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Kultur och fritidsnämnden
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Sammanträde
Plats och tid

Kultur och fritidsnämnden
Sammanträdesrum Bäve/Microsoft teams, kl. 09.00-15.00 med avbrott
för lunch kl. 12.30-13.30.

Ledamöter

Annelie Högberg (S), Ordförande
Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande
Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande
Mathilda Sténhoff (M)
Anita Olsson (C), deltar på distans
Carl-Gustav Gustafsson (L) §§ 99-120, deltar på distans
Åke Granath (S), deltar på distans
Christer Johansson (V), deltar på distans
Ann-Marie Viblom (MP) §§ 106-123, deltar på distans
Lars Olsson (UP), deltar på distans

Tjänstgörande ersättare

Robert Wendel (S) för Carl-Gustav Gustafsson (L) §§ 120-123, deltar på
distans
Jennie Ekland (C) för Ann-Marie Viblom (MP) §§ 99-105, deltar på
distans
Anders Andersson (SD) för Thommy Carlin (SD), deltar på distans

Ersättare

Jennie Ekland (C) §§ 106-123
Robert Wendel (S) §§ 99-119

Övriga

Från kultur och fritid

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kent Andreasson (UP)
Kultur och fritid, 2021-06-4 kl. 14.00

Underskrift sekreterare

…………………………………………
Josefin Florell

Underskrift ordförande

…………………………………………
Annelie Högberg

Underskrift justerande

…………………………………………
Kent Andreasson

Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

Justerandes signatur

Paragrafer

§§ 99-109,
114-123

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Kultur och fritidsnämnden 2021-06-02
Kultur och fritid
2021-06-04
2021-06-25
…………………………………………
Josefin Florell
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Kultur och fritidsnämnden
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Annica Ryman, kultur och fritidschef
Paula Nyman, tf. kultur och fritidschef
Carina Wiberg Borg, administrativ chef
Roger Hansson, avdelningschef fritid
Anna Sarsten, avdelningschef kultur, bibliotek och unga
Monica Laigar-Strandberg, ekonom
Jonas Hagberg, enhetschef
Kristina Mars, utvecklare
Robert Wahlström, utvecklare
Emil Palmqvist, projektledare
Josefin Florell, sekreterare

Övriga
Mathias Karlsson, dataskyddsombud
Robert Börjesson, projektledare
Christel Nyberg, förslagsställare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Dnr KFN 267051

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Sammanfattning

Till justerare föreslås Kent Andreasson (UP). Justeringen föreslås äga rum på kultur och
fritid den 4 juni klockan 14.00.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden utser Kent Andreasson (UP) till justerare. Justeringen äger
rum på kultur och fritid den 4 juni klockan 14.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr KFN 274259

Fastställande av dagordning
Sammanfattning

Ärendet Tilläggsbeställning av läktare i idrottshall vid ny-och ombyggnation
Ljungskileskolan föreslås läggas till dagordningen och behandlas som ärende nr 21.
Ärende nummer 6 föreslås skjutas till ett framtida sammanträde.

Beslut

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ovan ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr KFN 276002

Anmälan om jäv
Inga planerade anmälningar av jäv noteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Dnr KFN 276696

Information: digital presentation av Cirkuskvarnen
Sammanfattning

Nämnden får ta del av ett filmklipp från Youtube där Cirkuskvarnen förevisas.
Beslut

Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Dnr KFN 276211

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall
Sammanfattning

Emil Palmqvist, projektledare, och Robert Börjesson, projektledare, informerar om hur
arbetet med ny simhall och utveckling av Rimnersområdet fortskrider.
Nämnden får även information om de olika alternativen för renovering,
tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen. Detta återkommer
som beslutsärende längre fram i dagordningen.
Beslut

Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Dnr KFN 276270

Information: gemensamt bibliotekssystem Fyrstad
Ärendet skjuts till ett framtida sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr KFN 2021/00028

Medborgarförslag från Farouk Abo Khamis om att bygga en
större boxningshall i centrum
Sammanfattning

Förslagsställaren Farouk Abo Khamis tycker att kommunen ska bygga en större
boxningshall så det blir plats för mer människor. Det kommer enligt förslagsställaren
fler nya ungdomar till träningarna men de kommer inte tillbaka eftersom den (sannolikt
nuvarande hall) är för liten. Densamme hoppas att föreslagen boxningshall kan vara i
centrum för att det ska vara enkelt för folk att ta sig dit samt att det finns goda
kollektivtrafikförbindelser.
Kultur- och fritidsnämnden, med förvaltning, är just nu delaktiga i det långsiktiga
stadsutvecklingsprojektet ”Rimnersområdet som ett samlat sport- och idrottscentrum”.
Inom ramen för detta utvecklingsprojekt genomförs föreningsdialoger i syfte att fånga
upp och sammanfatta förväntningar och konstruktiva idéer för områdets utveckling.
Medborgarförslaget om en större boxningshall i centrum beaktas i processen.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18 KFN 2021/00028
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §23, Dnr KS 2021/00057
Medborgarförslag från Farouk Abo Khamis med bilaga 2021-01-16
Beslut

Kultur och fritidsnämnden anser medborgarförslaget om större boxningshall i centrum
besvarat med hänvisning till pågående behovsanalys för utveckling av Rimnersområdet
som ett samlat sport- och idrottscentrum.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr KFN 2021/00027

Medborgarförslag från Christoffer Wetterberg om discgolfbana
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana.
Förslagsställaren föreslår platser såsom runt Fridhem, Sanders dalar, ovanför
Sandersdalsskolan och Kasen.
Kultur och fritid har mottagit ett antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en
discgolfbana, platser för detta som föreslås är bland annat vid Gustafsberg eller I17området, alternativt Bjursjöområdet eller mellan Kurveröd och Skogslyckan.
Sporten växer enligt förslagsställaren och discgolfbana i Uddevalla saknas.
Förslagsställaren informerar om att den tillsammans med cirka 15 likasinnade åker till
omgivande kommuner för att utöva sporten.
Frisbeegolf uppges vara mycket hälsofrämjande eftersom man rör sig, engagerar sig i
något och oftast tillsammans med någon/ några. Frisbeegolf kräver heller inte en stor
ekonomisk investering för den som spelar och är därmed att betrakta som
lågtröskelverksamhet. Frisbeegolf kan med fördel utövas över generationsgränser och i
alla åldrar. Det kan utövas som en lågintensiv motionsform eller som en högintensiv
idrott.
Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt
placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad
med tilldelade medel. Vidare har förvaltningen påbörjat en dialog med en av
förslagsställarna som visat ett intresse av att bidra med kompetens och engagemang.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-18
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 24
Medborgarförslag från Christoffer Wetterberg 2021-02-15
Bilaga till medborgarförslag från Christoffer Wetterberg
Beslut

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla
med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Dnr KFN 2021/00065

Medborgarförslag från Mikael Andersson om en discgolfbana
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana.
Kultur och fritid har mottagit ett antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en
discgolfbana, platser för detta som föreslås är bland annat vid Fridhem, Sanders dalar,
Gustafsberg eller I17-området, alternativt Bjursjöområdet eller i en skog.
Förslagsställaren menar att efterfrågan stor och tillgången till banor liten.
Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt
placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad
med tilldelade medel. Vidare har förvaltningen påbörjat en dialog med en av
förslagsställarna som visat ett intresse av att bidra med kompetens och engagemang.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-19
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 92
Medborgarförslag från Mikael Andersson 2021-04-10
Beslut

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla
med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Dnr KFN 2021/00078

Medborgarförslag om discgolfbana mellan Skogslyckan och
Kurveröd
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en 18-håls discgolfbana
mellan Skogslyckan och Kurveröd (i Sanders dalar).
Kultur och fritid har mottagit ett antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en
discgolfbana, platser för detta som föreslås är bland annat vid Fridhem, Gustafsberg
eller I17-området, alternativt Bjursjöområdet eller i en skog.
Förslagsställaren menar att efterfrågan bedöms vara stor men tillgången liten, då
discgolfbana saknas i Uddevalla och att närmaste banor finns i Vänersborg och
Stenungsund.
Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt
placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad
med tilldelade medel. Vidare har förvaltningen påbörjat en dialog med en av
förslagsställarna som visat ett intresse av att bidra med kompetens och engagemang.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-19
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 § 122
Medborgarförslag 2021-04-18
Beslut

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla
med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Dnr KFN 2021/00026

Medborgarförslag från Christel Nyberg om discgolfbana
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana.
Förslagsställaren föreslår platser såsom vid Gustafsberg eller I17-området, alternativt
Bjursjöområdet eller i en skog.
Förslagsställaren menar att sporten är hälsofrämjande eftersom man rör sig, engagerar
sig i något och oftast tillsammans med någon/ några. Den kräver heller inte en stor
ekonomisk investering för den som spelar och den kan med fördel utövas över
generationsgränser och i alla åldrar.
Förslagsställaren anger att det är lämpligt att införskaffa 9 alternativt 18 korgar samt
utveckla en god information.
Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt
placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad
med tilldelade medel.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §19
Medborgarförslag från Christel Nyberg 2021-01-31
Beslut

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla
med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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§ 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Dnr KFN 2021/00072

Delårsrapport april 2021, kultur och fritid
Sammanfattning

Trots att vissa av kultur och fritidsnämndens verksamheter har tvingats ställa in, har
andra i stället ställt om. Nya arbetssätt och metoder för att nå invånare har utvecklats
under perioden.
Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 1,3 mkr i avvikelse
mot periodiserad budget och prognostiserar ett underskott på 7,6 mkr för 2021.
Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 såsom minskade
intäkter, inställda verksamheter och arrangemang samt ökade kostnader för kommunens
samlade vaccinationscenter på Agnebergshallen. Intäktsbortfall och ökade kostnader
täcks till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland annat
Stadsbiblioteket som uppstår först 2022.
Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut
till invånarna. En digital fritidsgård har lanserats, aktiviteter har flyttat utomhus och via
digitala forum, arbetet med att skapa ett tillgängligt friluftsliv för alla har intensifierats
och inkluderat både bibliotek och fritidsgårdsverksamhet. Landbadet planerar att öppna
tidigare i år och förvaltningen förbereder för sommarlovsaktiviteter.
Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har under perioden hållits stängd och ersatts
av bokningsbara aktiviteter för mindre grupper. Det har lett till minskning av antalet
barn i 10–12-årsverksamheten som föredrar umgänge i större grupp. Fritidsbanken har
underlättat barns tillgång för utomhusaktiviteter.
Under 2020 har antalet aktivitetstillfällen för pojkar minskat, men ökat för flickor. För
året utbetalades ekonomiskt stöd med lika mycket till båda könen. Stödet till lokal- och
anläggningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet ökade från föregående år med
drygt 10 procent. Antalet medlemskap i de bidragsberättigade barn- och
ungdomsföreningarna ökade under året med drygt en procent.
Förvaltningen har slutfört utredningen om ridanläggning i Uddevalla kommun,
framtagit förslag på kommungemensam friluftsplan, invigt och namnsatt skulpturen på
Drottninggatan, påbörjat revideringen av biblioteksplanen och fortsatt arbeta med
projekt Hus för kultur samt Rimnersområdets utveckling.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-11
Delårsrapport april 2021, kultur och fritidsnämnden
Bilaga 1 Resultaträkning
Bilaga 2 Investeringspecifikation
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport april 2021, kultur och fritid
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur och fritidsnämnden
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§ 115

Dnr KFN 2021/00076

Rapportering av informationssäkerhetsarbete och arbete med
GDPR 2021
Sammanfattning

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens
dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess
informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas
informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
I rapport daterad 2021-06-02 redogör dataskyddsombudet för de brister och
förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats under perioden
2020-06-01 – 2021-05-25.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-12
Dataskyddsombudets rapport 2021-06-02
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten om informationssäkerhetsarbete och
arbete med dataskyddsförordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

§ 116

Dnr KFN 2021/00077

Namn till ny simhall
Sammanfattning

Bygget av den nya simhallen kommer att starta under sommaren. Simarenan kommer att
innehålla 50 meters bassäng med 10 banor, bassäng för simundervisning, SM-standard
för 25 meters tävlingar, barnbassäng och hoppbassäng. Simarenan har ännu inte något
namn.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-14 § 76 ska officiella byggnader namnsättas
av respektive verksamhetsutövande nämnd efter samråd med
samhällsbyggnadsnämndens funktion för namnfrågor.
Namnet på simanläggningen bör på något sätt kunna förknippas med de andra
anläggningarna i området. Samtidigt bör namnet kunna stå för sig själv och bli känt i
hela Sverige.
Rimfrost Simarena, som är det föreslagna namnet, antyder till Rimnersområdet och är
ett namn som kan bli känt för sitt namn.
Förslaget kommer från simhallens personal, som enats om detta namnförslag. Enheten
offentlig kultur har även ställt sig bakom namnförslaget. Namnet har förankrats i
samhällsbyggnads namnberedning.
Anläggningarna i området har sina namn efter jätten Rimner i den fornnordiska
mytologin, Rimnersvallen och Rimnershallen. Gatan som går fram till anläggningarna
heter Rimnersgatan. En betydelse av Rimner är ”den som är täckt av Rimfrost”. Enligt
Nationalencyklopedin är rimfrost ”avlagringar av iskristaller genom utfällning av
vattenånga på föremål som avkylts under frostpunkten”. Iskristallerna bildar ofta vackra
mönster. Glittret som man kan se från ytan av rimfrost är reflexer från iskristallerna.
Rimfrost/iskristall kan även användas i simhallens kommunikation och grafiska profil,
samt exempelvis vid tävlingsarrangemang.
Simhallens kortsidor är något vinklade för att bilda tydliga, lite spetsiga hörn. Dessa är
upplysta och kommer att föra tankarna till en iskristall. Man har även valt fasadskivor i
kulörerna vitt och svart, vita som rimfrost och svarta som sot.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-17
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-14 § 276
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden fastställer namnet för den nya simhallen till Rimfrost
Simarena.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

Förslag till beslut på mötet

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande förslag till beslut:
Kultur och fritidsnämnden fastställer namnet för den nya simhallen till Rimnersbadet.

Beslut

Kultur och fritidsnämnden fastställer namnet för den nya simhallen till Rimnersbadet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

§ 117

Dnr KFN 2021/00081

Taxor för uthyrning av Mollöns gård
Sammanfattning

Kultur och fritidsförvaltningen förhyr fortsatt Stan 1:8 på Mollön av
samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2022 enligt beslut från kultur och
fritidsnämnden i april 2021.
Kultur och fritidsförvaltningen planerar för sommarlovsaktiviteter 2021 och gården kan
också användas av exempelvis föreningar och skolan. Tidigare har gården varit uthyrd
till en och samma förening med ett längre hyresavtal, men i och med förändringen så
behöver taxor och principer för tillfällig uthyrning via kultur och fritid beslutas av
kultur och fritidsnämnden.
Uthyrning av Mollön Gård omfattar två byggnader, ett bostadshus och en byggnad med
samlingssal. Grundläggande princip för att hyra lokalerna från kultur och fritid är att
verksamheten ska riktas till aktiviteter för barn och unga och bedrivas i
föreningsregi/civilsamhället eller i kommunal regi.
Förslag till taxa för hyra av anläggningen kopplas till befintlig taxekategori A och
omfattar båda byggnaderna, men med ett maxbelopp som motsvarar 8 timmar per dag.
Föreningar som är godkända i Uddevalla kommuns föreningsregister föreslås betala 110
kronor per timma, max 880 kronor per dag.
Övriga organisationer som inte uppfyller kraven för föreningsregistret föreslås betala
220 kronor per timma, max 1760 kronor per dag.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-21
Karta över Mollön Gård med uthyrningsbara lokaler och ytor.
Planlösning, hus 1
Planlösning, hus 2
Översikt, taxekategori
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att uthyrning av Mollöns gård ska riktas till
aktiviteter för barn och unga som bedrivs i föreningsregi eller i kommunens egen regi.
Taxa för tillfällig hyra av anläggningen omfattar två av byggnaderna med tillhörande
gräs-och grusytor enligt karta i beslutsunderlaget.
Taxan kopplas till taxekategori A med ett maxbelopp som motsvarar 8 timmar
per dag.
Kultur och fritidsnämnden fastställer avgift för föreningar som är godkända i Uddevalla
kommuns föreningsregister till 110 kronor per timma, max 880 kronor per dag.
Kultur och fritidsnämnden fastställer avgift för övriga som inte uppfyller kraven för
föreningsregistret till 220 kronor per timma, max 1760 kronor per dag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

§ 118

Dnr KFN 2021/00082

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av
Rimnersvallen
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av
renovering för att kunna nyttjas till sin fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det
handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan
samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen.

Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet är sedan maj
2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden som ska klara både Superettan i
fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för detta
ändamål. Publikkapaciteten ska motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit
användbara, vilket motsvarar 4000–7000 personer totalt.
Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna
standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi
skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid
sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos
breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. Sammantagit har 3 alternativ
tagits fram 2 som når kravställande standarder för elitidrott och 1 som motsvarar nuvarande
standard med tillgänglighetsanpassning. Förvaltningens rekommendation är att alternativ 2
med SM-standard samt Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassad både för
utövare och publik förordas.
Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering.
Beslutsunderlag
Kultur och fritids tjänsteskrivelse dat 2021-05-20
Lokalprogram dat 2021-01-21
Behovsanalys dat 2021-01-18
Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur dat 2021-05-04
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar

att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettanstandard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.
att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 2
samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal vid
partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida
kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

Förslag till beslut på mötet
Lars Olsson (UP) föreslår att ärendet återremitteras.

Anders Andersson (SD) föreslår att ärendet återremitteras i avvaktan på en helhetsplan för
Rimnersområdet.
Gösta Dahlberg (M), Anita Olsson (C), Carl-Gustav Gustafsson (L), Christer Johansson (V)
och Ann-Marie Viblom (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden vill behandla ärendet idag eller återremittera det, och finner
att nämnden vill behandla ärendet idag.

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut och finner
att nämnden gör det.
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettanstandard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.
att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ
2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal
vid partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida
kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent.
Reservation

Anders Andersson (SD) reserverar sig till förmån för det egna förslaget och lämnar
följande skriftliga motivering:
Vi anser att ytterligare delbeslut avseende Rimnersområdet skall fattas först när plan för
områdets helhet har utkristalliserats.
Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig till förmån för det egna
förslaget och lämnar följande skriftliga motivering:
Vi yrkade på återremiss och att man först löser att ersätta träningsmöjligheterna för de
klubbar som nyttjar Rimnersvallen.
Vi ser tyvärr hur det gått med ersättningsytor för fotbollen som man inte än är klar med
och det har skapat stor frustration och nu skall ytterligare en plan ersättas under
byggtiden.
När nu friidrottsklubb inte är trygga i hanteringen och befarar problem ser vi att man
måste ta dessa tvivel på allvar och bemöta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

Uddevallapartiet är inte emot investeringar tvärtom vi vill se ett helhetsgrepp över
området. Man har ännu inte löst skytteföreningarnas vara eller icke vara på området.
Kommer man fram till något där öppnar sig otroliga möjligheter för framtiden.
Området kan bli ett fantastiskt idrottscentrum.
Det kan finnas utrymme för att bygga en separat fotbollsarena och låta Rimnersvallen
husera friidrott till exempel.
UddevallaPartiet vill att man tar ett helhetsgrepp över området när det gäller sådana
stora investeringar. Det kommer vara det bästa för framtiden.
Vi reserverar oss från kultur och fritidsnämndens beslut när vi fortfarande har en
diskussion i partiet om storlek och omfattning på investering. Vi skall få så mycket som
möjligt för pengarna för att tillgodose de behov som finns för att utveckla hela
rimnersområdet.
Projektledning kommer att presentera de olika alternativen på nästa partigruppmöte och
därefter kommer Uddevallapartiet ta ställning på KS/KF.
Lars Olsson (UP)

Justerandes signatur

Kent Andréasson (UP)

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

§ 119

Dnr KFN 2019/00177

Projekt Friluftsplan Uddevalla kommun
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en
övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Enligt
uppdragsbeskrivningen förväntades planen ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen
för friluftsliv och syfta till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa
goda förutsättningar för arbetet med friluftsfrågor beträffande befolkningens
friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de
kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska ansvarsfördelningen mellan nämnder
klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt
föreslås.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-02-03 § 29 att anta remissutgåvan av
Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 och att sända denna på
remiss till övriga nämnder samt relevanta föreningar och organisationer som berörs av
det kommunala friluftslivets utveckling.
Planen har därefter bearbetats utifrån de remissvar som inkommit till kultur och
fritidsförvaltningen. Samtliga nämnder som besvarade remissen föreslog endast mindre
ändringar, alternativt ställde sig bakom planen i dess helhet.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20
Hållbart friluftsliv – Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030
Sammanställning av remissvar, Hållbart friluftsliv
Beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
Hållbart Friluftsliv- Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 del I antas i sin helhet.
Kultur och fritidsnämndens reglemente § 2, Särskilda uppgifter kompletteras med
följande: ”samordning av kommunens insatser avseende friluftsliv”.
Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur och
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden ska formulera politiska uppdrag
kopplat till de sex utpekade områdena, utifrån nämndens ansvarsområden gällande
friluftsliv. Dessa ska komma kultur och fritidsnämnden till del senast 31 december 2021
för sammanställning inför beslut i kommunfullmäktig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

§ 120

Dnr KFN 267055

Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschefen informerar om följande:
Det är cirka 15 föreningar som sökt stöd för sommarlovsaktiviteter och idag publiceras
ett sommarlovsprogram.
Kristina Mars, utvecklare, informerar om att arbete pågår för att hitta lösningar
för Ljungskile Ridklubb gällande föreningens markbehov kopplat till beviljat bygglov
för padelhall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

§ 121

Dnr KFN 267054

Ordförande informerar
Ordförande hälsar Annica Ryman, nytillträdd förvaltningschef för kultur och
fritid, välkommen.
Ordförande informerar även om att delegationsbeslut fattats om att dela ut
ett aktivitetsstöd till föreningar i enlighet med 2019 års nivåer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

§ 122

Dnr KFN 2021/00002

Redovisning av delegationsbeslut 2021-06-02
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:
Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till
Ljungskile Segelsällskap
Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till
Uddevalla Ridklubb

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kultur och fritidsnämnden

2021-06-02

§ 123

Dnr KFN 2021/00003

Redovisning av anmälningsärenden 2021-06-02
Beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:
Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av covid-19 lagen
beslut KF 2021-05-12 § 109
beslut KS 2021-04-28 § 108
tjänsteskrivelse KLK 2021-04-08
Länsstyrelsens meddelande angående samverkan inför kommunala beslut
Synpunktshantering tertial 1 2021
Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning
beslut KF 2021-05-12 § 111
beslut KS 2021-04-28 § 110
tillfälliga riktlinjer
tjänsteskrivelse KLK 2021-04-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

