


 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Josefin Florell, sekreterare 

Eva Persson, tf. avdelningschef kultur och bibliotek 

Carina Wiberg Borgh, administrativ chef 

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga 

Jonas Hagberg, enhetschef  

Stellan Hedendahl, strateg 

Monica Laigar Strandberg, ekonom 

Emil Palmqvist, projektledare 

Anna-Helena Wiechel, verksamhetsutvecklare 

Robert Wahlström, utvecklare 

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

 

Övriga 

Mathias Karlsson, dataskyddsombud 

Robert Börjesson, projektledare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Kent Andreasson (UP) till justerare. Justeringen 

föreslås äga rum måndagen den 23 november klockan 12:00 på kultur och fritid.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Kent Andreasson (UP) till justerare. Justeringen äger 

rum måndagen den 23 november klockan 12:00 på kultur och fritid.  
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§ 142 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Nämnden lägger in en ny stående punkt till dagordningarna: anmälan om jäv. Ärendet 

behandlas som punkt nummer 3 på dagens sammanträde.  

Två nya ärenden läggs till dagordningen för sammanträdet:  

- Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 i kultur och fritids verksamheter  

   

- Stängda sammanträden för kultur och fritidsnämnden för att begränsa smittspridningen 

av covid-19.  

  

Dessa behandlas som ärende nummer 7 och 8.  
  

Ett ledamotsinitiativ anmäls till sammanträdet av Lars Olsson (UP). Detta behandlas 

som ärende nummer 26.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med ovan 

ändringar.  
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§ 143 Dnr KFN 276002  

Anmälan om jäv 

Sammanfattning 

Ordförande frågar nämnden om någon förtroendevald kommer anmäla jäv i något av 

ärendena på dagens sammanträde. 

Jennie Ekland (C) meddelar att hon avser anmäla jäv på ärendet om ungdomsledarpris.  

Carl-Gustav Gustafsson (L) meddelar att han avser anmäla jäv på ärendet om ansökan 

från IK Oddevold om stöd till utbyte av konstgräs.   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden noterar planerade anmälningar om jäv.  
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§ 144 Dnr KFN 2019/00157  

Kulturpris 2020 

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 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar föreningen Filmis Uddevalla kommuns kulturpris 

2020 på 10.000 kronor med följande motivering:  

"Film är bilder som i snabb följd skapar en illusion av rörelse. Med stort engagemang 

och kunskap har föreningen Filmis byggt upp en filmrörelse i Uddevalla som utvecklats 

till en mötesplats där unga och vuxna upplever fantasi och verklighet i filmens värld."  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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§ 145 Dnr KFN 2020/00100  

Kulturstipendium 2020 

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 Emilia Brodén Uddevalla kommuns 

kulturstipendium 2020 "för fortsatta studier och utveckling".  

Kulturstipendiet är på 25 000 kronor.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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§ 146 Dnr KFN 2020/00023  

Ungdomsledarpris 2020 

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 nomineringar av pristagare. 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Jaama Abdikarim Ahmed (IK Svane) samt Hanna 

Persson och Elin Svensson Nagi (Uddevalla Gymnastik och Parkour) Uddevalla 

kommuns Ungdomsledarpris 2020 som ett erkännande av god ledargärning och en 

uppmuntran till fortsatt engagemang för unga.  

Ungdomsledarpriset är på 15.000 kronor vardera.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Jäv  

Jennie Ekland (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  
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§ 147 Dnr KFN 2020/00150  

Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 i kultur och 
fritids verksamheter  

Sammanfattning 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har den 16 november 2020 aviserat skärpta 

restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19. Dessa kommer i korthet 

innebära ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar med fler än åtta deltagare. Ändringen i ordningslagen förväntas gälla från 

och med 24 november.  

  

En kommungemensam bedömning är gjord i kommundirektörens ledningsgrupp i 

samråd med säkerhetschef och kommunjurist. Denna visar att kultur och fritidsnämnden 

har verksamheter som bedöms vara jämförbara med allmänna sammankomster.  

  

Därför föreslår förvaltningen kultur och fritidsnämnden att ta beslut om stängning av 

den öppna fritidsverksamheten i form av Skogslyckans fritidsgård, Dalabergs fritidsgård 

och Rampens fritidsgård. 

  

Vidare föreslås att Agnebergshallen, Fridhemshallen och Rimnershallen stängs för 

allmänheten. Det innebär att allmänhetens åkning i Fridhemshallen är stängd och att 

bokningar från privatpersoner i idrottshallarna ställs in fram till årsskiftet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-17 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden stänger Skogslyckans fritidsgård, Dalabergs fritidsgård och 

Rampens fritidsgård under den period som Folkhälsomyndighetens särskilda råd gäller 

för att begränsa smittspridning av Covid-19. 

  

Kultur och fritidsnämnden stänger Agnebergshallen, Fridhemshallen och Rimnershallen 

för allmänheten under den period som Folkhälsomyndighetens särskilda råd gäller för 

att begränsa smittspridning av Covid-19. 

  

Verksamheterna ska stängas så snart det är möjligt.  

  

Beslutet ska omedelbart justeras.  

  

Förslag till beslut på mötet  

Kultur och fritidsnämnden föreslår följande tillägg till beslutet: 

  
Kultur och fritidsnämnden vill förtydliga att fritidsgårdar stängs som inomhuslokal och 

som plats, men viss verksamhet förbereds och planeras att fortgå. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna det föreslagna tilläggsbeslutet och finner 

att nämnden gör det.  

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden stänger Skogslyckans fritidsgård, Dalabergs fritidsgård och 

Rampens fritidsgård under den period som Folkhälsomyndighetens särskilda råd gäller 

för att begränsa smittspridning av Covid-19. 

  

Kultur och fritidsnämnden stänger Agnebergshallen, Fridhemshallen och Rimnershallen 

för allmänheten under den period som Folkhälsomyndighetens särskilda råd gäller för 

att begränsa smittspridning av Covid-19. 

  

Verksamheterna ska stängas så snart det är möjligt.  

  

Kultur och fritidsnämnden vill förtydliga att fritidsgårdar stängs som inomhuslokal och 

som plats, men viss verksamhet förbereds och planeras att fortgå. 

  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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Kultur och fritidsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr KFN 2020/00151  

Stängda sammanträden för kultur och fritidsnämnden för att 
begränsa smittspridningen av covid-19 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämndens sammanträden har under ett antal år varit öppna för 

allmänheten. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har den 16 november 2020 

aviserat skärpta restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19.  

  

En kommungemensam bedömning är gjord i kommundirektörens ledningsgrupp i 

samråd med säkerhetschef och kommunjurist. Utifrån denna rekommenderas kultur och 

fritidsnämnden att besluta om stängda sammanträden.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-17 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden stänger sina sammanträden för allmänheten från och med 

2020-12-08 och under den period som Folkhälsomyndighetens särskilda råd gäller för 

att begränsa smittspridning av Covid-19. 
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2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 149 Dnr KFN 275980  

Information: ekonomisk uppföljning, controllerrapport 

Sammanfattning 

Monica Laigar Strandberg, ekonom, informerar om rutiner för ekonomisk uppföljning 

och resultatet av controllerrapporten. Nämnden får ta del av ekonomisk prognos för 

2020 och orsaker till prognosen, samt en sammanställning av investeringar.   

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 150 Dnr KFN 275982  

Information: revidering av biblioteksplan 

Sammanfattning 

Eva Persson, tf avdelningschef kultur och bibliotek, informerar om syftet 

med biblioteksplanen och planer för revidering av denna. Nu gällande biblioteksplan 

gäller för åren 2016 till 2020.   

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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§ 151 Dnr KFN 273887  

Information: avrapportering av kultur och fritids arbete med 
informationssäkerhet och dataskyddsförordningen 

Sammanfattning 

Mathias Karlsson, dataskyddsombud, informerar om arbetet med informationssäkerhet 

och dataskyddsförordningen med avseende på förvaltningsövergripande processer och 

kultur och fritids del i detta.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr KFN 275981  

Information: framtagande av friluftsplan 

 

Ärendet bordläggs. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 153 Dnr KFN 275985  

Information: Rimnersområdet, simhall och ersättningsytor  

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, projektledare, och Robert Börjesson, projektledare, informerar om 

arbetet med att hitta ersättningsytor för de bollplaner som påverkas av Rimnersområdets 

utveckling. Fler alternativ på ersättningsytor utreds. 

Nämnden får information om projektstatus för ny simhall och för Rimnersvallen.  

Robert Börjesson informerar även om utveckling av Rimnersområdet, bland annat är en 

processledare för föreningsdialog upphandlad.   

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 154 Dnr KFN 275986  

Information: ansökan från IK Oddevold om stöd till utbyte av 
konstgräs 

Sammanfattning 

Emil Palmqvist, projektledare, informerar om IK Oddevolds ansökan om ekonomiskt 

stöd. En överenskommelse upprättas mellan kultur och fritid och föreningen. Ärendet 

planeras återkomma till nämnden för beslut i december.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

 

Jäv 

Carl-Gustav Gustafsson (L) deltar inte handläggning av ärendet på grund av jäv.  
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§ 155 Dnr KFN 2020/00108  

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om längdskidåkning, 
skidbacke och skridskobana 

Sammanfattning 

Kultur och Fritid har av Kommunfullmäktige blivit tilldelade ett medborgarförslag om 

att utvärdera möjligheterna att anlägga ett skidspår som inte är beroende av snö för att 

kunna utöva längdskidåkning. Förslaget är att se på möjligheterna för att anlägga ett 

spår med en produkt som heter Neveplast i exempelvis Sandersdalar eller 

Bjursjöområdet.  

  

Förvaltningen anser att förslaget är intressant och bör utredas vidare då det i dagsläget 

inte finns resurser till att på en friställd plats anlägga denna typ av spår. Säsongen för 

längdskidor är relativt kort i regionen, så det finns en stor vinst i att utreda om en 

anläggning som inte påverkas av rådande väder och klimat. Förvaltningen anser dock att 

lösningen i med Neverplast har begränsningar och att ett spår för rullskidor hade varit 

mer lämpligt då den typen av spår kan nyttjas av fler medborgare.  

  

Förvaltningen föreslår även att möjligheten till att anlägga denna typ av spår istället bör 

inkluderas i utvecklingen av Rimnersområdet då det hade varit en lämpligare placering. 

Utformningen kan exempelvis utgöras av ett spår med lättare kupering som är asfalterat 

samt belyst så att spåret kan användas under större delen av dygnet. Driftskostnaden för 

ett sådant spår skulle sannolikt vara betydligt lägre och kunna nyttjas av andra utövare 

så som rörelsehindrade eller andra hjulburna användare som vill motionera.  

  

Spåret skulle även med den placeringen kunna kopplas till Bjursjöområdet där det vid 

snö anläggs spår för längdskidåkning utan att konkurrera med de befintliga spåren och 

användningen som finns där i dagsläget.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-05 

Protokollsutdrag KF 2019-04-10 §104 

Medborgarförslag från Örjan Nilsson om längdskidåkning, skidbacke och skridskobana 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden inkluderar utredning av möjligheten att förlägga en 

anläggning för rullskidor eller längdskidor för åretrunt-bruk i utvecklingsprojekt för 

Rimnersområdet. 
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§ 156 Dnr KFN 2020/00119  

Medborgarförslag från Malin Elbing om att bygga ett kallbadhus 
vid Skeppsviken 

Sammanfattning 

Frågeställaren har som önskemål att kommunen bygger ett kallbadhus Skeppsviken. 

Denna typ av medborgarförslag har inkommit löpande under åren där frågeställarna har 

liknande förslag och åsikter i ärendet. 

  

Förvaltningen anser att möjligheten till bastu- och kallbad kan bringa en positiv 

hälsoeffekt samt med antalet ärenden som inkommit under åren finns ett behov och 

starkt önskemål.  

  

Denna typ av verksamhet förknippas med kultur och fritids övergripande syfte om att 

stärka folkhälsan samt syfte och mål för friluftslivet med avseende på närhet till naturen 

för välbefinnande och återhämtning. Bastu- och kallbad kan även erbjuda besökare en 

rekreativ plats där vi bidrar till vattenvana och bevarar vår badkultur. Dessutom kan en 

sådan här verksamhet knytas an till kommunfullmäktiges övergripande strategi om att ta 

vara på Uddevalla kommuns 27 mils kust för naturupplevelse och turism. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 § 206 

Medborgarförslag från Malin Elbing om att bygga ett kallbadhus vid Skeppsviken 

Bilaga till medborgarförslag från Malin Elbing om att bygga ett kallbadhus vid 

Skeppsviken 

Medborgarförslag från Ellinor Andersson om bastu och kallbad för kommuninvånarna 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-03-20 § 40 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2017-01-18 § 13 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2012-09-27 § 100 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att utreda behov för bastu- 

och kallbad samt möjlig plats, typ av anläggning, driftsform, tillgänglighet och kostnad 

för detta.  
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§ 157 Dnr KFN 2020/00078  

Medborgarförslag från Ellinor Andersson om bastu och kallbad 
för kommuninvånarna 

Sammanfattning 

Frågeställaren har som önskemål att kommunen bygger en bastu och kallbadsmöjlighet 

vid förslagsvis Ljungskile, Svenskholmen/Gustafsberg, Sund, Bokenäs, Lanesund mfl. 

Denna typ av medborgarförslag har inkommit löpande under åren där frågeställarna har 

liknande förslag och åsikter i ärendet. 

  

Förvaltningen anser att möjligheten till bastu- och kallbad kan bringa en positiv 

hälsoeffekt samt med antalet ärenden som inkommit under åren finns ett behov och 

starkt önskemål.  

  

Denna typ av verksamhet förknippas med kultur och fritids övergripande syfte om att 

stärka folkhälsan samt syfte och mål för friluftslivet med avseende på närhet till naturen 

för välbefinnande och återhämtning. Bastu- och kallbad kan även erbjuda besökare en 

rekreativ plats där vi bidrar till vattenvana och bevarar vår badkultur. Dessutom kan en 

sådan här verksamhet knytas an till kommunfullmäktiges övergripande strategi om att ta 

vara på Uddevalla kommuns 27 mils kust för naturupplevelse och turism. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-10-28 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 § 206 

Medborgarförslag från Malin Elbing 2020-08-19 

Medborgarförslag från Ellinor Andersson om bastu och kallbad för kommuninvånarna 

2020-04-15  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-03-20 § 40 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2017-01-18 § 13 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2012-09-27 § 100 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att utreda behov för bastu- 

och kallbad samt möjlig plats, typ av anläggning, driftsform, tillgänglighet och kostnad 

för detta. 
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§ 158 Dnr KFN 2020/00135  

Remiss från Västra Götalandsregionen om kollektivtrafikplan 
för Uddevalla 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har mottagit kollektivtrafikplan för Uddevalla på remiss från 

Kommunstyrelsen. Kollektivtrafikplanen (”planen”) har tagits fram av tjänstepersoner 

från Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Västtrafik samt syftar till att 

skapa förutsättningar för ett ökat resande med hållbara transportmedel (gång, cykel och 

kollektivtrafik) i symbios med en samhällsplanering som stödjer detta.  

  

Kultur och fritid tycker att det är positivt att planen pekar ut Uddevalla som ett viktigt 

regionalt nav, och ställer sig bakom planens formulering om att goda 

pendlingsmöjligheter till och från Uddevalla är viktigt.  

  

Kultur och fritid vill belysa att planen ringar in kollektivtrafikens värde som 

samhällsnytta i form av förbättrad tillgång till mötesplatser och mer levande stadskärna, 

trygghet, minskat buller, underlättande av vardagslivet och förbättring av miljön.  

  

Planens har kvalitetsmål angående ökad turtäthet fokuserat på befolkningstäta stråk och 

under dygnets lågtrafiktimmar vilket kultur och fritid anser är en viktig förutsättning för 

deltagande i förvaltningens verksamheter och för ett levande centrum. 

  

Planen har identifierat en rad målpunkter som inte har tillgång till kollektivtrafik: 

Fridhemsområdet, Rimnersområdet och Gustafsbergsområdet. Kultur och fritid håller 

med om detta och menar att det behöver åtgärdas snarast för öka tillgängligheten till 

dessa platser och täcka framtida behov.  

  

Kultur och fritid anser att en styrka med planen är det tydliga budskapet om att hållbart 

resande behöver prioriteras för att kunna vara pålitlig och konkurrenskraftig gentemot 

bilen. Kollektivtrafik, cyklister och fotgängare ska ges hög prioritet och 

kollektivtrafiken ska stärka kommunens identitet och karaktär. Ett av kvalitetsmålen för 

människan i staden är att Kollektivtrafiken ska ges en framträdande del av stadsmiljön.  

Kultur och fritid ser att detta är ett viktigt ställningstagande som kan hjälpa Uddevalla 

att ställa om från den rådande bilnormen till ett mer hållbart resande.  

  

Kultur och fritid är positiva till att planen genomsyras av samhällsplanering och 

Uddevallas styrande dokument men vill påpeka att hänvisning till kommunens 

lokalförsörjningsplan saknas.  

  

Kultur och fritid vill lyfta Uddevalla östra station både som mål- och bytespunkt och 

dess betydelse för Uddevalla och kultur och fritids verksamheter. Kulturskolan, Sinclair, 

och Östrabogymnasiet finns i närheten samt det planerade Kulturstråket (Kungsgatan 

28-32). Därför anser kultur och fritid att Uddevalla östra behöver fler bussanslutningar 

på helger och kvällar. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kultur och fritid utgår ifrån att alla förvaltningar blir delaktiga i utredningar kopplade 

till planen. Kultur och fritid efterfrågar även hur uppföljning av indikatorer kommer 

nämnderna till del.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remiss från Västra Götalandsregionen 

om kollektivtrafikplan för Uddevalla, 2020-10-13 

Kollektivtrafikplan för Uddevalla, remissversion 25 september 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom kollektivtrafikplan för Uddevalla som ett 

styrande dokument. 

  

Kultur och fritidsnämnden utgår ifrån att alla förvaltningar blir delaktiga i 

implementering av planen med avseende på utredningar om exempelvis 

samhällsplanering och kollektivtrafik.  

  

Kultur och fritid efterfrågar hur uppföljning av planens mål och indikatorer kommer 

nämnderna till del.  

  

Förslag till beslut på mötet 

Kent Andreasson (UP) föreslår följande tillägg till beslutet: att centrumpendel mellan 

järnvägsstationen, busstationen, torget, Agnebergsskolan, Östrabogymnasiet och 

Rimnersområdet läggs in som ett viktigt stråk i kollektivtrafikplanen. 

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna det föreslagna tilläggsbeslutet och finner 

att nämnden gör det.  

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut och 

finner att nämnden gör det.  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom kollektivtrafikplan för Uddevalla som ett 

styrande dokument. 

  

Kultur och fritidsnämnden utgår ifrån att alla förvaltningar blir delaktiga i 

implementering av planen med avseende på utredningar om exempelvis 

samhällsplanering och kollektivtrafik.  

 

Kultur och fritidsnämnden vill att centrumpendel mellan järnvägsstationen, 

busstationen, torget, Agnebergsskolan, Östrabogymnasiet och Rimnersområdet läggs in 

som ett viktigt stråk i kollektivtrafikplanen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Protokollsanteckning 

Ann-Marie Viblom (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  

 

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns ett mål om att andelen hållbara resor 

ska vara minst 50% år 2035. Ska biltrafiken i Uddevalla minska från 69% 2018 till 50% 

fram till 2035 krävs en årlig minskning med 2%. Det innebär att ytterligare åtgärder för 

att förbättra kollektivtrafiken måste vidtas.  

 

På landsbygden kommer biltrafiken att vara kvar inom överskådlig tid, åtgärderna på 

landsbygden måste syfta till att byta ut fossila bränslen mot bättre alternativ. Det är i 

städer och tätorter vi kan förskjuta från bilresande till andra sätt att resa och därför 

måste kollektivtrafiken utformas och centrum byggas på ett sådant sätt att andra sätt att 

ta sig fram är mer attraktiva än att välja bilen.  

Kollektivtrafiken kan i sig inte påverka andelen bilar i samhället, förutom genom att 

göra det attraktivare att resa på andra sätt än med bilen.  

 

Det finns två sätt att påverka människors val av resor, ”piska eller morot”, 

kollektivtrafiken har bara möjligheten använda ”moroten”. Därför är det oerhört viktigt 

att göra kollektivtrafiken så attraktiv att människor upplever kollektivtrafiken mer 

attraktiv än personbilen. Detta kan ske genom de förslag som räknas upp i remissen, 

men även genom att kollektivtrafiken kan ge andra värden, tex. möjligheten att arbeta 

läsa eller vila istället för att vara upptagen med att köra. Därför är bekväma, punktliga 

resor och tex. internetuppkoppling an viktig aspekt för framför allt längre resor.  

 

Trafiken utgör 72% av CO2-utsläppen i Uddevalla och ungefär två tredjedelar av 

trafiken utgörs av personbilar. Även om det kommer att ske en förskjutning mot 

fossilfria personbilstransporter under den närmaste tioårsperioden så är det viktigt att 

möjliggöra ett effektivt resande på andra sätt än med personbil.  

 

Vi upprepar: Kollektivtrafiken måste utformas, och våra tätorter och centrum måste 

byggas, på ett sådant sätt att andra sätt att ta sig fram är mer attraktiva än att välja bilen, 

och det måste ske fortare än i dagens takt. Ytterligare åtgärder måste alltså göras!  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr KFN 2019/00142  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och Uddevalla Esportförening  

Sammanfattning 

Uddevalla Esportförening och Uddevalla kommun har (genom kultur- och 

fritidsnämnden) slutfört samarbetet baserat på första IOP-överenskommelsen över 2019. 

I ekonomiska perspektiv handlade det om en ersättning om 250 tkr för verksamhetsåret 

2020. Samtliga dessa medel är utbetalade.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-11 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med Uddevalla Esportförening 

2020-11-09 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till IOP-avtal med 

Uddevalla E-sportförening, vilket innebär stöd med 250 000 + 250 000 över 2021 och 

2022.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 160 Dnr KFN 2020/00141  

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2021-2031 

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen är en del av investeringsprocessen. Som underlag i det arbetet 

ska det finnas en lokalförsörjningsplan för hela kommunen.  

  

Den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen tar sin utgångspunkt i respektive 

nämnds behov som sammanställs i nämndspecifik lokalförsörjningsplan. 

Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för de investeringar som kommunfullmäktige 

ska genomföra. 

  

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan innehåller bland annat en sammanställning av: 

• pågående byggnationer 

• investeringar och reinvesteringar inom planperioden (d.v.s. som ingår i 

flerårsplan 2021–2023) 

• lokalbehov som kan leda till nya investeringar 

• andra åtgärder relaterade till lokaler, t.ex. överföring av underhållsansvar från 

kultur och fritid till samhällsbyggnad. 

  

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan har tagits fram i samarbete med ledningsgrupp, 

med syfte att ha en synkronisering med budgetdialog, verksamhetsplan och flerårsplan.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-06 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2021-2031 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2021-

2031. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 161 Dnr KFN 2019/00083  

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Vid kultur och fritidsnämnden möte 2020-06-15 fick förvaltningschefen i uppdrag att ta 

fram riktlinjer för stöd till de stiftelsemuseer som omnämndes i utredningen Uddevalla 

kommuns relation till och möjlighet att ge stöd till kommunens stiftelsemuseer. 

  

De stiftelsedrivna museerna i Uddevalla utgör en relevant del av Uddevallas kulturliv. 

De hjälper oss att förklara vår identitet och att förstå varför platsen vi bor på ser ut som 

den gör.   

  

Ibland har också kommunala verksamheter behov av experthjälp. Det kan gälla äldre 

förhållanden som påverkar oss i nutid och framtid, stöd vid framtagande av 

planeringsunderlag, namnsättning av platser, bakgrunder till vår kollektiva identitet, 

etcetera. Här spelar stiftelserna, liksom våra kulturarvsföreningar, ofta en stor och viktig 

roll.  

  

Stiftelsernas arbete med att vårda och bruka platser, samlingar och berättelser med 

särskilt kulturhistoriskt värde är en angelägen uppgift. Här handlar det om att förvalta 

och utveckla berättandet om viktiga delar av Uddevallas kulturarv och 

bebyggelsehistoria, samt att arbeta med delar av det lokala kollektiva minnet, dvs det 

som finns här och ingen annanstans. Däri ingår att tillhandahålla och underhålla en 

fysisk plats för dessa minnen, liksom att vårda och bruka samlingar.  

  

I utredningen om Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd till 

kommunens stiftelsemuséer redogörs ytterligare för de stiftelsedrivna museers 

verksamhet och dess betydelse för Uddevalla samt koppling till politiska uppdrag och 

viljeinriktningar. 

  

I de nu framtagna kriterierna för stöd till stiftelsedrivna museer redogörs bland annat för 

grundläggande förutsättningar och kriterier för ekonomiskt stöd från Uddevalla 

kommun. Om nämnden antar dessa kriterier och sedermera beviljar ekonomiskt stöd till 

stiftelsedrivna muséer innebär det en avvikelse från bestämmelser för föreningsbidrag 

(KFN 2007-08-22 § 120-121) som anger att bidrag inte beviljas till stiftelser. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-06 

Kriterier för stöd till stiftelsedrivna museer i Uddevalla 2020-11-06 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-06-15 § 91 

Utredning: Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd till kommunens 

stiftelsemuséer 2020-05-27 

Bestämmelser för föreningsbidrag, UaFS 7/2008 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner föreslagna kriterier för stöd till de stiftelsedrivna 

museerna i Uddevalla. 

  

Kultur och fritidsnämnden upphäver därmed den del av bestämmelser för 

föreningsbidrag som gäller stiftelser (UaFS7/2008).  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 162 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

Förvaltningen har publicerat information om medborgardialog på Emaus lantgård på 

kommunens hemsida samt en webbsida med vanliga frågor och svar.  

Arbetet med översyn av föreningsbidrag, med avseende på var i processen förvaltningen 

befinner sig samt plan för fortsatt arbete.  

Rekrytering pågår av ny avdelningschef för kultur och bibliotek samt ny 

förvaltningschef. Kommundirektören sköter rekrytering av förvaltningschef. 

Rekrytering av avdelningschef befinner sig i slutskedet.  

Utvärdering av omorganisationen av kultur och fritidsförvaltningen genomfördes våren 

2020 och arbete utifrån resultatet pågår under hösten 2020.  

Verksamhetsplanen är under färdigställande och skickas nästa vecka till presidium 

och samverkansgrupp. 

Nämnden kommer att involveras i arbete med budgetdialog under en dag i februari.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

 

Inga informationspunkter.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr KFN 2020/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut 

  

Beslut enligt delegation nr 1 att till viss del stänga attraktionen Laboratoriet 2020-10-30 

och 2020-10-31 för att begränsa smittspridning av Covid-19 

  

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till Uddevalla 

Kartgrupp 

  

Beslut enligt delegation nr l att stänga undervisning för elever över 15 år inom 

kulturskolans verksamhet 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165 Dnr KFN 2020/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

  

Avsägelse från Margareta Lund (M) gällande uppdragen i kultur och fritidsnämnden 

m.fl. 

  

Delårsrapport augusti 2020 Uddevalla kommun 

 beslut KF 2020-10-14 § 214 

 beslut KS 2020-09-30 § 259 

 ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

 revisorernas bedömning 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-09-24 

 delårsrapport augusti 2020 Uddevalla kommun 

  

Förlängning av ungdomsfullmäktiges mandatperiod 

 beslut Demokratiberedning 2020-09-10 § 20 

 beslut KF 2020-10-14 § 215 

 beslut KS 2020-09-30 § 260 

 beslut ungdomsfullmäktige 2020-05-28 § 4 

 beslut ungdomsfullmäktige 2020-07-01 § 12 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-08-11 

 tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-06-30 

  

Kommungemensam internkontrollpunkt 2021 

 beslut KS 2020-10-28 § 314 

 förslag 

 risk- och väsentlighetsanalys 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-09-25 

  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 31 augusti 2020 

 beslut KF 2020-10-14 § 216 

 beslut KS 2020-09-30 § 261 

 förteckning över icke avgjorda medborgarförslag över 1 år gamla 2020-08-31 

 förteckning över icke avgjorda motioner 2020-08-31 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-08-31 

  

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

 beslut KF 2020-09-09 § 174 

 beslut KS 2020-06-17 § 182 

 beslut KS 2020-09-30 § 266 

 beslut KS 2020-10-14 § 221 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-09-07 

 överförmyndarens beslut om svar 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

 beslut KF 2020-10-14 § 217 

 tillämpningsanvisningar 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-09-01 

 riktlinjer för Uddevalla kommuns författningssamling 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr KFN 2020/00153  

Ledamotsinitiativ om stöd till föreningar med anledning av 
covid-19 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde anmäls ett ledamotsinitiativ om stöd till föreningar av Lars 

Olsson (UP). 

Med anledning av att coronapandemin drabbar föreningar och dess 

ungdomsverksamheter önskar initiativtagaren att kommunen kontaktar föreningarna för 

att ta reda på hur pandemin påverkat dem. Initiativtagaren vill att detta ska ske 

skyndsamt och att akut stöd om 2 miljoner kronor bör betalas ut till föreningarna med 

anledning av coronapandemin. Utöver detta bör ett idrottsråd eller föreningsråd 

tillsättas, som sedan ska bli permanent.  

Initiativtagaren anser även att driftsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar 

bör ses över, eftersom uteblivna intäkter till föreningarna kan leda till att ungdomsidrott 

prioriteras ned till förmån för löpande kostnader.  

Beslutsunderlag 

Ledamotsinitiativ från Lars Olsson (UP), 2020-11-18 

 

Förslag till beslut på mötet 

Robert Wendel (S) föreslår att ärendet bereds av förvaltningen. 

  
Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Robert Wendels (S) förslag och finner att 

nämnden gör det.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om stöd till föreningar med 

anledning av covid-19 ska beredas av förvaltningen.  

 

 


