
 

  
Utses att justera Robert Wendel (S) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 27/5 kl. 08.00 Paragrafer §§ 68-82  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Robert Wendel 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2020-05-20 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2020-05-27 
Anslaget tas ner 2020-06-17 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Hotell Bohusgården, kl. kl. 09.10 till 13.12 med paus för fika mellan kl. 

10.14 till 10.43 och paus mellan kl. 12.08 och 12.18.   
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans 

Margareta Lundh (M) 

Torsten Torstensson (C) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

Thommy Carlin (SD) 

Lars Olsson (UP) 
  
Ersättare Tony Wall (S) 

 
Övriga Ersättare på distans  

Josef Sannholm (S) 

Christer Johansson (V) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) §§ 68-76 

 

Från kultur och fritid 

Katarina Hansson, förvaltningschef  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Josefin Florell, sekreterare 

Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga 

Monica Laigar Strandberg, ekonom  

Emil Palmqvist, enhetschef  

Robert Wahlström, utvecklare 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Patrik Carlsson, projektledare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Robert Wendel (S) till justerare. Justeringen 

föreslås äga rum den 27 maj klockan 08.00 på Kultur och fritid.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Robert Wendel (S) till justerare. Justeringen äger rum 

den 27 maj klockan 08.00 på kultur och fritid.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende nummer 10, information om Rampen, flyttas fram till att bli ärende nummer 14.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ovan ändring.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr KFN 275492  

Information om förstudie för lokaler för kultur 

Sammanfattning 

Anna Svensson, avdelningschef kultur och bibliotek, informerar om arbetet med 

förstudien för lokaler för kultur.   

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr KFN 275494  

Information om arbete med friluftsliv 

Sammanfattning 

Robert Wahlström, utvecklare, informerar om arbetet med tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv samt arbetet med framtagande av friluftsplan för Uddevalla kommun.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr KFN 275497  

Information om utveckling av Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga, informerar om arbetet med utveckling 

av Rimnersområdet och processerna för simhall, Rimnersvallen och Rimnersområdet i 

helhet.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr KFN 2020/00031  

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett till 
Skeppsvikens badplats 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska tillskapa en ny 

toalett vid Skeppsvikens badplats. I förslaget nämns att det funnits toalett möjligheter 

sedan 1920 talet och att kommunen förra året tog bort den gamla slamtoaletten. 

Förslagsställaren önskar att det tillkommer inom rimligt avstånd till badplatsen en ny 

tillgänglighetsanpassad och rymlig toalett/bajamaja.  

  

Förvaltningen anser att en toalett på Skeppsvikens badplats skulle vara en positiv 

utveckling av badplatsen, men att det finns 12 andra badplatser med olika behov av 

standardhöjningar och att i en framtida badplatsutredning fastställa vilka badplatser som 

bör prioriteras.   

År 2019 togs den gamla slamtoaletten bort från Skeppsviken badplats, detta efter 

upprepad skadegörelse och sanitär nedsmutsning, detta i samband med öppnande av 

aktivitetsparken på Oljeberget där en tillgänglighetsanpassad slamtoalett har placerats.   

  

I övrigt så finns det en kommunal HWC vid Mobil Oil nära Strandpromenaden. Om det 

ska anläggas en toalett vid Skeppsvikens badplats bör det vara en av modellens som är 

vandalsäker samt självrengörande. Att anlägga en sådan toalett är kostsamt och kräver 

dessutom en ny VA-anslutning. Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar anser 

förvaltningen inte detta som en möjlighet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-05-05 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-02-12 § 34 

Medborgarförslag från Mats Sahlbring  2019-07-02     

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte anlägga en toalett till Skeppsvikens badplats 

men att ta med sig förslaget i en framtida badplatsutredning. 

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande förslag till beslut:  

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren och ger förvaltningen i uppdrag att 

undersöka möjligheten med en tillfällig tillgänglighetsanpassad toalett på Skeppsviken 

under sommaren 2020. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång  

Ordförande ställer sitt förslag till beslut mot förvaltningens förslag till beslut och finner 

att nämnden godkänner ordförandes förslag till beslut.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren och ger förvaltningen i uppdrag att 

undersöka möjligheten med en tillfällig tillgänglighetsanpassad toalett på Skeppsviken 

under sommaren 2020. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr KFN 2020/00063  

Delårsrapport april 2020, kultur och fritid 

Sammanfattning 

Årets första tertial har präglats av besparingsåtgärder, följderna av Covid-19 samt 

pågående arbete med utredningsuppdrag. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott mp den periodiserade budgeten med 

2,5 mkr, detta avser nya medel för verksamhet på Källdal, kallad Rampen. Andra 

avvikelser både minus och plus avser minskade intäkter på anläggningar, inställda 

verksamheter och arrangemang, senarelagda projekt, lägre personalkostnader samt en 

återhållsamhet på grunda av besparingskrav/effektiviseringar. 

Förvaltningen prognostiserar att kultur och fritidsnämnden beräknas få överskott på 1,3 

mkr 2020, utifrån verksamheternas prognoser samt att nystartad verksamhet på Rampen 

inte kommer få full ekonomisk effekt, trots obalans i förhållande till minskad 

kommunbidragsram för 2020 och Covid-19. 

Beslutade investeringsmedel beräknas inte att förbrukas på grund av olika 

omständigheter och beslut. Investeringar som nytt bad avviker stort mot budgeterad 

nivå på grund av senarelagd tidplan. En annan avvikelse avser investeringsmedlen för 

konstnärlig gestaltning, då dessa medel är helt avhängigt av hur kommunens olika 

byggprojekt fortskrider. Det är inte ovanligt att projekten förskjuts i tid som då påverkar 

när investeringen genomförs. Investeringsutgifter första tertialet är 1,0 mkr. 

Investeringsnivå för 2020 beräknas bli 45,3 mkr jämfört med budgeterat 157,6 mkr. 

Covid-19 har i hög grad präglat tertialet för kultur och fritids verksamheter. Utöver det 

ökade antalet sjukskrivningar, har följderna tagit sig olika uttryck i de olika 

verksamheterna. Walkesborgsbadet har mellan januari och mars tappat drygt 10 000 

besökare, och föreningar har avbokat halltider och arrangemang i sådan omfattning att 

förvaltningen drabbats av ett påtagligt intäktstapp. Agnebergshallen, som under april 

2019 hade en beläggning på 98 % mellan kl. 18 och 20, hade under april 2020 3 % 

beläggning under samma tidsspann. Program i våra öppna verksamheter har ställts in 

eller skjutits fram. Bowlinghallen och bibliotekets lokaler har stängts. 

Pandemins intåg har också gett oväntade effekter i form av nya spännande 

arbetsmetoder och tjänster. Detta gäller bland annat biblioteken, som genom stängning 

sökt nya kommunikationsvägar med användare. Bland de nya tjänsterna kan nämnas 

daglig chatt, bokkassar för äldre, förlängda lånetider och utökat antal e-bokslån. 

Kulturskolan har ställt in ett fåtal kurser men lyckats bibehålla de flesta. Även där har 

ett utökat antal digitala kurser erbjudits. Fritidsgårdsverksamheten har bedrivits i samma 

omfattning som innan, men med utökat inslag av utomhusaktivitet. Likaså har 

fritidsbanken hållit öppet som vanligt. Emaus lantgård har sett en stadig ökning av 

antalet besökare, vilket föranlett åtgärder för att säkra den sociala distansen. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020–05–12  

Delårsrapport april 2020, kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringsspecifikation 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att godkänna delårsrapport april 2020, kultur och fritid 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr KFN 2020/00065  

Ansökan om överföring av beviljade medel från 2020 års 
effektiviseringsfond till 2021 års effektiviseringsfond 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden beviljades 2019-12-18 § 358 av kommunstyrelsen medel ur 

effektiviseringsfonden för att tillfälligt inrätta en tjänst som bemanningscontroller. 

Syftet med tjänsten är att under ett års tid utveckla, dokumentera och kommunicerar 

bemanningsprocessen att gå från statisk till mer verksamhetsanpassad bemanning. Rätt 

schema genererar budget i balans, bra arbetsmiljö med medborgaren i fokus. 

  

Avsikten var att förvaltningen under 2020 skulle ha fokus på detta arbete men innan 

projektet hann starta fick pandemin Covid 19 förvaltningen att prioritera om. 

Bemanningsekonomi anser kultur och fritidsnämnden vara ett viktigt område att 

utveckla men i dagsläget bedöms inte det vara möjligt under pågående pandemi då detta 

inbegriper ett stort engagemang från chefer och personal. Kultur och fritidsnämnden 

ansöker med anledning av detta att beviljade medel från 2020 års effektiviseringsfond 

(800 tkr), överförs till 2021 års effektiviseringsfond.  

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-05-04  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-18 § 358 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-11 

Kultur och fritidsnämndens beslut 2019-11-20 

Tjänsteskrivelse 2019-11-06 ansökan effektiviseringsfonden 

Ansökan ur effektiviseringsfonden – Bemanningscontroller   

   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner ansökan till kommunstyrelsen om överföring av 

beviljade medel på 800 tkr från 2020 års effektiviseringsfond till 2021 års 

effektiviseringsfond 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr KFN 2020/00061  

Granskning av detaljplan för handel och verksamheter på del 
av Herrestads-Torp 1:3 m.fl.  

Sammanfattning 

Kultur och fritid har emottagit en detaljplan för handel och verksamheter i Herrestads 

Torp (del av Herrestads-Torp 1:3 m.fl) för granskning. Detaljplanen syftar till att pröva 

områdets lämplighet för verksamhet och handelsetableringar i anslutning till de östra 

delarna av Torp köpcentrum. Detaljplanen var föremål för samråd under 2016, kultur och 

fritid fanns inte med på sändlistan i samrådsskedet. 

  

Samhällsbyggnadsstrategin anger att Torp ska anses vara ytmässigt färdigexploaterat, 

med undantag för redan påbörjade planer. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse (SBN 

2020-04-14) kommenterar detta och anger att denna detaljplan anses vara påbörjad.  

Kultur och fritid anser att det finns anledning att ompröva detta resonemang då drygt tre 

och ett halvt år passerat sedan samråd.  

  

För att kultur och fritid ska kunna ta ställning till detaljplanen önskas att behovet av 

handelsetablering och verksamhet redovisas i relation till andra möjliga samhällsbehov, 

då det finns tomma handelslokaler både i centrala Uddevalla, men även på Torp. 

Centrumhandeln är idag hårt pressad av ett sviktande kundunderlag, och detaljplanen 

riskerar att utarma stadskärnan ytterligare. 

  

Exempel på andra behov som skulle kunna beaktas är att pröva platsens lämplighet för 

bostadsbebyggelse (med en andel hyresrätter utifrån riktlinjer för bostadsförsörjning) 

eller möjligheten att komplettera Torp med en icke-kommersiell mötesplats. Kultur och 

fritid anser av samma skäl att nollalternativets konsekvenser bör utredas och redovisas, 

även om detaljplanen inte medför krav på miljökonsekvensbeskrivning.  

  

Utöver ovan vill kultur och fritid påpeka och förtydliga några av de konsekvenser som 

ytterligare handelsetableringar i Torp för med sig: 

  

Fjärrhandel motverkar en levande stadskärna och hållbarhetsmål 

Externhandel medför även ökad bilkörning, både till och från Torp-området men även 

de kortare sträckor som besökare behöver köra inom Torp redan idag, vilket kommer 

öka ytterligare eftersom detaljplanen medför att Torp får en större geografisk yta. Detta 

är inte i linje med kommunens övergripande strategi om att motverka 

klimatförändringarnas effekter genom hållbar utveckling.   

  

Kultur och fritid anser, som tidigare nämnt, att ytterligare handelsverksamhet på Torp 

går tvärtemot kommunens ambition om ett levande centrum. Samhällsbyggnadsstrategin 

anger att centrumkärnan i Uddevalla behöver vitaliseras, inte minst mot bakgrund av 

den externa handelns starka utveckling.  

  

Irreversibla förändringar i naturmiljön 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utifrån ett klimatanpassningsperspektiv är marken idag till stor del oexploaterad och har 

mycket naturlig infiltration av dagvatten. Den planerade exploateringen medför en stor 

andel hårdgjord yta. Planbeskrivningen anger även att den skogbeklädda bergsknallen i 

planområdets östra del kan komma att schaktas ned 

  

Den tänkta exploateringen kan således medföra irreversibla förändringar i naturmiljön 

vilket är negativt både utifrån ett ekologiskt och kulturmiljömässigt perspektiv. 
Handelns konsumtionsmönster förändras snabbt, vilket kan göra detta till en kortsiktig 

investering på bekostnad av mer långsiktiga värden. 

  
Övriga synpunkter på detaljplanen 
Kultur och fritid anser utifrån ett natur- och kulturperspektiv att bebyggelsen ska anpassas 

efter terrängen, varför stenmur och bergknalle ska bevaras. Detaljplanen finns inom 

riksintresse för högexploaterad kust, vilket innebär att exploatering inom dessa områden 

endast ske om det inte påtagligt skadar områdets samlade natur- och kulturvärden. 

  

Kultur och fritid är positiva till att naturmiljön som utgörs av bäcken och dess 

omgivningar ska planläggas som naturmark med kommunen som drift- och 

skötselansvarig.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-04-28 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Samrådsredogörelse    

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden avråder samhällsbyggnadsnämnden från att gå vidare med 

detaljplanearbetet eftersom det medför irreversibla förändringar i naturmiljön och 

motverkar en hållbar samhällsutveckling.  

  

I händelse av att planarbetet fortgår anser kultur och fritidsnämnden att bebyggelsen ska 

anpassas efter naturen, varför den skogbeklädda bergsknallen ska bevaras. Kultur och 

fritidsnämnden anser även att detaljplanens lokalisering medför höga krav på 

gestaltning. 

  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande förslag till beslut:  

 

Kultur och fritidsnämnden godkänner detaljplanen men ber samtidigt 

samhällsbyggnadsnämnden att göra så varsamma förändringar i naturmiljön som 

projektet medger. 

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden 

godkänner nämndens förslag till beslut.  
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Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner detaljplanen men ber samtidigt 

samhällsbyggnadsnämnden att göra så varsamma förändringar i naturmiljön som 

projektet medger. 
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§ 77 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om följande punkter:  

Processen kring badplatsen på Högås Kärr.  

Översynen av föreningsbidrag med avseende på process samt möten med 

referensgruppen.  

Information om ersättare för förvaltningschef under sommarsemestern kommer att 

läggas upp på Inblicken.  

Hantering av kultur och fritids verksamheter i sommar med avseende på situationen 

med coronaviruset. Stadsbiblioteket och Ljungskile bibliotek planeras att öppna efter 

midsommar.  
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§ 78 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Sammanfattning 

Ordförande informerar om semesterplanering. Ordförande är ledig vecka 29-32, förste 

vice ordförande är då ordförande. Andre vice ordförande är ledig vecka 26-29.  
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§ 79 Dnr KFN 2020/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut 2020-05-05 enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till 

Ljungskile Ridklubb 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att från och med 2020-04-27 åter öppna stängda delar av 

Rimnershallen, förutom hoppgropen 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att åter öppna Fritidsbanken från och med 2020-04-14 
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§ 80 Dnr KFN 2020/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Deltagande på distans vid fullmäktige- och nämndsammanträden 

beslut KF 2020-04-08  § 87 

reglemente till författningssamlingen 

tjänsteskrivelse KLK 2020-03-23 

 

Inkomna synpunkter tertial 1 

 

Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 

beslut KS 2020-04-29 § 139 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-04-08 
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§ 81 Dnr KFN 275493  

Information om Rampen 

Sammanfattning 

Patrik Carlsson, projektledare, informerar om kultur och fritidsförvaltningens 

verksamheter i Källdal. Den förvaltningsgemensamma verksamheten kallas för Rampen 

och innehåller bland annat bibliotek, fritidsgård och idrottshall.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 82 Dnr KFN 275495  

Nämndens egna överläggningar: utvärdering av nämndsarbetet 

Beslut 

Ärendet bordläggs.  

 

 


