
 

  
Utses att justera Åke Granath (S) 
Justeringens plats och tid Kultur och fritid 2021-03-08 kl. 13.15 Paragrafer §§ 36-54  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Åke Granath 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kultur och fritidsnämnden 2021-03-03 
Förvaras hos Kultur och fritid 
Anslaget sätts upp 2021-03-08 
Anslaget tas ner 2021-03-29 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03  
 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve/Microsoft Teams, kl. 09.00-16.40 med avbrott 

för lunch kl. 12.00-13.00 och paus för fika kl. 10.15-10.45 och 14.20-

14.50.   
  
Ledamöter Annelie Högberg (S), Ordförande 

Gösta Dahlberg (M), 1:e vice ordförande 

Kent Andreasson (UP), 2:e vice ordförande 

Mathilda Sténhoff (M) §§ 36-50, deltar på distans 

Anita  Olsson (C), deltar på distans 

Carl-Gustav Gustafsson (L), deltar på distans 

Åke Granath (S), deltar på distans 

Christer Johansson (V), deltar på distans 

Ann-Marie Viblom (MP), deltar på distans 

Thommy Carlin (SD), deltar på distans 

Lars Olsson (UP), deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Robert Wendel (S) för Mathilda Sténhoff (M) §§ 51-54 

   
Ersättare Jennie Ekland (C), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L) §§ 36-40, §§ 53-54, deltar på distans 

Karin Johansson (KD), deltar på distans 

Robert Wendel (S) §§ 36-50, deltar på distans 

 
Övriga Från kultur och fritid  

Paula Nyman, tf. kultur och fritidschef  

Carina Wiberg Borg, administrativ chef  



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Eva Persson, tf. avdelningschef kultur och 

bibliotek  

Roger Hansson, avdelningschef fritid och unga 

Charlotte Gerd, enhetschef 

Adam Gistedt, tf. enhetschef  

Helena Eriksson, fritidspedagog 

Sarah Björklund, fritidspedagog 

Sofia Lanhage, fritidsledare 
Emil Palmqvist, projektledare  

Jörgen Wollbratt, lokalplanerare 

Åsa Andersson, utredare 

Anna-Helena Wiechel, utvecklare  

Stellan Hedendahl, kultursamordnare 

Josefin Florell, sekreterare  

 

Övriga  

Robert Börjesson, projektledare 

Annette Frisk, Kommunal  
 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KFN 267051  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Till justerare föreslås Åke Granath (S). Justeringen föreslås äga rum måndagen den 8 

mars klockan 13:15 på kultur och fritid.   

 

Beslut 

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

måndagen den 8 mars på kultur och fritid.  

 

Kultur och fritidsnämnden noterar att Kommunals representant i form av Annette Frisk 

önskar närvara på sammanträdet och godkänner detta. 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KFN 274259  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ett ledamotsinitiativ anmäls till sammanträdet och föreslås läggas som sista punkt på 

dagordningen.  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden behandlar ledamotsinitiativet som sista ärende på 

dagordningen. 

 

Kultur och fritidsnämnden fastställer dagordningen med ovan ändring.   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KFN 276333  

Information: uppdrag om ridanläggning i Uddevalla 

Sammanfattning 

Kristina Mars, utvecklare, och Josefin Florell, utredare, informerar om arbetet med 

uppdrag för ridanläggning i Uddevalla. Ärendet återkommer till nämnden för beslut i 

april månads sammanträde.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KFN 276332  

Information: medborgardialog Emaus 

Sammanfattning 

Eva Persson, tf. avdelningschef, informerar om resultat från medborgardialogen som 

utförts på Emaus lantgård.  

Enhetschef Charlotte Gerd, fritidspedagogerna Sarah Björklund och Helena Eriksson 

samt fritidsledare Sofia Lanhage informerar om nuvarande verksamhet på Emaus, 

omvärldsbevakning av liknande verksamheter och identifierade utvecklingsområden.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KFN 276211  

Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Sammanfattning 

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

status för projekten simhall, utveckling av Rimnersområdet samt Rimnersvallen.  

Nämnden får även information om kommande marknadsdialog för Rimnersvallen inför 

upphandling, ekonomisk kalkyl samt en förevisning av ritningar för Rimnersvallen.  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr KFN 276334  

Information: konstprogram för pågående projekt  

Sammanfattning 

Carl Casimir, kommunantikvarie, informerar om projekt med konstnärlig gestaltning 

och visar foton av offentlig konst runtom i kommunen.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KFN 276335  

Information: arbete med det kommunala stödet till 
civilsamhället  

Sammanfattning 

Paula Nyman, tf. förvaltningschef, ger nämnden en statusrapport gällande uppdraget om 

stöd till civilsamhället.  

 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KFN 2020/00154  

Medborgarförslag från Cecilia Cinar om restaurering av 
bryggan längs Rödön 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har mottagit medborgarförslag om att återuppbygga 

bryggan som tidigare gick längs med Rödön. Gångbryggan avvecklades då skicket var 

uttjänt och bryggan ansågs osäker. Att restaurera bryggan skulle göra Rödön mer 

tillgänglig för allmänheten.  

Platsen är otillgänglig och en ny brygga behöver byggas från pråm, byggnationen är 

inget kultur- och fritidsförvaltningen klarar inom förvaltningen utan entreprenaden 

behöver, om den ska utföras köpas in. Beräknad kostnad för byggnationen är uppskattad 

till ca 600 000 kr. Medel för detta finns inte avsatt i budget för 2021 utan behöver 

tillskapas om utbyggnad av gångbrygga längs Rödön ska tillskapas. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-02-16  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-11 

Medborgarförslag från Cecilia Cinar om restaurering av bryggan längs Rödön 

Kartbild 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget då medel inte finns avsatta för 

byggnation av brygga längs Rödön i investeringsbudget för 2021.  

  

Kultur och fritidsnämnden inkluderar förslaget i budgetdialog för kommande år. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KFN 2020/00079  

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om utomhus 
padelbanor i Ljungskile 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har mottagit medborgarförslag att bygga två padelbanor 

utomhus i Ljungskile på ytan mellan Hästhovsvägen och Irisvägen. 

Efterfrågan om att bygga utomhuspadelbanor i Uddevalla kommun är stor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen driver en utredning kring att markanvisa kommunal 

mark för att få privata företag eller föreningar att bygga padelbanor utomhus. 

  

I utredningen har Kultur- och fritidsförvaltningen yttrat sig att man ser positivt till att 

markupplåta kommunal mark för utomhuspadelbanor. Banorna bör placeras så dom 

bidrar tills stadsutvecklingen och stärka ytor som redan är avsatta för lek och rörelse och 

att kultur och fritidsförvaltningen helst ser att det lokala idrottslivet prioriteras vid sådan 

markupplåtelse.  

 

I det fall kultur och fritidsförvaltningen själva ska uppföra banor behöver medel avsättas 

i budget för byggnation och drift. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-13 

Medborgarförslag 2020-05-19 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

samhällsbyggnadsförvaltningen utreder möjligheterna att markanvisa mark i kommunen 

för uppförande av padelbanor utomhus. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KFN 2020/00128  

Konstnärlig gestaltning Störtloppsgatans särskilda boende  

Sammanfattning 

Ett nytt särskilt boende planeras till Störtloppsgatan på Fasseröd. 

  

Konstprogrammet återfinns i ärendebeskrivningen och innehåller de kända 

förutsättningarna för den konstnärliga gestaltningen, samt förslag på typ av gestaltning 

och placering. 

  

För 2021 är investeringsnivån för konst 3 miljoner kronor. En förutsättning för detta 

konstprogram är en budget på 400 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2021-02-16 

Fasader, ritning 2020-03-31 

Förslag färgsättning 2020-03-31 

Situationsplan 2020-03-02 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta konstprogrammet som riktningsvisare vid 

fortsatt arbete med konstnärlig gestaltning till Störtloppsgatans särskilda boende. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KFN 2021/00007  

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 
Integration  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har antagit Plan Integration 2030 som syftar till att ge en riktning åt 

det kommunala integrationsarbetet genom att minska segregationen och förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det kommungemensamma arbetet ska ske 

genom verksamhetsområdena Boende och trygghet, Arbete och studier samt Demokrati. 

 

Varje nämnd ska tillföra egna uppdrag inom dessa verksamhetsområden. Kultur och 

fritidsnämnden har tillsammans med övriga nämnder fått KF uppdragen att med start 

2021: 

➢ Arbeta med trygghetsskapande aktiviteter.  

➢ Förbättra den drogförebyggande samordningen.  

➢ Arbeta för barn och unga på Tureborg.  

Därtill ska kultur och fritidsnämnden tillsammans med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

Detta uppdrag pågår. 

 

Därutöver arbetar kultur och fritidsförvaltningen med en rad olika aktiviteter, mer eller 

mindre systematiserade, för att öka integrationen i samhället;  

Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn och unga som bor i, de 

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena, Kulturskolan ska nå och 

kunna erbjuda fler barn och unga, bland dem som inte deltar i basverksamheten, 

aktiviteter på skolloven och förvaltningen ska samverka resurser för att öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till samt utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att redan pågående politiska uppdrag, som i sig 

går i linje med intentionen i Plan Integration, också blir kultur och fritidsnämndens 

bidrag denna mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Plan integration 2030 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse följande uppdrag som bidrag till Plan 

integration 2030 för mandatperioden 2019-2022: 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6) 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 6) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete  (KF ÖS 7) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 7) 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KFN 2021/00017  

Utredning: Villkoren för konstgräsplaner 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har gett kultur och fritidsnämnden i uppdrag `att utreda villkoren 

för Uddevallas konstgräsplaner´1. Anledningen är att det under senare år har funnits ett 

stort tryck från föreningslivet att Uddevalla kommun ska investera i nya konstgräsplaner 

alternativt renovera befintliga konstgräsplaner2. Samtidigt finns en tydlig konflikt 

mellan de hållbarhetsvinster konstgräsplaner medför i form av ökad tillgänglighet till 

fysisk aktivitet, energibesparing och resursåtervinning, och de hållbarhetsrisker 

konstgräsplaner orsakar i form av ekonomiska omkostnader och utsläpp av 

gummigranulat (mikroplaster i hav och andra vattendrag). Uddevallas konstgräsplaner 

villkorar och villkoras därmed av flera områden som är komplext sammanlänkade. 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktiges uppdrag till 

kultur och fritidsnämnden förtydligas genom tre delsyften:  

1) Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 

konstgräsplaner.  

2) Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för 

fotboll.  

3) Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-08 

Bilaga 1, Förslag till uppdragsbeskrivning Uddevalla konstgräsplaner 2021-02-03 

Antagen flerårsplan 2020-2022 med budget 2020, 2019-06-13 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden förtydligar kommunfullmäktiges uppdrag `att utreda 

villkoren för Uddevallas konstgräsplaner´ genom tre delsyften: 

  

1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 

konstgräsplaner.  

2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för 

fotboll. 

3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner.   

  

 

 

1 Utredningen är av övergripande karaktär och påverkar inte framtagandet av 

ersättningsplaner i samband med utveckling av Rimnersvallsområdet. 

2 I dagsläget finns 4 (5) fullstora konstgräsplaner i Uddevalla Fridhem, Thordéngården, 

Herrestad och Rimnersvallsområdet samt två mindre konstgräsplaner vid näridrottsplats 

Dalaberg och näridrottsplats Tureborg. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KFN 2021/00021  

Överenskommelse mellan markägaren och Uddevalla kommun 
om badplats på fastigheten Kärr 1:1 

Sammanfattning 

Markägaren och Uddevalla kommun har tecknat en överenskommelse, innebärande att 

fastighetsägarna utan krav på ersättning upplåter kommunen att bedriva och ansvara för 

en kommunal badplats på fastigheten Högås-Kärr 1:1.  

I denna överenskommelse finns inget angivet datum för överenskommelsens 

upphörande, varför den måste anses gälla över tid eller tills annat anslagits.  

 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan fastighetsägarna och Uddevalla kommun angående Kärrs 

badplats, 2020-05-29 

Beslut enligt delegation nr 1 om att upphäva Kultur och fritidsnämndens beslut  

2020-04-22 att avveckla Kärr som kommunal badplats, 2020-05-29 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att bedriva badplats på Högås-Kärr 2021 i enlighet 

med överenskommelse med markägaren. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KFN 2021/00024  

Tidpunkt för beslut om kulturpris, kulturstipendium och 
ungdomsledarpris 

Sammanfattning 

Utdelning av kulturpris, kulturstipendium och på senare år även ungdomsledarpris har 

av tradition sedan många år skett vid en julkonsert i Uddevalla kyrka. Kultur och 

fritidsnämnden har fattat beslut om pristagare och stipendiater vid sitt sammanträde i 

november. 

  

På grund av pandemirestriktionerna blev den utdelning som skulle ägt rum i december 

2020 uppskjuten tills vidare. I samband därmed aktualiserades frågan om formerna, 

platsen och tidpunkten för utdelandet.  

  

Det är förvaltningen som beslutar om formerna, platsen och tidpunkten. Den politiska 

dimensionen av ärendet handlar om tidpunkten för Kultur och fritidsnämndens beslut 

om pristagare och stipendiater.  

  

För att underlätta val av annan tid, plats och form för utdelningen, än den som 

traditionsenligt ägt rum i kyrkan, föreslår förvaltningen att nämnden fortsättningsvis 

beslutar om pristagare och stipendiater vid sitt sammanträde i juni. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-02-23 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förändring av plats och tid för utdelandet 

av kulturpris, kulturstipendier och ungdomsledarpris och ska fortsättningsvis besluta om 

mottagare av dessa priser och stipendier vid sitt sammanträde i juni. 

  

Förslag till beslut på mötet 

Kent Andreasson (UP) föreslår avslag till förslaget i handlingarna.  

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden vill avslå eller bifalla förvaltningens förslag till beslut 

och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förändring av plats och tid för utdelandet 

av kulturpris, kulturstipendier och ungdomsledarpris och ska fortsättningsvis besluta om 

mottagare av dessa priser och stipendier vid sitt sammanträde i juni. 

 

Reservation  

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

Andreassons förslag, där vi vill ha platsen kvar i Uddevalla kyrka tills kulturstråket 

skulle kunna vara ett alternativ. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KFN 267055  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen informerar om att hon planerar för överlämning till kultur och fritids 

nya förvaltningschef Annica Ryman tillsammans med den samma. Annica närvarar 

eventuellt vid nämndens nästa sammanträde den 30 mars.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KFN 267054  

Ordförande informerar 

 

Ordförande informerar om genomförda möten Föreningen Uddevalla Open Parasport 

och Uddevalla Sim samt processen kring valacken Blackie.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KFN 2021/00002  

Redovisning av delegationsbeslut 2021-03-05 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

  

Beslut enligt delegation nr l att öppna idrottshallar och simhall för föreningsaktiviteter 

riktade till barn och unga födda 2002 och senare 

  

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KFN 2021/00003  

Redovisning av anmälningsärenden 2021-03-05 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

  

Förutsättningar för budgetdialogen 2021 inför flerårsplan 2022-2024 med budget 2022  

Beslut KS 2021-01-27 § 19 

Bilaga förutsättningar 

Tjänsteskrivelse KLK 2021-01-12 

  

Investeringar och driftkostnader avseende ersättningsytor för Rimnersområdets 

fotbollsplaner B-plan och C-plan 

Beslut KS 2021-01-27 § 16 

Tjänsteskrivelse KLK 2021-01-19 

  

Justering av kommunbidrag 2021  

 Beslut KS 2021-01-27 

 Tjänsteskrivelse KLK 2021-01-04 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KFN 2021/00034  

Ledamotsinitiativ om upprustning av Lelången till Lane 
Fagerhult 

Sammanfattning 

Ett ledamotsinitiativ anmäldes till nämndsammanträdet 2021-03-03 av Kent Andreasson 

(UP) och Lars Olsson (UP). Uddevallapartiet att förvaltningen skyndsamt ska rusta upp 

Lelången (sträckan Lane till länsväg 172), att denna sträcka bör ha belysning och att 

kommunen tillsammans med Trafikverket hittar en lösning på den riskabla överfarten 

över länsväg 172.  

Beslutsunderlag 

Ledamotsinitiativ om upprustning av Lelången till Lane Fagerhult 2021-03-02 

 

Förslag till beslut på mötet   

Kent Andreasson (UP) föreslår att ledamotsinitiativet dras tillbaka.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna att Uddevallapartiet drar tillbaka 

ledamotsinitiativet och finner att nämnden godkänner detta. 

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden noterar att det inlämnade ledamotsinitativet om upprustning 

av Lelången dragits tillbaka av initiativtagarna.  

 

 


