
 

  
Utses att justera Gösta Dahlberg (M)  
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 2020-12-14 kl. 08.30 Paragrafer §§ 167-189  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Gösta Dahlberg 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2020-12-08 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2020-12-14 
Anslaget tas ner 2021-01-04 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 09.00 till 16.15 med avbrott för lunch 

mellan kl. 12.47 och 13.32, för fika kl. 10.06 till 10.25 och 14.28 till 

14.45 samt för paus 15.49 till 15.52. Nämnden ajournerade sig mellan kl 

11.12 och 11.30.  
   
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

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

Anita Olsson (C), deltar på distans 

Carl-Gustav Gustafsson (L), ej § 172-173 p.g.a jäv, deltar på distans 

Åke Granath (S) §§ 167-185, deltar på distans 

Christer Johansson (V) §§ 167-185, ej § 177 p.g.a jäv, deltar på distans 

Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 
Tjänstgörande ersättare Robert Wendel (S) för Mathilda Sténhoff (M), deltar på distans 

Karin Johansson (KD) för Thommy Carlin (SD), ej § 176 p.g.a jäv, deltar 

på distans 

Jennie Ekland (C) för Karin Johansson (KD) § 176 

Monica Bang Lindberg (L) för Carl-Gustav Gustafsson (L) §§ 172-173 

Monica Bang Lindberg (L) för Christer Johansson (V) § 177 

 
Ersättare Jennie Ekland (C) §§ 167-175, §§ 177-189, deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L) §§ 167-171, 174-175, 178-189, deltar på 

distans 
Övriga Från kultur och fritid 

Paula Nyman, tf. förvaltningschef 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Carina Wiberg Borg, administrativ chef 

Eva Persson, tf. avdelningschef kultur och bibliotek 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare 

Carl Casimir, kommunantikvarie 

Emil Palmqvist, projektledare 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

Monica Laigar Strandberg, ekonom 

Robert Wahlström, utvecklare 

Torben Larsson, utvecklare 

Josefin Florell, sekreterare 

 

 

Övriga  

Robert Börjesson, projektledare  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Gösta Dahlberg (M). Justeringen föreslås äga rum måndag den 

14/12 klockan 08.30 på kultur och fritid.  

 

Beslut 

Till justerare utses Gösta Dahlberg (M). Justeringen äger rum måndag den 14/12 

klockan 08.30 på kultur och fritid.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr KFN 276002  

Anmälan om jäv 

Sammanfattning 

Carl-Gustav Gustafsson (L) avser anmäla jäv på ärende 6, Ansökan från IK Oddevold 

om bidrag till ny konstgräsplan vid Thordéngården. 

Karin Johansson (KD) avser anmäla jäv på ärende 10, Bidrag till funktionsrätts-, länk-, 

frivillig-, sociala och pensionärsföreningar 2021. 

Christer Johansson (V) avser anmäla jäv på ärende 11, bidrag till kulturföreningar 2021 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden noterar avsedda anmälningar om jäv.  
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§ 170 Dnr KFN 275981  

Information: framtagande av friluftsplan 

Sammanfattning 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare och Robert Wahlström, utvecklare, informerar om 

arbetet med framtagande av en friluftsplan för Uddevalla kommun.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 171 Dnr KFN 275985  

Information: Rimnersområdet, simhall och ersättningsytor  

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, projektledare, ger nämnden en lägesrapport om arbetet med ny simhall 

och utveckling av Rimnersvallen.  

Robert Börjesson, projektledare, informerar om arbetet med utveckling av 

Rimnersområdet.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 Dnr KFN 2020/00140  

Ersättningsytor för Rimnersområdets B-plan och C-plan 

Sammanfattning 

Den 13 november 2019 (§ 264) beslutade kommunfullmäktige att ny simhall ska 

placeras på Rimnersområdet. Beslutet medför att två fotbollsplaner (B-plan, naturgräs 

och C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet kommer att rivas under sommaren/hösten 

2021 i samband med byggstart av simhallen. En ny konstgräsplan planeras att anläggas 

på Rimnersområdet som en del av pågående stadsutvecklingsprojekt i framtiden men är 

ingen lösning som ersättningsplan.  

  

Som ersättning föreslår förvaltningen framförallt ett övertagande av Fridhems 

anläggning Kamratgården samt att en ny 9 mot 9 konstgräsplan byggs på grusplanen 

bakom Sommarhemshallen. B-planen ersätts med en upprustning av befintlig gräsplan 

på Bodele samt omklädningsrum.  Förvaltningens rekommendation att anlägga en 9 mot 

9 konstgräsplan Sommarhemmet bygger på att projektet löper liten risk att försenas i tid 

samt att det är ett resursmässigt hållbart alternativ, både under ersättningstiden 

och därefter. Målsättningen är att fotbollsplaner ska åter till Rimnersområdet i den 

fortsatta utvecklingen av området och planen på Sommarhemmet kan då finnas kvar och 

nyttjas som en spontanidrottsplats. Driftkostnaden blir lägre och investeringskostnaden 

bedöms också rymmas inom ramen för simhallens budget.  

  

Förvaltningen lägger också fram ytterligare ett alternativ med en 11 mot 11 

konstgräsplan på Svanevallen. Alternativet innebär i nuläget lite högre risk för 

förseningar i tidplanen och högre drift-och investeringskostnader. I samråd med 

kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms investeringen inte 

rymmas helt inom simhallens budget utan behöver finansieras.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-30 

Tidplan 9 mot 9 Sommarhemsplanen 

Tidplan 11 mot 11 Svanevallen 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-13 § 264   

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

Alternativ 1  

  

att en ny 9 mot 9 konstgräsplan skall byggas på grusplanen vid Sommarhemsskolan.    

  

att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  
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att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 6 600 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Sommarhemsskolan samt 647 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.   

  

Alternativ 2  

  

att en ny 11 mot 11 konstgräsplan skall byggas på Svanevallen.  

  

att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  

  

att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 13 030 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Svanevallen samt 1 214 000 kronor i ökad driftram för kultur 

och fritidsnämnden.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.  

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande: 

att anta alternativ 1 samt att skicka med kultur och fritidsförvaltningen att i dialog med 

Haif och IK Oddevold kunna säkerställa matchtider på helg för övriga föreningar.   

Kent Andreasson (UP) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare föreningsdialog i 

första hand och att i andra hand avslå förvaltningens förslag till beslut.  
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Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden vill besluta om återremiss eller avgöra ärendet idag och 

finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande frågar om nämnden vill godkänna Kent Andreassons (UP) förslag om att 

avslå förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden inte godkänner det.   

Ordförande frågar om nämnden vill godkänna ordförandes förslag till beslut och finner 

att nämnden gör det.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att en ny 9 mot 9 konstgräsplan skall byggas på grusplanen vid Sommarhemsskolan.    

  

att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  

  

att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 6 600 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Sommarhemsskolan samt 647 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.   

  

att skicka med kultur och fritidsförvaltningen att i dialog med Haif och IK Oddevold 

kunna säkerställa matchtider på helg för övriga föreningar.   

Reservation  

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

egna förslag.  

Avstår från att delta i beslut 

Karin Johansson (KD) avstår från att delta i beslutet. 
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Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) lämnar följande anteckning till 

protokollet:  

 

Uddevallapartiet ser brister i dialogen med föreningar där inte förvaltningen eller 

föreningarna är överens om vad som är bra dialog. Detta gäller i första hand 

Rimnersvallen och Samnerödsområdet och föreningar som är aktiva här. 

Utan att veta hur framtidens plan av området Rimnersvallen/Samneröd tar vi beslut att 

flytta runt planer vilket bidra till högre kostnader, logistiska problem och oro för de som 

nyttjar ytorna. 

  

För att i framtiden utveckla en bättre dialog mellan föreningar och kommunen föreslår 

Uddevallapartiet att ett Föreningsråd skall organiseras för att lyfta de frågor som är 

aktuella för föreningar och förbättra dialogen där i mellan, vilket kan hjälpa föreningar i 

ett tidigt läge att inkluderas i framtida investeringar, ombyggnationer och 

utvecklingsfrågor. 

  

Jäv  

Carl-Gustav Gustafsson (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut.   

Ajournering 

Under överläggningarna ajournerade sig nämnden mellan klockan 11.12 och 11.30.  
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§ 173 Dnr KFN 2020/00148  

Ansökan från IK Oddevold om stöd till utbyte av konstgräs 

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd på 1 413 125 kronor. 

Stödet avses användas för att byta ut den uttjänta konstgräsmattan på Thordéngården.  

Förvaltningen ser positivt på denna ansökan utifrån att föreningen fortsatt ska kunna 

bedriva en fullgod barn- och ungdoms- samt parasportsverksamhet. Konstgräsplanen 

vid Thordéngården är också en viktig länk i den totala hanteringen för att täcka behovet 

av konstgräsplaner samt skapa ersättning för de fotbollsplaner som tillfälligt försvinner 

från Rimnersområdet när den nya simhallen byggs.   

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20 KFN 2020/00140  

IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2020-11-19  

Överenskommelse, kultur och fritid och IK Oddevold 2020-11-19 

Offert 2020-11-11  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-11-20 § 138 

IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2018-12-27  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beviljar IK Oddevold 1 413 125 kronor för att slutföra 

projektet enligt bifogad offert, vilket kompletterar den tidigare summan om 1 600 000 

kronor.  

Detta beslut ersätter KFN 2019-11-20 § 138. 

 

Jäv 

Carl-Gustav Gustafsson (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut. 
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§ 174 Dnr KFN 2020/00159  

Reviderat styrkort kultur och fritidsnämnden 2021-2022 

Sammanfattning 

Den nya majoriteten, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centern har 

tillsammans arbetat fram en strategisk plan för återstoden av mandatperioden 2020-

2022. 

  

Strategisk plan 2020-2022 har tagit sin utgångspunkt i mandatperiodens tidigare 

strategiska plan där visionen för Uddevalla kommun, framarbetad av samtliga partier 

representerade i Uddevalla kommunfullmäktige, finns med som grund.  Den strategiska 

planen innehåller kommunens vision, den nya majoritetens politiska plattform, fem 

riktningar, 11 övergripande strategier, 19 mätbara mått samt kommunfullmäktiges 

styrkort 2020-2022. 

  

Kultur och fritidsnämndens styrkort tar avstamp i Kommunfullmäktiges styrkort och 

kompletterat det med 13 nämndstrategier, egna uppdrag till förvaltningen liksom 

kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden, samt 12 egna mått.  

  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer sitt styrkort 2021 -2022. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 
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§ 175 Dnr KFN 2020/00158  

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 § 250 om flerårsplanen 2021–2023 med 

budget 2021. Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2021 finns 145,0 mkr (fast pris) 

att fördela inom nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i 

löpande pris 146,3 mkr för 2021. 

  

Verksamhetsplanen består av två delar. Del I omfattas av nämndens styrkort samt en 

ekonomisk översikt och fördelning av kommunbidrag mellan nämndens verksamheter. 

Del I innehåller också mål och syften med kultur och fritids verksamheter. Denna del I 

ska beslutas av nämnden. Förändringar i målformuleringar, liksom revideringar av mått, 

beskrivs mer utförligt i bilaga. 

  

Del II av verksamhetsplanen omfattas av en omvärldsanalys, en ekonomisk och 

verksamhetsmässig analys som beskriver verksamheternas förutsättningar och nuläge 

utifrån de prioriterade områdena samt uppdrag och nyckeltal. Del II är endast ett 

informationsärende. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-23 

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, kultur och fritidsnämnden 

Avgifter biblioteken 

Schablonpriser biblioteken 

Avgifter kultur 

Taxor Agnebergshallen 

Taxor Bodelefälten 

Taxor Bowlinghallen 

Taxor Fridhemshallen 

Taxor Källdalshallen 

Taxor Rimnershallen 

Taxor Rimnersvallen 

Taxa Undavallen 

Taxor Walkesborgsbadet 

Taxor övriga lokaler 

Taxor övrigt  

Investeringssammanställning 2021-2023 

Bilaga 1. Förändringar i mått och målformuleringar 

Bilaga 2. Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 
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Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att ersätta texten på sidan 16 i verksamhetsplanen, andra stycket 

och andra meningen, med samma text som i styrkortet, d.v.s:  

 

”Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att ta fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum med SM-standard för friidrott samt elitarena för paraidrott och fotboll 

(KF ÖS 6)”  

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens samtliga förslag till beslut 

samt ordförandes ändringsförslag om omformulering av uppdrag och finner att 

nämnden gör det.  

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att  

I verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, del 1; 

punkt 1.1-1.7 

 

1.anta revideringen av mål för aktuella verksamheter enligt bilaga 1 

2. anta föreslagna målsättningar för nämndmåtten för 2020 enligt bilaga 1  

3. att avsluta måttet Giraffarrangörerna upplever att de fått utveckla sin kreativa 

förmåga och sitt organisatoriska kunnande 

4. att tillskapa måtten Medarbetarnas upplevelse av engagemang ska öka samt Andelen 

ambassadörer ska öka  

 

punkt 1.7.1 

 

5. anta fördelning av budget per verksamhetsområde samt utökning och minskning av 

kommunbidrag 

6. lämna 5,178 mkr bidrag till Regionteater Väst 

7. lämna 10,314 mkr bidrag till Bohusläns museum  

8. Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2021–

2023 är 51,0 mkr 2021, 118,8 mkr 2022 samt 263,0 mkr 2023 enligt flerårsplan 2021–

2023. 

9. ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande investeringarna i 

budget 2021.  

 

I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor; 

10. anta avgifter på bibliotek 2021 i enlighet med bilaga 

11. anta schablonpriser 2021 på bibliotek i enlighet med bilaga  

12. anta avgifter för kultur 2021 i enlighet med bilaga  
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13. anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga  

14. anta taxorna på Bodelefälten fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

15. anta taxorna på Bowlinghallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga  

16. anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga   

17. anta taxorna för Källdalshallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

18. anta taxorna på Rimnershallen f ro m 2021 i enlighet med bilaga  

19. anta taxorna på Rimnersvallen f ro m 2021 i enlighet med bilaga  

20. anta taxorna på Undavallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

21. anta taxorna på Walkesborgsbadet fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

22. anta taxorna i övriga lokaler fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

23. anta taxor övrigt fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

 

att förlänga nämnduppdraget ”synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i 

verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets 

resurser på ett rättvist och medvetet vis” mandatperioden ut 

 

att ersätta texten på sidan 16 i verksamhetsplanen, andra stycket och andra meningen, 

med samma text som i styrkortet, 

 

Avstår från att delta i beslut 

Kent Andreasson (UP), Lars Olsson (UP) och Karin Johansson (KD) avstår från att 

delta i beslutet.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KFN 2020/00144  

Bidrag till funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och 
pensionärsföreningar 2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela föreningsbidrag 

till föreningar som är verksamma i kommunen. Den ekonomiska ramen för kommunalt 

föreningsbidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, sociala och pensionärsföreningar är 

1 658 000 kronor inför verksamhetsåret 2021. Bidragen fördelas enligt gällande 

riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-19 

Kultur och fritidsförvaltningens PM 2020-11-17, med bilaga 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

 att bevilja Funktionsrätt i Uddevalla          390 945 kronor 

samt kommunalt lönebidrag för 1,5 tjänst 

  

att bevilja Afasiföreningen i Uddevalla                4 220 kronor 

  

att bevilja Astma och allergiföreningen i Uddevalla               7 520 kronor 

  

att bevilja Attention Uddevalla             52 286 kronor 

  

att bevilja DHB Västra              17 720 kronor 

  

att bevilja Diabetesföreningen i Uddevalla              6 120 kronor  

  

att bevilja DHR Uddevallaföreninge                                                          64 670 kronor  

  

att bevilja FUB i Uddevalla              6 640 kronor 

  

att bevilja Hjärnskadeförb. Hjärnkraft Fyrbodal                                          12 520 kronor 

  

att bevilja Hjärt- och lungsjukas förening             8 100 kronor 

  

att bevilja IFS Fyrbodal               5 440 kronor 

  

att bevilja Neuroförbundet Uddevalla                   6 200 kronor 

  

att bevilja Reumatikerföreningen i Uddevalla            37 376 kronor 

  

att bevilja Mag- och Tarmföreningen i Fyrbodal               5 220 kronor 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att bevilja Strokeföreningen Fyrbodal              4 280 kronor 

  

att bevilja Synskadades Riksförbund Uddevalla            41 652 kronor 

  

att bevilja Epilepsi i Bohuslän                4 340 kronor 

  

att bevilja Psoriasisförbundet lokalavdelning MUSKOT                  5 220 kronor 

  

att bevilja Rörelsehindrade Barn & Ungdomar Uddevalla            39 040 kronor  

  

att bevilja Bröstcancerförening Emelie Bohuslän            20 134 kronor 

  

att bevilja Föreningen För Psykiskt Funktionshindrade Vänkraft                 4 580 kronor 

  

att bevilja Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän             5 320 kronor 

  

att bevilja Forshälla PRO                  4 500 kronor 

  

att bevilja Skogslyckans PRO                   8 625 kronor 

  

att bevilja Skredsviks PRO i Uddevalla             12 750 kronor 

  

att bevilja Kamratföreningen Länken i Uddevalla             95 590 kronor 

  

att bevilja Fria Sällskapet Länkarna i Uddevalla           117 557 kronor 

  

att bevilja Bris Region Väst             62 400 kronor 

  

att bevilja Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare             3 000 kronor 

  

att bevilja Demensföreningen i Uddevalla              5 000 kronor 

  

att bevilja Föräldraföreningen mot Narkotika                  5 000 kronor 

  

att bevilja ATSUB        5 000 kronor 

  

att bevilja Bohusläns God Man och Förvaltarförening             8 000 kronor 

  

att bevilja Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg            70 000 kronor 

  

att bevilja Tehus Fyrbodal                          14 000 kronor 

  

att bevilja Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla                             350 000 kronor 

  

att bevilja Strandbynäs Gårds Intresseförening            25 000 kronor 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Jäv  

Karin Johansson (KD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr KFN 2020/00145  

Bidrag till kulturföreningar 2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till 

föreningslivet i Uddevalla. Den ekonomiska ramen för bidrag till kulturföreningar 

uppgår till 1 300 000 kronor.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 

Kultur och fritidsförvaltningens PM 2020-11-16 med bilaga      

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja ABF Fotoklubb    20 000 kronor 

att bevilja Bohusläns Föreningsarkiv    50 000 kronor 

att bevilja Bokenäs Hembygdsförening    80 000 kronor 

att bevilja Bokenäsets Ådra                                                        15 000 kronor 

att bevilja Collegium Musicum                                                      40 000 kronor 

att bevilja Filmis                         16 000 kronor 

att bevilja Kaprifolkören           1 000 kronor 

att bevilja Kulturens Hus       18 000 kronor 

att bevilja Kulturföreningen Uddevallakassetten      40 000 kronor 

att bevilja Kören Fräknarna                             1 000 kronor 

att bevilja Lane-Ryrs Hembygdsförening       4 000 kronor 

att bevilja L’JazzLjungskile                      50 000 kronor 

att bevilja Ljungskile Dansare och Spelmän                  10 000 kronor 

att bevilja Ljungskile Filmstudio                                          6 000 kronor 

att bevilja Ljungskileortens Hembygdsförening             25 000 kronor 

att bevilja Musikföreningen Adrian                                              130 000 kronor 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att bevilja Musikföreningen Musikhuset                                          240 000 kronor 

att bevilja Målarföreningen Kasen 27                                 5 000 kronor 

att bevilja Odd Singers                                                       1 000 kronor 

att bevilja Skredsvik, Herrestad, Högås Hembygdsförening     20 000 kronor 

att bevilja Studio32                                                          40 000 kronor 

att bevilja Uddevalla Bluesförening                                    40 000 kronor 

att bevilja Uddevalla FN-förening                           10 000 kronor 

att bevilja Uddevalla Folkdansgille                                    15 000 kronor 

att bevilja Uddevalla Hembygdsförening                        80 000 kronor 

att bevilja Uddevalla Humanistiska Förbund                     5 000 kronor 

att bevilja Uddevalla Kammarorkester                              15 000 kronor 

att bevilja Uddevalla Konstförening                                   10 000 kronor 

att bevilja Uddevalla Riksteaterförening                                          130 000 kronor 

att bevilja Uddevalla Släktforskare                             18 000 kronor 

att bevilja Uddevalla Stadsmusikkår                                20 000 kronor 

att bevilja U-a Varvs och Industrihistoriska förening           10 000 kronor 

att bevilja Ängöns Vävstuga i Uddevalla         9 000 kronor 

att bevilja Rock´n Roll West                           40 000 kronor 

att bevilja Sällskapet Lelångebanan                    10 000 kronor 

Jäv 

Christer Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr KFN 2020/00146  

Bidrag till övriga föreningar 2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till 

föreningslivet i Uddevalla. I föreningskategorin övriga föreningar finns inga normer att 

utgå ifrån vid framtagandet av förslag till beslut. Då dessa normer saknas görs årets 

förslag till fördelning med föregående års beslut som riktlinje (KFN 2019-12-19 § 155). 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18      

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att bevilja Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening 

  

50 000 kronor 

att bevilja Folket Hus i Uddevalla  

  

326 000 kronor 

att bevilja Lane-Ryrs Bygdegårdsförening  

  

65 000 kronor 

att bevilja Skredsviks Samhällsförening  

  

75 000 kronor 

att bevilja Civilförsvarsförbundet Uddevalla  

  

20 000 kronor 

  

att bevilja Uddevalla Försvarshistoriska   

  

10 000 kronor 

att bevilja Forshälla PRO   

  

25 000 kronor 

att bevilja Föreningen Sportstugan 80 000 kronor 

  

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr KFN 2019/00185  

Ansökan från Forshälla hembygdsförening om bidrag för 
tillgänglighetsanpassning 

Sammanfattning 

Forshälla hembygdsförening har kommit in med ansökan om kommunalt 

föreningsbidrag som kulturförening. Föreningen ansöker om 65 000 kronor för 

tillgänglighetsanpassning av Gamla Kyrkskolan, ett av två hus vilka föreningen äger. 

Förvaltningen anser att detta projekt är prioriterat då det ökar tillgängligheten för att fler 

kan delta i föreningsverksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-17 

Ansökan från Forshälla hembygdsförening 2019-12-04 

Offert från BFK Bygg AB 2020-11-17  

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beviljar Forshälla hembygdsförening 65 000 kronor för 

tillgänglighetsanpassning av Gamla Kyrkskolan.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr KFN 2019/00097  

Uppdrag från ordförande om behovsanalys av framtidens 
Stadsbibliotek  

Sammanfattning 

Kultur och fritid fick 2019 ett ordförandeuppdrag om att göra en behovsanalys för 

framtidens Stadsbibliotek. Uppdraget mynnade ut i utredningen "Framtidens 

stadsbibliotek".  

  

I utredningen beskrivs bibliotekets roll i samhällsutvecklingen, där funktionen som 

mötesplats, demokratiarena och kulturlokal belyses. Den innehåller också förslag på 

ändamålsenliga och attraktiva lokaler för Stadsbiblioteket i form av ett lokalprogram.  

  

Syftet med utredningen var att beskriva bibliotekets lokalbehov ur en bredare kontext, 

dels utifrån biblioteksverksamhetens behov, dels utifrån befintliga och framtida/möjliga 

behov hos andra verksamheter i förvaltningen och i kommunen. En omvärldsanalys 

innehållande nationella och regionala styrdokument samt exempel från andra kommuner 

utgjorde grund för innehåll i lokalprogrammet. Uddevallabornas önskemål inkluderas i 

form av resultat av en kortare enkätundersökning samt sammanfattning av invånarnas 

inspel inför nytt bibliotek i Herrestad (Rampen).  

 

Utredningen pekar ut ett behov av ett bibliotek med många läs- och studieplatser och 

studierum, gott om plats för att exponera media samt flexibla lokaler som möjliggör 

kombination av en ”tyst” verksamhet och en verksamhet som för ljud med sig, 

exempelvis användarorienterat skapande. Biblioteksverksamheten behöver även bättre 

logistiklösningar med avseende på mediehantering och programverksamhet. 

  

Nuvarande bibliotekslokaler har även förbättringspotential som kulturlokal. Biblioteket 

har ett omfattande kulturuppdrag, särskilt för en yngre publik, men möter endast ett fåtal 

av de kriterier som sattes upp för scenkonst och teaterföreställningar i utredningen Hus 

för kultur. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-20 

Utredning: Framtidens stadsbibliotek, 2020-11-20  

Uppdrag från ordförande om behovsanalys för framtidens stadsbibliotek, 2019-06-04 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner utredningen Framtidens Stadsbibliotek.  

  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utredningen ska utgöra grund för fortsatt arbete 

med lokaler för Stadsbiblioteket.  

  

   



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KFN 2020/00127  

Remiss: Övergripande plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 

kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  

  

Tre strategiska målområden är utpekade med egenskaper som Uddevalla kommun vill 

förknippas med 2030: konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är 

i sin tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  

  

Planen, som ska gälla under hela den satta tidperioden, ska efterföljas av 

handlingsplaner som ska tas fram av varje nämnd och revideras löpande. 

  

Plan Välfärd täcker in de aspekter av välfärden som handlar om företagsamhet och 

tillväxt, men saknar andra centrala aspekter av det kommunala välfärdsuppdraget. 

Kultur och fritidsnämnden saknar bland annat strategiska ställningstaganden avseende 

social tillväxt samt en inkludering av de tillväxtfaktorer som är kopplade till kultur- och 

fritidsområdet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-22 

Plan Välfärd 2030 Arbetsmaterial Förankringsversion 2020-09-09 

Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 Bilaga till förankringsversion 2020-09-09 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-02 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 

breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.  

  

Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 

rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 

samråd med kultur och fritidsnämnden.  

  

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på remissen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr KFN 2020/00143  

Ändring av uppdragsbeskrivning; utreda möjligheterna och 
presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett 
"Ungdomens kulturhus" 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 

lokaler för Kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”.  

  

Den del av uppdraget som gäller att öka nyttjandegraden av lokalerna, det vill säga 

inom ramen för ett “Ungdomens kulturhus”, har slutförts. 

  

Förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, är 

högst angeläget. På grund av tidigare sidouppdrag, att flytta Kulturskolans verksamhet 

till Sinclair, har denna del av uppdraget varit vilande. När nu sidouppdraget är avslutat, 

kan uppdraget att ge förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler i 

Skolgatan 4 åter aktualiseras. 

  

Kultur och fritidsnämnden önskar därmed att uppdraget omformuleras till att enbart 

gälla renovering och tillgänglighetsanpassning av kulturskolans lokaler. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsluta den del av uppdraget 

som är kopplat till ungdomens kulturhus. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omformulera uppdraget 

enligt “kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera 

förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, 

Skolgatan 4”.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr KFN 2019/00074  

Konstprogram Framtidens bad  

Sammanfattning 

Hösten 2019 beslutade kommunfullmäktige att flytta platsen för det tänkta nya 

badhuset, från Walkesborg till Rimnersområdet. I och med detta beslut förändrades 

också planerat innehåll i badhuset och man har därför valt att kalla den nya tänkta 

byggnaden för simhall. 

 

Detta påverkar vilken konst huset ska utrustas med, även om ambitionen är att behålla 

tankar om bland annat koppling till det lokalprogram som förvaltningen tidigare tagit 

fram. Tidigare Konstprogram daterat 2019-05-06 fortsätter gälla men några ändringar 

behöver förtydligas. 

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Förslag till konstprogram för framtidens bad 2019-05-06 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner föreslagna tillägg till Konstprogram Framtidens 

bad för konstnärliga gestaltningar till Uddevalla simhall.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 184 Dnr KFN 2019/00164  

Internkontrollplan 2020  

Sammanfattning 

Internkontrollplan för 2020 innehöll totalt fyra kontrollpunkter. En kommungemensam 

kontrollpunkt, systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Och tre förvaltningsspecifika 

kontrollpunkter, uppnå bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek, uppföljning av rutin 

för utdrag ur belastningsregister vid anställning samt uppföljning av rutin för 

konstregister. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-23 

Bilaga 1: Internkontrollplan 2020 

Bilaga 2: Granskningsrapport Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

Bilaga 3: Granskningsrapport Uppnå bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek 

Bilaga 4: Underlag till granskningsrapport bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek 

Bilaga 5: Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016–2020 

Bilaga 6: Granskningsrapport Rutin för utdrag ur belastningsregister vid anställning 

Bilaga 7: Rutin för utdrag ur belastningsregister kultur och fritid 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen 2020 för kultur och 

fritidsnämnden samt de slutsatser och rekommendationer som föreslås 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 185 Dnr KFN 2020/00156  

Internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2021. Planen 

består av en kommungemensam kontrollpunkt, distansarbete/tecknande av avtal om 

distansarbete mellan arbetsgivare och medarbete. I planen finns två 

förvaltningsspecifika kontrollpunkter dessa är: uppföljning av rutin för konstregister och 

effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av Covid-19.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-23 

Bilaga 1: Risk- och väsentlighetsanalys kommungemensam 2021 

Bilaga 2: Risk- och väsentlighetsanalys förvaltningsspecifik 2021 

Bilaga 3: Kommungemensam kontrollpunkt internkontrollplan 2021 

Bilaga 4: Förvaltningsspecifika kontrollpunkter internkontrollplan 2021 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att godkänna internkontrollplan 2021 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 186 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

 

Eva Persson, tf. avdelningschef kultur och bibliotek, informerar om medborgardialog på 

Emaus. 

 

Förvaltningschefen informerar om att verksamhetsplan 2021-2023 med budget för 

2021 tagits upp för facklig samverkan och MBL 11.  

Förvaltningschefen tackar förvaltning och nämnd för gott samarbete under året och 

önskar god jul och gott nytt år.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 187 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Ordförande informerar om följande:  

Kommunens dialog med IFK Uddevalla med avseende på Idéburet Offentligt 

Partnerskap och hyra av anläggning.  

Aktivitetsbidrag till föreningar ska betalas ut i enlighet med 2019 års summor.  

Inkomna ansökningar från föreningar om stöd för inkomstbortfall till följd av covid-19.  

Ordförande tackar förvaltningen för arbetet under året och förtroendevalda i nämnden 

för gott samarbete samt önskar god jul och gott nytt år.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr KFN 2020/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Attestantförteckning Kultur och fritid 2020-10-19 

 

Bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen och dess utskott 

 beslut KS 2020-11-25 § 357 

 informationssäkerhet vid videomöten 

 

Justering av kommunbidrag 2020 

 beslut KS 2020-11-25 § 355 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-11-05 

 

Kommunens flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 

 beslut KF 2020-11-11 § 250 

 förslag 

 

Omräkning av kommunbidrag 2021 till löpande pris 

 beslut KS 2020-11-25 § 356 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-11-05 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Personal 

 Förslag till ny personaldelegation 2020-11-18 

 beslut KS 2020-11-125 § 352 

 beslut KF 2020-11-11 § 251 

 Strategisk plan 2020 

 Styrkort 2020 

 

Riktlinjer för internationella avtal och andra överenskommelser 

 beslut KF 2020-11-11 § 259 

 Riktlinjer för internationella avtal och andra överenskommelser 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 189 Dnr KFN 2020/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att stänga idrottshallarna från och med 2020-11-20 och tills 

vidare för att begränsa smittspridning av Corona-Covid-19 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att till viss del stänga Walkesborgsbadet från och med 

2020-10-30 

 

 

 


