca en tioårsperiod med servicedeklarationer. 

Dessa togs fram för bland andra biblioteken, fritidsgårdarna och Walkesborgsbadet. 

Sedan 2014 har deklarationerna inte reviderats och kan därför inte betraktas som 

aktuella.  

  

Under uppsiktspliktsmötet för hösten 2019 (mellan kommunstyrelsens ordförande, 

oppositionsråd, kommundirektör, ekonomichef, kommunsekreterare, kultur och 

fritidsnämndens ordförande samt vice ordförande och förvaltningschef kultur och fritid), 

behandlades frågan. Kommunstyrelsen delar kultur och fritidsnämndens uppfattning att 

servicedeklarationerna kan avslutas, till förmån för ett större fokus på 

medborgarperspektivet. 

  

Beslut av avveckling av servicedeklarationer ska fattas i respektive nämnd.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09 

Minnesanteckningar uppsiktspliktsmöte kultur och fritid 2019-10-08.     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avvecklar servicedeklarationer för sina verksamheter 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KFN 2020/00053  

Samråd: Detaljplan för förbindelseväg och industri på del av 
Fröland 3:25 och Herrestad 4:5 m.fl.  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har stort behov av industrimark liksom behov av att avlasta väg 44 

mellan Herrestad och centrala Uddevalla. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat ut samrådshandlingar avseende detaljplan för 

förbindelseväg och industri på del av Fröland 3:25 och Herrestad 4:5 m.fl på remiss. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frö-

landsvägen samt att komplettera befintligt industriområde Dyrsten med småindustri. 

Marken ägs av Uddevalla kommun. 

  

Ärendet bereddes av den så kallade förprövningsgruppen (tjänstemannagrupp från 

samtliga berörda förvaltningar) 2018. Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Exploateringen bedöms av kultur och fritidsförvaltningen som förhållandevis måttfull, 

där hänsyn tagits till omgivande natur och befintligt koloniområde. Eftersom föreslagen 

vägsträckning tar nuvarande buss- och cykelled i anspråk, förutsätter kultur och 

fritidsförvaltningen att förbindelsevägen även inkluderar ett förstärkt gång- och 

cykelstråk. Kultur och fritidsförvaltningen föreslår också en angöringsplats för 

nyttjande av naturområdet Liseberg i anslutning till vägsträckan. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har ingen invändning mot samrådsförslaget. 

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26 

Plankarta, detaljplan för förbindelseväg och industri, del av Fröland 3-25, Herrestad 4-5 

m.fl samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-11 

Planbeskrivning, detaljplan för förbindelseväg och industri, del av Fröland 3-25, 

Herrestad 4-5 m.fl samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-11  

Kungörelse, detaljplan för förbindelseväg och industri, del av Fröland 3-25, Herrestad 

4-5 m.fl 2020-03-11    

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden betonar vikten av att fortsättningsvis säkra goda 

transportmöjligheter för gång- och cykeltrafik mellan Fröland och Unda 

  

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra samrådsförslaget 
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§ 63 Dnr KFN 2020/00059  

Samråd: Ny detaljplan för förskola Dalaberg 

Sammanfattning 

En detaljplan för förskola med åtta avdelningar Dalaberg har inkommit till kultur och 

fritid för samråd. I detta ingår även förskolegård, angöringsytor, parkering och 

nödvändiga kompletteringsbyggnader.  

  

Nu gällande detaljplan för området medger idrottsändamål samt parkmark. 

Markanvändningen föreslås härmed ändras till skola samt bostäder, vilket medger att 

annan typ av skolverksamhet utöver förskola, bostäder samt vårdboende kan etableras 

där. På så vis säkerställs en flexibilitet i planen om behoven skulle förändras i 

framtiden.  

  

Kultur och fritid instämmer i beskrivningen att platsen har höga rekreationsvärden, som 

av samhällsbyggnad beskrivs bestå i ett gång- och cykelstråk på områdets västra sida 

samt naturmark på östra sidan. En naturvärdesinventering har utförts och visar på 

området som ett relativt högfrekvent använt rekreationsområde. Området angränsar till 

en cykelväg längs Uddevallas stamnät för cykelbanor.  

  

Kultur och fritid är positiv till detaljplanens lokalisering, då kollektivtrafik finns inom 

400 meter och att platsen är nåbar med gång- och cykel. Kultur och fritid tillstyrker att 

platsens närhet till cykelväg och naturmiljöer medför behov av cykelparkering. 

  

Samhällsbyggnad bedömer att detaljplaneförslaget inte medför betydande konsekvenser 

för de naturmiljöer som har högst värden; en ekbrant och en bäck som finns i områdets 

kantzon. Om den skyddsvärda lindallén Vidare bedömer samhällsbyggnad att området 

fortsatt kommer innehålla höga rekreationsvärden. Kultur och fritid ser positivt på detta 

och utgår från att planen inte innebär att allmänhetens tillträde till naturmiljöerna i 

området försämras. Kultur och fritid efterfrågar dock en tydligare beskrivning av vilka 

konsekvenser planförslaget får för allmänhetens inträde till strövområdet samt hur den 

fortsatta tillgången säkras.  

  

Kultur och fritid instämmer i samhällsbyggnads beskrivning av platsens fördelar ur ett 

barnperspektiv. Naturmarken i området är väl lämpat för utelek. Samhällsbyggnad pekar 

på möjligheterna att integrera naturmarken i utemiljön vid byggnation av förskola och 

gruppboende. Kultur och fritid är positiv till detta då tillgång till naturmiljöer främjar 

folkhälsan, samt att barns lek stimuleras av friväxande naturområden. Kultur och fritid 

ser gärna en närmare beskrivning av hur detta kan utformas.  

  

Inom detaljplanen finns en husgrund från historisk tid som är klassad som övrig 

kulturhistorisk lämning. Kultur och fritid önskar att i samarbete med samhällsbyggnad 

utreda förutsättningarna för att använda denna som en pedagogisk och/eller estetisk 

resurs för området och dess verksamheter.  

  

Planbeskrivningen hänvisar till Uddevalla kommuns energiplan, som anger att man vid 

kommunala exploateringar ska ha en hög ambition och implementera solenergiteknik 
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eller andra klimatsmarta lösningar. I linje med kultur och fritids nämndsstrategi om 

hållbar samhällsutveckling efterfrågar kultur och fritid en beskrivning av hur sådana 

lösningar kan främjas i den fortsatta plan- och byggprocessen.  

  

Gällande konstnärlig gestaltning av förskolan föreslår kultur och fritid att konstkonsult 

kan utses samtidigt som arkitekt utses. Kultur och fritid samarbetar gärna med 

samhällsbyggnad i valet av konstkonsult.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-04-07 

Planbeskrivning Dalaberg 1:1 

Plankarta Dalaberg 1:1 

Illustrationskarta Dalaberg 1:1 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden önskar få en beskrivning av på vilket sätt ianspråktagen 

idrottsmark kompenseras i närheten av planen.  

  

Kultur och fritid efterfrågar att eventuella lek- och aktivitetsytor som kan komma att 

anläggas inom planområdet ska vara tillgängliga för allmänheten.  

  

Kultur och fritidsnämnden önskar involveras i konstnärlig gestaltning av den nya 

förskolan, i ett tidigt skede. 

  

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra.  
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§ 64 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

 

Förvaltningschefen informerar om kultur och fritidsförvaltningens åtgärder som 

genomförts till följd av coronaviruset.   

Förvaltningschefen informerar även om arbetet med översyn av 

föreningsbidragssystemet och ett möte som ägt rum med projektets referensgrupp.  
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§ 65 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om att uppdraget kring föreningsbidragssystemet kommer att 

återkomma regelbundet till nämnden. 

Ordförande informerar även om att budgetprocessen är uppskjuten.  
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§ 66 Dnr KFN 2020/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

 

Beslut enligt delegation nr 1 att delvis stänga Rimnershallen från och med 2020-03-16 

och tills vidare för att begränsa smittspridning av Corona, Covid-19 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att stänga Bowlinghallen 2020-04-06 till - 2020-06-28 på 

grund av vikande besök med anledning av Corona, Covid19 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att stänga Fritidsbanken från och med 2020-04-06 och tills 

vidare på grund av vikande besök med anledning av Corona, Covid 19 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att stänga biblioteken från och med 2020-03-23 och tills 

vidare för att begränsa smittspridning av Corona, Covid-19 

 

Beslut enligt delegation nr 9, 2020-03-23 § 1, om bidrag till Hogstorps idrottsförening 

för renovering av klubbstuga 
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§ 67 Dnr KFN 2020/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

  

Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag om att flytta kulturskolan till Sinclair 

 beslut KF 2020-03-11 § 68 

 beslut KS 2020-02-26 § 52 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-02-12 

  

Avveckling av mötesplats Tureborg 

 beslut arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2020-03-11 § 12 

 beslut BUN 2020-02-27 § 23 

 beslut KS 2020-03-25 § 104 

 beslut socialnämnden 2020-02-19 § 21 

 tjänsteskrivelse BOU 2020-02-06 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-03-04 

 tjänsteskrivelse socialtjänsten 2020-01-24 

 yttrande från Uddevallahem 

  

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 5, utse vikarie för 

förvaltningschef 

  

Grundläggande granskning 2019 

 följebrev 

 Grundläggande granskning 2019 

  

Justering av kommunbidrag 2020 

 beslut KS 2020-03-25 § 105 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-03-04 

  

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare- svar på 

återremiss 

 beslut KF 2020-04-08 § 96 

 beslut KS 2020-03-25 § 87 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-02-28 

 Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare 

 Program för uppföljning och insyn 2015-2018 

  

Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts 2020-02-28 

 beslut KF 2020-04-08 § 93 

 beslut KS 2020-03-25 § 84 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-03-02 

 ärendeförteckning medborgarförslag 

 ärendeförteckning motioner 
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Nämndernas internkontrollplaner 2020 

 beslut KS 2020-03-25 § 99 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-02-21 

  

Revisionsberättelse 2019 för Uddevalla kommun 

 beslut KF 2020-04-08 § 90 

 redogörelse 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-03-27 

 Revisionsberättelse 2019 för Uddevalla kommun 

  

Skrivelse till Kultur och fritidsnämnden angående unga vuxna 

  

Uppföljning av nämndernas arbete med internkontroll 2019 

 beslut KS 2020-03-25 § 98 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-02-19 

  

Utökad budget för säkerställande av funktion för Walkesborgsbadet till dess att ny 

simhall är i drift 

 beslut ekonomiutskottet 2020-03-16 § 15 

 beslut KF 2020-04-08 § 104 

 beslut KS 2020-03-25 § 94 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-03-04 

 tjänsteskrivelse KOF 2020-01-22 

  

   

 

 


