
 

  
Utses att justera Åke Granath (S) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid, 2020-03-20 kl. 14.15 Paragrafer §§ 35-50  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Monica Bang Lindberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Åke Granath 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2020-03-18 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2020-03-20 
Anslaget tas ner 2020-04-10 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Kulturskolan, R-salen, kl. 09.00 till 11.06 med paus för ajournering och 

fika mellan 09.55 och 10.19. 
  
Ledamöter Monica Bang Lindberg (L), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande (deltar via telefon och är inte 

beslutsför)  

Torsten Torstensson (C) 

Karin Johansson (KD) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) §§ 41 – 50  

Lars Olsson (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Gustafsson (L) (deltar via telefon och är inte beslutsför) för 

Margareta Lund (M)  

Tony Wall (S) Åsa Carlsson (S) §§ 35-40 

Christer Johansson (V) för Thommy Carlin (SD) §§ 35 - 39 

Caroline Henriksson (UP) för Thommy Carlin (SD) §§ 40 – 50 

 
Ersättare Tony Wall (S) §§ 41-50 

Christer Johansson (V) §§ 40-50 
  
Övriga Från kultur och fritid 

Katarina Hansson, förvaltningschef 

Josefin Florell, sekreterare 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår Åke Granath (S) till justerare. Justeringen 

föreslås äga rum den 20 mars klockan 14.15 på Kultur och fritid.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden utser Åke Granath (S) till justerare. Justeringen äger rum den 

20 mars klockan 14.15 på Kultur och fritid.  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende 3, 4, 5, 6 och 21 utgår ur dagordningen för sammanträdet.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med dessa ändringar.  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KFN 2019/00149  

Medborgarförslag från David Gylfe om motionsanläggning i 
Sandersdalar 

Sammanfattning 

Förslaget efterfrågar ett ovalt löpspår med ett utegym i mitten, beläget i Sanders dalar. 

Förslagsställaren nämner att området är centralt beläget mellan flera bostadsområden så 

att anläggningen hade varit tillgänglig för många människor. Förslagsställaren vill även 

uppmuntra till möten mellan personer som tränar mer regelbundet och 

vardagsmotionärer då båda grupperna hade fått gemensamma aktivitetsytor.  

  

Förvaltningen uppskattar förslagsställaren engagemang och tackar för det inskickade 

förslaget å nämndens vägnar. Förvaltningen delar förslagsställarens åsikt att Sanders 

dalar har stor potential som mötesplats samt aktivitetsyta för motion och friluftsliv och 

att utveckling av området bör främjas. Dock är förvaltningens uppfattning att ett 

friidrottsinspirerat löpspår inte hade passat in i den rådande naturmiljön där stigar och 

stråk i dagsläget följer landskapet istället för att bryta upp det. Vidare har kommunen 

för närvarande djur som betar i området under sommartid och det hade varit olämpligt 

att kombinera detta med den föreslagna typen av motionsanläggning. Detta har 

framkommit genom dialog med kommunens skogsförvaltare och kommunekolog. 

Slutligen är förvaltningens bedömning att det inte finns utrymme i budgeten att under 

2020 investera i nya motionsanläggningar, då prioritet bör läggas på upprustning av 

befintliga spår och leder efter den nederbördsrika och milda vintern.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Protokollsutdrag KF 2019-10-09 §247 

Medborgarförslag från David Gylfe om motionsanläggning i Sanders dalar    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår förslaget om en nyetablering av löpspår med 

tillhörande utegym i Sanders dalar. 

  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KFN 2020/00008  

Medborgarförslag från Liv Terndrup om att bygga mer grejer i 
Ljungskile 

Sammanfattning 

 Liv Terndrup har skickat ett medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska engagera 

sig och bygga mer grejer i Ljungskile. Förslagsställaren vill att unga i Ljungskile ska få 

samma tillgång till mötesplatser och aktivitetsytor som unga i Uddevalla har. Exempel på 

sådana ytor är badhus, bio och stora lekplatser. Förslagsställaren undrar också varför den 

senaste näridrottsplatsen byggdes på Oljeberget och inte i Ljungskile. Kommunstyrelsen 

beslutade 2019-01-08 att överlåta till Kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.    

  

Att utveckla mötesplatser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och 

gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska 

arbete (se ex. Verksamhetsplan 2018-2020). Under 2017 genomförde kultur och 

fritidsförvaltningen en studie för att kartlägga såväl utbud som behov av aktiva 

mötesplatser (se bilaga 1). För att ta reda på var behovet av hälsoutjämnande insatser i 

form av aktiva mötesplatser är som störst studerades skillnader i inkomstnivåer, 

utbildningsnivåer och hälsa i kommunens olika delar. Dessutom togs hänsyn till 

befolkningsprognoser och kommunens demografiska sammansättning. För kultur och 

fritidsförvaltningen fungerar studien idag som ett underlag som ger planering, prioritering 

och placering av aktivitetsytor en strategisk riktning. 

  

Studien visar att nya mötesplatser och aktivitetsytor först och främst behöver skapas i 

Uddevalla centralort. Anledningen är att det i Uddevalla centralort finns flera områden 

med låga socioekonomiska förutsättningar. Samtidigt visar studien att närhet (mindre än 

300 meter) till mötesplatser och aktivitetsytor är viktigt för att dessa platser ska upplevas 

som tillgängliga. Förslagsställaren har därför rätt i sin beskrivning av att många av de 

mötesplatser och aktivitetsytor som Uddevalla kommun idag erbjuder inte finns inom 

vardagligt räckhåll för unga i Ljungskile. Detta bör dock inte likställas med att Uddevalla 

kommuns engagemang är bristfälligt när det gäller etablering av nya mötesplatser och 

aktivitetsytor i Ljungskile. Snarare görs noggranna bedömningar när det gäller både 

placering och innehåll vid varje enskild investering. 

  

Vid valet av placering för den senast byggda mötesplatsen på Oljeberget togs alltså 

utgångspunkt i ovan nämnda studie. Som en del av utredningsarbetet förde kultur och 

fritidsförvaltningen även dialog med olika målgrupper där avsikten var att tillvarata ungas 

idéer, önskemål och behov. På så vis tillgodosågs flera olika intressen som sedan låg till 

grund för beslutet gällande det nya aktivitetsområdes innehåll och placering i centrala 

Uddevalla. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, KS 2019/00917 

Medborgarförslag från Liv Terndrup, 2019-12-11 

Bilaga 1, Aktiva mötesplatser - Förstudie av spontanidrottsplatser i Uddevalla kommun. 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget 

men avslår förslaget ”att bygga mer grejer i Ljungskile” med hänvisning till att kultur och 

fritidsförvaltningen utifrån olika geografiska områdens behov av hälsoutjämnande 

insatser arbetar strategiskt när det gäller planering, prioritering och placering av nya 

mötesplatser och aktivitetsytor. 

  



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KFN 2020/00034  

Kompletterande besparingar enligt verksamhetsplan 2020-2022 
med budget 2020 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2019, tillsammans med nämnden, tagit fram 

en rad förslag på åtgärder för att minska nämndens kostnader och öka dess intäkter.  

Av dessa beslutades en rad åtgärder genomföras för 2020 genom nämndbeslut 2019-11-

20 § 135. Dessa åtgärder nådde inte upp till 8,8 mkr av minskad ram för 2020, varför 

förvaltningschef fick i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på åtgärder för året 

motsvarande 1,9 mkr. 

  

Detta har gjorts och redovisas i ärendebeskrivningen. Av dessa förslag, som motsvarar 

en besparing på 2,5 mkr, kommer 0,65 mkr att ge effekt under 2020. Från tidigare beslut 

om avveckling av cumulus, kommer effekten för 2020 bli större än tidigare beräknat. 

Dessa två poster tillsammans kommer dock inte att nå upp till nämnduppdraget. 

Förvaltningen gör bedömningen att nämnden trots allt kommer att klara sin minskade 

budgetram för 2020. Detta på grund av att den nystartade verksamheten på Källdal inte 

kommer få full ekonomisk effekt för året.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-20-28. 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-11-20 § 135     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att genomföra de föreslagna åtgärderna motsvarande 

2,5 mkr. 

  

Kultur och fritidsnämnden avslutar därmed uppdraget till förvaltningschef att ta fram 

förslag på besparingar motsvarande 1,9 mkr för 2020. 

Deltar ej i beslut  
Åke Granath (S), Robert Wendel (S), Tony Wall (S) och Christer Johansson (V) deltar 

ej i beslutet.  

Protokollsanteckning 

Åke Granath (S), Robert Wendel (S), Annelie Högberg (S) och Tony Wall (S) lämnar 

följande protokollsanteckning:  

I kommunfullmäktige lade Socialdemokraterna fram en budget för 2020 8,8 mkr över 

samverkanspartiernas budget till kultur och fritidsnämnden. Tyvärr röstades inte vårt 

förslag fram, vilket innebar kraftiga besparingar på en förebyggande verksamhet för 

barn och unga.  



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Besparingarna för året har påbörjats och nu kommer ytterligare en besparing som 

kommer få konsekvenser på en förebyggande verksamhet, där all färre barn och unga 

kan få ta del av våra gemensamma skattepengar till en meningsfull fritid. 

Vi socialdemokrater ser det som en ekonomisk och social investering att behålla flera av 

dessa verksamheter som nu försvinner eller minskas ner.  

Därav avstår vi från att delta i beslutet om ytterligare neddragningar.  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KFN 2020/00033  

Budgetdialog 2021-2023 - kultur och fritid 

Sammanfattning 

Syftet med budgetdialogen är att ge de politiska partierna en kortfattad men tillräcklig 

information som ger förutsättningar att fördela kommunens tillgängliga resurser till 

nämnderna. Årets budgetdialog äger rum 2020-04-14. Då skall nämnderna presentera 

samtliga viktiga förutsättningar för åren 2021-2023.  

  

I Uddevalla kommun är behovet att minska nettokostnaderna med sammanlagt 180 mkr 

t o m år 2022, med målet att nå 150 mkr för 2021. Uppdrag till budgetdialogen är att 

nämnden ska redovisa förslag på möjliga områden och åtgärder som leder till minskade 

nettokostnader samt vilka konsekvenser det medför. Kultur och fritidsnämnden ska 

minska sina nettokostnader med 8,8 mkr 2020, 12,6 mkr 2021 och 16,2 mkr 2022, vilket 

motsvarar drygt 10 procent av förvaltningens totala budget. 

  

Dialogen består av två delar. Den första delen är en skriftlig redogörelse av kultur och 

fritidsnämndens verksamhet, omvärldspåverkan, beskrivning av investeringar samt 

konsekvensbeskrivningar av föreslagna minskade nettokostnader. Andra delen är en 

muntlig framställning som ska komplettera den skriftliga informationen.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05 

Kultur och fritidsförvaltningens skrivelse 2020-03-05 

Flerårsplan 2021–2023 Sammanställning resursbehov 

Flerårsplan 2021–2023 Minskade nettokostnader 

Flerårsplan 2021–2030 Investeringar 

Flerårsplan 2021–2023 Drift- och kapitalkostnader pga. investeringar 

     

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

1. Att begära uppdrag från kommunfullmäktige att formulera ett förslag på plattform för 

Uddevalla kommuns kulturpolitik med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska 

målen. 

 

2. Att begära 1,3 mkr i utökat kommunbidrag för omförhandlad hyra på stadsbiblioteket 

från och med 2022. 

 

3.Att begära 464 mkr investeringsmedel och 21,3 mkr i driftmedel till Framtidens bad, 

enligt tidigare beräkning (KF 2019-11-13 § 264) 

 

4. att anta budgetdialog 2021–2023 – kultur och fritid, i enlighet med skrivelse 2020-03-

05    

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande förslag till beslut: 

 

Kultur och fritidsnämnden godkänner informationen och handlingarna utgör därmed 

underlag för den fortsatta budgetdialogen 2021-2023. 

 

Åke Granath (S) föreslår att behålla det första av förvaltningens första förslag till beslut 

i kombination med ordförandes förslag till beslut, enligt nedan:  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar  

1. att begära uppdrag från kommunfullmäktige att formulera ett förslag på plattform för 

Uddevalla kommuns kulturpolitik med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska 

målen. 

 

Kultur och fritidsnämnden godkänner informationen och handlingarna utgör därmed 

underlag för den fortsatta budgetdialogen 2021-2023. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens första förslag till beslut 

och finner att nämnden inte godkänner detta. 

 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna ordförandes förslag till beslut, och finner 

att nämnden godkänner detta.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner informationen och handlingarna utgör därmed 

underlag för den fortsatta budgetdialogen 2021-2023. 

 

Reservation  

Robert Wendel (S), Åke Granath (S) och Tony Wall (S) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Åke Granaths förslag.   

 

Ajournering 

Under överläggningarna ajournerade sig nämnden mellan 09.55 och 10.19.  

  

  

  

  



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KFN 2020/00027  

Förslag att kultur och fritid upphör att arrangera kommunalt 
nyårsfirande från och med 2020 

Sammanfattning 

 Under ett flertal år har frågan om kommunens nyårsfirande med fyrverkerier 

diskuterats. Både flitigt mellan invånare på sociala medier men också genom 

medborgarförslag till kommunen samt internt inom kommunen. De flesta diskussioner 

handlar om den negativa konsekvens som fyrverkerier får för djurlivet men även utifrån 

störande ljud för människor. Uddevalla kommun bör föregå med gott exempel och 

förvaltningen föreslår därför att kommunen avslutar nyårsfirandet i museiparken i sin 

helhet från och med 2020. 

  

Utan fyrverkerier blir det heller inte aktuellt att arrangera ett, förvisso mycket fint, 

nyårstal av Kommunfullmäktiges ordförande då förvaltningen gör antagandet att 

invånarna samlas i museiparken för helhetsupplevelsen. Att människor kommer ta sig 

ned till parken i det oftast ruskiga vädret för endast ett tal bedömer förvaltningen vara 

mindre sannolikt.  

  

Uddevalla kommuns nyårskaffe är inte berörd i detta ärende, då det inte är Kultur och 

fritidsförvaltningen som arrangerar det eventet.  

  

I utredningen 2018 beskrevs alternativ till nyårsfirande men de visar sig vara 

kostsamma, i första hand avseende verksamhetskostnader men också genom väsentligt 

ökad arbetstid för anställda. Mot bakgrund av att Uddevalla kommun ska spara många 

miljoner kronor de närmaste åren anser inte förvaltningen att det är försvarbart att införa 

något alternativt firande som är mer kostsamt.     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-04-10 § 50  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2018-09-20 § 117    

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avsluta det kommunalt 

arrangerade nyårsfirandet i museiparken från och med 2020.  

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande förslag till beslut: 
 

Kultur och fritidsnämnden upphör från och med 2020 med det traditionella 

nyårsfirandet med fyrverkerier bland annat med hänsyn taget till den kritik som 

inkommit via medborgarförslag. Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande till 

Kommunfullmäktige för beslut.  

 

 

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

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

godkänner ordförandes förslag till beslut.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden upphör från och med 2020 med det traditionella 

nyårsfirandet med fyrverkerier bland annat med hänsyn taget till den kritik som 

inkommit via medborgarförslag. Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande till 

Kommunfullmäktige för beslut.  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KFN 2020/00016  

Ansökan från Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening 
om bidrag till bokprojekt 

Sammanfattning 

Uddevalla industrihistoriska förening dokumenterar och synliggör Uddevallas historia. 

Dels på deras egen hemsida men också genom sina bokprojekt. De har gjort 5 stycken 

böcker som sträcker sig över ämnen som Uddevallavarvet till Uddevallas musikhistoria. 

Föreningens ambition är att dokumentera, bevara och sprida kunskap om Uddevallas 

historia. Det här projekt handlar om industrihistoria. Det som man ju arbetar med är en 

bok med arbetsnamnet ”Möket, Stickan och Tiger”, Kampenhofs Bomullspinneri och 

Wäfveri AB, Uddevalla Tändsticksfabrik och AB Schwartzman & Nordström.  

  

Det finns många företag som har betytt mycket för kommunen. Dessa tre är kanske de 

tre viktigaste. Dessa företag är också en viktig del i industrialiseringen av Sverige.  

  

Att skriva om historia kräver mycket forskande och undersökande. Det innebär att de 

som gör boken har en stor ambition och gör en viktig uppgift för att vi ska ha en chans 

att få med oss historien.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-03-02 

Budget för boken 2020-02-04   

Ansökan från Industrihistoriska föreningen 2020-01-27 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beviljar Uddevalla industrihistoriska förening 20.000 kronor 

under förutsättning att boken ges ut enligt ansökan. 

  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KFN 2020/00040  

Förslag att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället inrätta 
ett ungdomsledarpris 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun beslutade i november 2016 att årligen uppmärksamma unga ledare i 

föreningslivet med ett ungdomsledarstipendium med syfte att lyfta fram ungt ledarskap i 

ideella föreningar. Med ett stipendium premieras unga förebilder för både unga 

medlemmar men också för andra ledare. Under de år som stipendiet har funnits har det 

varit få ansökningar till det.  

  

Ett stipendium är oftast en summa pengar som mottagaren får för att bekosta till 

exempel kommande studier eller projekt. Ett pris ges för något som personen i fråga har 

gjort och bör uppmärksammas för. Eftersom intentionerna med ungdomsledarstipendiet 

är att mottagaren ska uppmärksammas för något som hen har gjort vore det därför bättre 

att dela ut ett ungdomsledarpris. Det blir i sig ett sätt att uppmuntra till framtida 

engagemang. 

  

När en person själv söker ett stipendium är det för sin egen upplevelse av utfört arbete 

och betydelsen av det. Däremot är det inte säkert att föreningen eller deltagarna är av 

samma åsikt. Om en  mottagare av ungdomsledarpris istället föreslås av en 

föreningsstyrelse får vi en bekräftelse på att föreningen står bakom personen och att det 

är en välförtjänt insats som denne gör.  

  

I reglerna för ungdomsledarstipendiet nämns inte hur länge man ska ha varit verksam 

som ledare och inte heller om det viktigaste är ledarens egen ålder eller om det är att 

vara ledare för unga som är det viktiga. Detta bör därför framgå i reglerna för ett 

ungdomsledarpris. 

  

Det är lätt att det bara blir fokus på idrottsföreningar. Priset bör därför marknadsföras 

även till andra typer av föreningar. 

  

Vi ser också att engagemanget i föreningslivet delvis håller på att förändras. Det blir allt 

vanligare att människor engagerar sig i frågor och aktiviteter som inte är knutna till 

föreningar. Hur eller om man ska uppmärksamma dessa är en fråga som man i 

framtiden bör vara uppmärksam på.    

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Bilaga: Förslag till ändringar och tillägg till stadgar för Uddevallas kommuns kulturpris 

och kulturstipendium jämte tillämpningsföreskrifter 2020-03-02 

Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris och kulturstipendium jämte 

tillämpningsföreskrifter     



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avveckla 

ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris med stadgar och 

tillämpningsföreskrifter i enlighet med Bilaga: Förslag till ändringar i Stadgar för 

Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium samt 

tillämpningsföreskrifter 2020-03-02. 

  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KFN 2020/00037  

Samråd om detaljplan: Bostäder på Utby 2:7 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit en detaljplan för samråd, Utby 2:7. Detaljplanen prövar 

lämpligheten för kompletterande bebyggelse av cirka 2-3 bostäder. Bebyggelsen 

föreslås följa bebyggelsestrukturen som nu råder i Utby med fristående enfamiljshus för 

åretruntboende.  

  

I nu gällande detaljplan från 2004 är marken planlagd som allmän plats, natur. 

Planområdet utgörs av en dunge med buskar och träd. Området är relativt flackt präglas 

av de kringliggande skogsmarkerna.  

  

Ersättning av aktivitetsyta 

Kultur och fritid instämmer i samhällsbyggnads bedömning att planområdet inte utgör 

ett värdefullt strövområde. Det är dock viktigt att skilja på friluftsliv för vuxna gentemot 

barn och unga. Kultur och fritid vill därför påpeka att området kan utgöra, och idag 

verkar utgöra, en rekreativ yta för barn och unga. Denna detaljplan medför inte fler 

mötesplatser i Utby och tar dessutom allmän platsmark i anspråk för bostadsändamål, 

vilket är något som bör göras med försiktighet. Av det skälet anser kultur och fritid att 

ersättande yta med naturmiljö bör anordnas i närområdet.   

  

Ianspråktagande av naturmark för bostäder 

Planbeskrivningen anger att planområdet och angränsande område ändrat sin karaktär 

till att förtätas och att denna detaljplan medför att grönområden koncentreras i 

randzonen av Utby. Kultur och fritid vill påpeka att det är problematiskt att ge skäl för 

anspråkstagande av naturmark för bostadsbyggande med att grönområden finns kvar - 

fast längre bort - oavsett var i kommunen. Detta eftersom naturmiljöer behöver finnas 

nära bostaden, oberoende av aktivitet eller ålder på utövaren.  

  

Tillgängliggörande av naturmiljöer 

Kultur och fritid instämmer i att områdets naturmiljöer är en tillgång och något som 

bidrar till platsens karaktär. Kultur och fritid vill dock understryka att naturmiljöerna 

utgör just en möjlighet till rekreation; insatser kan krävas för att göra miljöerna 

tillgängliga och således nyttjade av de boende. Kultur och fritid anser därför att man bör 

undersöka om angöringspunkterna till dessa naturmiljöer är tydliga, och vid behov 

åtgärda eventuella barriärer genom att exempelvis skapa stråk som leder till miljöerna.  

  

Detaljplanens roll i ett samhällsplaneringsperspektiv 

Planbeskrivningen anger att detaljplanen är för liten för att kunna uppnå mål kring 

social hållbarhet såsom varierande upplåtelseformer och hustyper. I 

Samhällsbyggnadsstrategin ingår Utby i de så kallade ”övriga tätorterna”, där det anges 

att kompletterande sammanhållen bebyggelse i vissa fall kan förläggas. Utby har 

exploaterats mycket de senaste åren, övervägande med detaljplaner med samma typ av 

bebyggelse, dvs. enfamiljshus.   

  



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Det må vara hänt att mötesplatser såsom lekplatser och varierade boendeformer inte kan 

ingå i varje enskild plan, speciellt när planerna är små. Kultur och fritid vill dock belysa 

att detta förfarande på lång sikt medför en utveckling med ett bristande 

helhetsperspektiv och bristande uppfyllande av exempelvis mål och riktlinjer för 

bostadsförsörjning.   

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Planbeskrivning, Utby 2:7 

Plankarta, Utby 2:7    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden anser att ersättningsplats för aktivitetsyta ska anläggas, 

eftersom allmän plats tas i anspråk för bebyggelse.  

  

Kultur och fritidsnämnden önskar en översyn av angörandepunkter till omgivande 

naturmiljöer.      

  

Kultur och fritidsnämnden ber samhällsbyggnad att vid exploatering av de så kallade 

”övriga tätorterna” i högre utsträckning beakta tillgängliggörande av mötesplatser och 

rekreation för alla.  

  

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget till detaljplan.  

  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KFN 2020/00039  

Ansökan från Nationalmuseum i Stockholm och 
Gemeentemuseum Den Haag i Nederländerna om lån av 
konstverket Étude Éclairage av Anders Zorn  

Sammanfattning 

Nationalmuseum i Stockholm och Gemeentemuseum Den Haag i Nederländerna önskar 

till en gemensamt producerad utställning låna ett konstverk av Uddevalla kommun: 

Anders Zorns Étude Éclairage, målad i Paris 1890. Utställningen görs med anledning av 

att det i år är 100 år sedan Anders Zorn dog och att en hel del ny forskning kring 

konstnären och hans arbete framkommit. 

  

Den svenske curatorn för utställningen, Carl Johan Olsson, intendent Nationalmuseum, 

talar om att verket är en helt central målning i den planerade utställningen. Dels för den 

höga kvalitetens och den intressanta bildidéns skull,  men även för att den är en så 

uttalad ljusstudie och för att modellen är Madame Rikoff och därmed visar Zorns plats i 

eliten i Paris. ”Vi har fått många fantastiska lån beviljade men ännu inget som riktigt 

motsvarar Étude Éclairage.” 

  

Utställningen kommer att visas på Nationalmuseum i Stockholm under perioden 11 juni 

till 30 augusti 2020 och på Gemeentemuseum Den Haag under hösten 2020. 

Utställningen i Paris häromåret om Zorns måleri där samma verk ingick visade att hans 

konstnärskap röner stort internationellt intresse. Utställningen sågs av mer än 130 000 

människor och gavs epitetet årets utställning i Paris.  

  

Uddevalla kommuns krav för att tillmötesgå en sådan förfrågan bör vara att stor 

försiktighet med målningen ska råda såväl vid transporter som under lagring och själva 

utställningarna, att verket är försäkrat under hela sin bortavaro från normal placering, 

samt att ägarens namn, Uddevalla kommun, nämns där verket visas. Då garantier för 

detta getts ses inget hinder för föreslaget utlån.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-03-02 

Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen, Bohusläns museum  

2020-02-28 

Brev från Nationalmuseum till Bohusläns museum daterat 2020-01-13    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ser positivt på förfrågan om utlån av målningen Étude 

Éclairage av Anders Zorn 1890 till Nationalmuseum i Stockholm och 

Gemeentemuseum Den Haag i Nederländerna under sommaren och hösten 2020, under 

förutsättning att bilden hanteras varsamt och är försäkrad under hela sin bortavaro, samt 

att ägarens namn, Uddevalla kommun, är synligt intill verket där den visas. 

  

  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KFN 2020/00041  

Bidragsansökan från stiftelse: Ljungskile folkhögskola  

Sammanfattning 

 Inför verksamhetsåret 2020 har Stiftelsen Ljungskile Folkhögskola inkommit med 

ansökan om verksamhetsbidrag. Kultur och fritidsnämndens beslutade 2007-08-22 § 

120, Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar, att bidrag inte 

beviljas till stiftelser.   

  

  

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-03, KFN 2020/00041 

Ansökan från Ljungskile Folkhögskola om verksamhetsbidrag för 2020, 2019-11-28  

 

   

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan från Stiftelsen Ljungskile Folkhögskola om 

bidrag för verksamhetsåret 2020   

  

  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KFN 2020/00046  

Uppföljning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

IFK Uddevalla har inkommit med en skriftlig uppföljning baserat på den handlingsplan 

som togs fram när IOP beslutades om. Det har även varit ett avstämningsmöte med 

ordförande, 1:e vice ordförande och tjänstepersoner från Kultur och fritidsförvaltningen. 

  

I IOP med IFK Uddevalla står det att Kultur och fritidsnämnden ska godkänna den 

skriftliga uppföljningen innan utbetalning av överenskommen summa sker.     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03-11 

Redovisning utifrån handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla 2020-03-10 

Handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Uddevalla kommun och 

IFK Uddevalla 

  

    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner den inkomna redovisningen av IOP mellan IFK 

Uddevalla och Uddevalla kommun och därmed också halvårsutbetalning av 

överenskommelsen.  

  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om följande punkter:  

Controllerrapporten visar en prognos på ett överskott.  

Förvaltningens åtgärder med anledning av covid-19. 

Information om arbetet med utvärdering av föreningsstöd och ersättning 

av fotbollsplaner.   

  

  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

Sammanfattning 

Ordförande informerar, med anledning av situationen kring covid-19, om att 

nämndsmöten kommer fortsätta hållas. 

 

Ordförande informerar även om upphandlingsförfarandet kring framtidens bad.  

  

  

 



 

 

 Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KFN 2020/00005  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

  

Fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering  

Beslut KS 2020-02-26 § 64  

Beslut Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2020-02-12 § 7 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-01-27 

  

Uddevalla kommuns uppdrag till Bohusläns museum 2020-2022 

  

Uddevalla kommuns uppdrag till Regionteater Väst 2020 

  

Planerad verksamhet på RTV i Uddevalla, våren 2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


