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Kultur och fritidsnämnden 
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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Norra fjället, Ljungskile Friluftsklubbs stuga kl. 13.44 till 13.50 och 

14.59 till 15.05   
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande 

Mathilda Sténhoff (M) 

Anita Olsson (C) 

Åke Granath (S) 

Robert Wendel (S) 

Åsa Carlsson (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Lars Olsson (UP) för Jerker Lundin (KD) 
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Ersättare Tony Wall (S) 

Ann-Marie Viblom (MP) 

 
Övriga Från kultur och fritid  

Annica Ryman, förvaltningschef  

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef stöd och utveckling  

Roger Hansson, avdelningschef fritid  

Stellan Hedendahl, kultursamordnare 

Pontus Blom, kultursamordnare  
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Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

Pontus Gläntegård, lokalplanerare 

Josefin Florell, sekreterare  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr KFN 2021/00181 

Kulturpris 2022 

 

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 förslag till pristagare. 

 

Beslut 
Uddevalla kommuns kulturpris tilldelas Rolf Rodin, med motiveringen:  

 

Uddevalla kommuns kulturpris 2022 tilldelas Rolf Rodin med motiveringen. 

Femtio- och sextiotalet lever fortfarande i Uddevalla tack vare Rolf Rodins outsinliga 

engagemang, kunskap och glädje. Rolf Rodin är själva definitionen av en eldsjäl; 

Dagnys musikcafé, rock ´n´ west och Dagnys jukebox är smakprov på det Rolf gör. Han 

sprider musik och kultur både lokalt och internationellt och gör Uddevalla till en bättre 

plats. 

 

Kulturpriset är på 10 000 kronor och kommer att delas ut vid Parksommar-konserten 

20 aug 2022. 

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 112 Dnr KFN 2022/00009 

Kulturstipendium 2022 

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 förslag till pristagare. 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Ana Nedeljkovic Uddevalla kommuns 

kulturstipendium 2022 för fortsatta studier och utveckling.  

  

Kulturstipendiet är på 25 000 kronor och kommer att delas ut vid Parksommar-

konserten 20 aug 2022 

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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§ 113 Dnr KFN 2022/00010 

Ungdomsledarpris 2022 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris delas ut av kultur och fritidsnämnden och syftar 

till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska vara 

verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet 

och allas lika värde är vägledande. Priset delas ut till unga personer som är engagerade 

inom föreningslivet i Uddevalla kommun och som varit verksamma som ledare under en 

längre tid.  

 

Utdelning sker årligen till en eller flera personer. Förslag om pristagare ska lämnas av 

föreningens styrelse. Nämnden kan i särskilda fall dela ut ungdomsledarpris även utan att 

formell ansökan lämnats in. 

 

Beslutsunderlag  

   Förvaltningens sammanställning av förslag till pristagare. 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden tilldelar Elin Granat (Ljungskile Ridklybb) samt Ludwig 

Jernmark Burrows (Ljungskile Segelsällskap) Uddevalla kommuns Ungdomsledarpris 

2022 som ett erkännande av god ledargärning och en uppmuntran till fortsatt 

engagemang för unga.  

 

Ungdomsledarpriset är på 15 000 kronor vardera och priset är 15 000 kronor och 

kommer att delas ut vid Parksommar-konserten 20 aug 2022. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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§ 118 Dnr KFN 2022/00061 

Samrådshandlingar för yttrande avseende detaljplan för Thorild 
12 

 

Sammanfattning  
Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Thorild 12 på samråd. Kvarteret 

Thorild innefattar en centrumbyggnad, Gallionen, som är uppförd i slutet av 1960-talet.  
Detta planförslag prövar lämpligheten i att möjliggöra en påbyggnad med bostadsändamål 

och centrumändamål i två till sex våningar.  

 
Kultur och fritid är positiva till möjliggörandet av fler bostäder inom planområdet, då det 

medför mer liv och rörelse i centrum och tillgång till mötesplatser och kollektivtrafik. 

Gällande centrumändamålet är kultur och fritid positiva till att fler användningsområden 

möjliggörs, då det är viktigt att kulturhistoriskt värdefulla och i samhällsbilden 

karaktäristiska byggnader bevaras, vårdas och användas.  

 
Kultur och fritid anser emellertid att om detta ska uppnås är det viktigt att 

planbeskrivningens ambition om att verksamheter som kan fungera som mötesplatser eller 

har längre öppettider utan att ha ett kommersiellt syfte kan inrymmas i fastigheten blir 

verklighet. Kultur och fritid anser att utbildningsverksamhet samt förläggning av 

kontorsverksamhet i markplan därför bör undvikas, för att byggnaden istället ska få ett 

levande intryck ut mot gatan även på kvällar och helger.  

 
Kultur och fritid anser att detaljplanen inte bör tillåta så mycket som sex ytterligare 

våningar. En viss påbyggnad kan ske, under förutsättning att påbyggnaden placeras inne i 

kvarteret och att den bör vara indragen minst sex meter från alla håll, för att störa vyn från 

gatorna så lite som möjligt. Den aktuella byggnaden uppfördes i slutet av 1960-talet, ritad i 

en stil inspirerad av den internationella brutalismen och utgör därför en historisk lämning 

från denna tid. Kultur och fritid anser att en påbyggnad enligt planförslaget inte förbättrar 

kvarterets uttryck utan istället förvanskar byggnaden och dess arkitektur.  

 
Kultur och fritid anser att en påbyggnad enligt planförslaget försämrar de offentliga 

miljöerna i centrum då Hultmans gränd, som upplevs otrygg och mindre estetiskt tilltalande 

idag, kommer upplevas ännu mer sluten och stängd med en högre byggnad.  

 
Kultur och fritid anser att det befintliga centrum, genom aktuellt planförslag, inte bör 

anpassas till utvecklingsidéerna gällande Västra centrum och särskilt inte innan 

planprogram eller detaljplaner för detta område finns fastställda. 

 

Beslutsunderlag  
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-25  
Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Thorild 12  

Plankarta, samråd avseende detaljplan för Thorild 12  
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Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden anser att en påbyggnad av kvarteret Thorild 12 enligt 

planförslaget förvanskar byggnaden och dess arkitektur och att en påbyggnad i mindre skala 

därför bör prövas.  

 
Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen bör sträva efter att förverkliga 

planbeskrivningens ambition om att planområdet ska inrymma verksamheter som kan 

fungera som mötesplatser eller har längre öppettider utan att ha ett kommersiellt syfte.  

 
Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för Thorild 

12. 

 

Förslag till beslut på mötet 

Åsa Carlsson (S) lämnar följande ändringsförslag: 

 

Att den första beslutsmeningen byts ut till följande: 

 

Kultur och fritidsnämnden anser att kvarteret Thorild 12, i folkmun kallad Gallionen, 

har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett bra exempel på arkitektur från 60-talet. 

Därför anser vi att det är viktigt att en påbyggnad inte förvanskar byggnadens 

nuvarande uttryck. 

 

Att den andra beslutsmeningen revideras enligt följande:  

 
Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen bör sträva efter att förverkliga 

planbeskrivningens ambition om att planområdet ska inrymma verksamheter som kan 

fungera som mötesplatser eller har längre öppettider utan att ha ett kommersiellt syfte. 

 

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna Åsa Carlssons (S) ändringsförslag och 

finner att nämnden gör det. 

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att kvarteret Thorild 12, i folkmun kallad Gallionen, 

har ett stort kulturhistoriskt värde och är ett bra exempel på arkitektur från 60-talet. 

Därför anser vi att det är viktigt att en påbyggnad inte förvanskar byggnadens 

nuvarande uttryck. 

 
Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen bör sträva efter att förverkliga 

planbeskrivningens ambition om att planområdet ska inrymma verksamheter som kan 

fungera som mötesplatser eller har längre öppettider. 

 
Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för Thorild 

12. 

 

Avstår från att delta i beslut  

Carl-Gustav Gustafsson (L) avstår från att delta i beslutet.  



 

 

 

 
Protokoll  

Omedelbar justering 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 



 

 

 

 
Protokoll  

Omedelbar justering 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 


