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Delårsrapport augusti 2020, kultur och fritid 

Sammanfattning 

Stora projekt pågår i förvaltningen såsom framtagande av friluftsplan, utveckling av 

Rimnersområdet, ny simhall och lokaler för kulturlivet. Parallellt pågår 

konsekvensanalyser av besparingsåtgärder. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på delåret på 3,3 mkr och 

prognostiserar ett överskott på 3,2 mkr för 2020. Verksamheternas prognoser tar hänsyn 

till effekterna av Covid-19 såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och 

arrangemang, senarelagda projekt samt att nystartad verksamhet på Källdal - kallad 

Rampen inte kommer får full ekonomisk effekt och att det är en obalans i förhållande 

till minskad kommunbidragsram för 2020. 

Beslutade investeringsmedel beräknas inte att förbrukas på grund av olika 

omständigheter och beslut. Investeringar som nytt bad avviker stort mot budgeterad 

nivå på grund av senarelagd tidplan. En annan avvikelse avser investeringsmedlen för 

konstnärlig gestaltning, då dessa medel är helt avhängigt av hur kommunens olika 

byggprojekt fortskrider. Det är inte ovanligt att projekten förskjuts i tid som då påverkar 

när investeringen genomförs. Investeringsutgifter till och med augusti är 5,2 mkr. 

Investeringsnivå för 2020 beräknas blir 44,5 mkr jämfört med budgeterat 155,6 mkr. 

En förstudie för att tillgängliggöra lokaler för kulturverksamhet i centrala Uddevalla är 

genomförd. Syftet är att åtgärda den stora brist på lokaler för kulturaktörer som råder i 

Uddevalla, bevara och tillvarata kulturhistoriskt intressanta byggnader i stadskärnan och 

bidra till ett mer levande och attraktivt centrum. Detta är ett steg i Uddevallas riktning 

om att vara en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region. 

På kultur och fritidsförvaltningen pågår förarbete till utformning av ett modernt stöd till 

civilsamhället (KF uppdrag om föreningstöd), så att den kommunala organisationen på 

bästa sätt kan möta samhällsförändringar i samverkan med ideella aktörer. Därtill är det 

stora projektet med tillskapande av ny simhall på Rimnersområdet i full gång, liksom 

renovering och tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Det är tydliga bidrag till 

riktningen om att utveckla ett tryggt samhälle tillsammans. 

Ett annat viktigt bidrag till riktningen är att åstadkomma balans mellan utbudet av låg-

respektive högintensiva verksamheter för att erbjuda meningsfull fritid för fler. Detta 

har legat till grund för utformningen av nyinvigda Rampen på Källdal samt i de utökade 

aktiviteterna på Emaus Lantgård. 

Genom kultur och fritidsnämndens arbete med att skapa ett tillgängligt och attraktivt 
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friluftsliv, och nu särskilt genom framtagande av kommungemensam friluftsplan, bidrar 

nämnden både till ett långsiktigt, hållbart och användarvänligt friluftsliv för våra 

medborgare samtidigt som vi synliggör och platsutvecklar våra besöksmål för 

turismnäringen. 

Kultur och fritidsnämnden står också inför kraftiga besparingar och förvaltningen har 

arbetat hårt med att genomlysa samtliga verksamheter för att hitta 

effektiviseringsmöjligheter. Mycket är genomfört men stora delar återstår. 

Förvaltningen har därför ägnat våren åt att konsekvensanalysera nedläggningseffekter 

av hela verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-15 

Delårsrapport augusti 2020, kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringspecifikation 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 
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1 Sammanfattning 

Stora projekt pågår i förvaltningen såsom framtagande av friluftsplan, utveckling av 

Rimnersområdet, ny simhall och lokaler för kulturlivet. Parallellt pågår konsekvensanalyser av 

besparingsåtgärder. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på delåret på 3,3 mkr och prognostiserar ett 

överskott på 3,2 mkr för 2020. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 

såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang, senarelagda projekt samt att 

nystartad verksamhet på Källdal - kallad Rampen inte kommer får full ekonomisk effekt och att det 

är en obalans i förhållande till minskad kommunbidragsram för 2020. 

En förstudie för att tillgängliggöra lokaler för kulturverksamhet i centrala Uddevalla är genomförd. 

Syftet är att åtgärda den stora brist på lokaler för kulturaktörer som råder i Uddevalla, bevara och 

tillvarata kulturhistoriskt intressanta byggnader i stadskärnan och bidra till ett mer levande och 

attraktivt centrum. Detta är ett steg i Uddevallas riktning om att vara en självklar tillväxtmotor för 

en mer utvecklad region. 

På kultur och fritidsförvaltningen pågår förarbete till utformning av ett modernt stöd till 

civilsamhället (KF uppdrag om föreningsstöd), så att den kommunala organisationen på bästa sätt 

kan möta samhällsförändringar i samverkan med ideella aktörer. Därtill är det stora projektet med 

tillskapande av ny simhall på Rimnersområdet i full gång, liksom renovering och 

tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Det är tydliga bidrag till riktningen om att utveckla ett 

tryggt samhälle tillsammans. 

Ett annat viktigt bidrag till riktningen är att åstadkomma balans mellan utbudet av låg-respektive 

högintensiva verksamheter för att erbjuda meningsfull fritid för fler. Detta har legat till grund för 

utformningen av nyinvigda Rampen på Källdal samt i de utökade aktiviteterna på Emaus Lantgård. 

Genom kultur och fritidsnämndens arbete med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv, och 

nu särskilt genom framtagande av kommungemensam friluftsplan, bidrar nämnden både till ett 

långsiktigt, hållbart och användarvänligt friluftsliv för våra medborgare samtidigt som vi synliggör 

och platsutvecklar våra besöksmål för turismnäringen. 

Kultur och fritidsnämnden står också inför kraftiga besparingar och förvaltningen har arbetat hårt 

med att genomlysa samtliga verksamheter för att hitta effektiviseringsmöjligheter. Mycket är 

genomfört men stora delar återstår. Förvaltningen har därför ägnat våren åt att konsekvensanalysera 

nedläggningseffekter av hela verksamheter. 

  

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden 

Mkr 
Nettokostnad tom 

augusti2020 
Budgeterad 

nettokostnad tom 

Avvikelse mot 

periodiserad budget 

Prognosavvikelse 

helåret 
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augusti 2020 

Kultur -21,4 -22,2 0,8 0,9 

Bibliotek -14,5 -17,3 2,8 2,1 

Unga -11,1 -13,0 1,9 1,8 

Fritid -38,6 -36,1 -2,5 -1,5 

Gemensam verksamhet -7,9 -8,2 0,3 -0,1 

Kommunbidrag 96,9 96,9 0,0 0,0 

Resultat 3,4 0,1 3,3 3,2 

 

Mkr Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar -5,2 -103,7 -155,6 -44,5 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på delåret på 3,3 mkr och prognostiserar ett 

överskott på 3,2 mkr för 2020. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 

såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang, senarelagda projekt samt att 

nystartad verksamhet på Källdal - kallad Rampen inte kommer får full ekonomisk effekt och att det 

är en obalans i förhållande till minskad kommunbidragsram för 2020. 

Beslutade investeringsmedel beräknas inte att förbrukas på grund av olika omständigheter och 

beslut. Investeringar som nytt bad avviker stort mot budgeterad nivå på grund av senarelagd tidplan. 

En annan avvikelse avser investeringsmedlen för konstnärlig gestaltning, då dessa medel är helt 

avhängigt av hur kommunens olika byggprojekt fortskrider. Det är inte ovanligt att projekten 

förskjuts i tid som då påverkar när investeringen genomförs. 

Avdelning kultur och bibliotek 

Avdelning kultur och bibliotek prognostiserar ett överskott med 3,0 mkr på årsbasis. Ttill största del 

har med att nystartad verksamhet inte ger helårskostnader i förhållande till budget samt även till 

viss del är det relaterat till Covid-19. 

Offentlig kulturs verksamhetsbudget kommer att visa ett överskott på grund av att man inte har 

kunnat genomföra arrangemang som planerat utan har genomfört vissa alternativa arrangemang på 

grund av restriktioner i publikantal. Dessutom blir det ett överskott på personalbudget på grund av 

sjukskrivning samt tjänstledighet, där vikarier ej tillsatts. Överskottet bedöms bli 0,5 mkr. 

För kulturskolan beräknas ett överskott i förhållande till personalbudgeten av icke tillsatta tjänster 

på grund av kort- och långtidssjukskrivningar där det är svårt att rekrytera pedagoger. Kulturskolan 

delar sedan länge svårighet med att rekrytera med övriga skolverksamheten i kommunen. Trots 

detta har verksamheterna utvecklats positivt. De digitala lösningarna har tagit fart på ett helt nytt 

sätt och verksamheterna har haft mer tid att kunna utveckla nya verksamhetsmetoder överlag vilket 

leder till positiv utveckling framåt. Sammantaget beräknas verksamheten ge ett överskott på 

0,4 mkr. 
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Biblioteken räknar med att göra ett överskott på 2,1 mkr, som nästan helt beror på att nystartad 

verksamhet på Rampens bibliotek inte kommer att förbruka hela årets budget. Biblioteken har haft 

stängda lokaler under vår och sommar, vilket har gjort att inga vikarier har behövt tillsättas vid 

sjukdom och sjukskrivningar pga. symtom. En del program är inställda eller framskjutna på grund 

av stängningen. Alternativa lösningar under stängningen av biblioteken för att tillgängliggöra dem 

och dess service har skapats. Såsom bokutlämning på stadsbiblioteket samt via bokbussen på 

Dalaberg och Ljungskile. Äldre personer kan få ytterligare service i form av bokkassar. 

Chattfunktion för ökad nåbarhet samt förlängda lånetider. 

Den konstnärliga gestaltningen har tagit fart ordentligt med det nya sättet att hantera 

investeringsmedlen. Det ökade tempot i investeringarna i kommunen medför att man inte riktigt 

hinner med personalmässigt att planera och genomföra så att investeringsbudgeten för konstnärlig 

gestaltning används. 

Avdelning fritid och unga 

Avdelning fritid och unga prognostiserar ett överskott med 0,3 mkr på årsbasis. Prognosen baseras 

på ett nuläge där nystartad verksamhet i augusti ej förbrukar helårsbudgeten och de faktiska 

omständigheter som råder som konsekvens av Covid-19. Hela konsekvensen är svår att överblicka 

och svängningar kan inte uteslutas. 

Gemensamt fritid inkl. friluftsliv och föreningsstöd prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr. 

Avdelningen har fattat beslut om att återgå till ordinarie strukturer för bokning av lokaler och 

anläggningar, innebärande att föreningar och privatpersoner ej längre kan avboka utan kostnad. 

Anläggningar har tappat stora intäkter på grund av många avbokningar, inställda arrangemang samt 

minimalt med nybokningar, såväl från föreningar som privatpersoner. Nu tar man åter emot nya 

bokningar och hoppas att den tidigare negativa trenden avstannar/vänder. Den förväntade effekten 

av beslutade avgiftsökningar får ett begränsat genomslag på under 2020 grund av Covid-19. 

Prognosen för året beräknas till ett underskott på 0,4 mkr. 

Stängd verksamhet på Bowlinghallen och kraftigt minskade besök på Walkesborgsbadet medför 

kraftigt minskade intäkter under vår och sommar. Bowlinghallen har åter öppnat, med anpassningar 

och restriktioner i enlighet med Folkhälsomyndighetens (FHM) direktiv. Walkesborgsbadet har åter 

öppnat för säsongen och träningshallen är åter öppet även det i enlighet med FHM. Det finns stora 

förhoppningar om att besökare (skolor, grupper, privatpersoner etc.) åter skall känna sig trygga att 

besöka badet. Covid-19 är alltjämt ett bekymmer men tydligt förbättrade prognoser från FHM samt 

våra insatser med renovering/uppfräschning kommer sannolikt att öka på besöksantalet. Den 

förväntade effekten av de höjda taxorna får ett begränsat genomslag på grunda av Covid-19. Bad 

och bowling prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr. 

Den öppna fritidsverksamheten beräknas få ett överskott på 1,4 mkr, som helt beror på att nystartad 

verksamhet i augusti på Rampens fritidsgård budgeterats för helår. Öppen fritidsverksamhet exkl. 

Rampen bedöms påverka negativt. Orsak till detta är personalkostnader för beslutade besparingar 

som ännu ej nått förväntade effekt. 
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Emaus lantgård, Fritidsbanken och olika projekt räknar med ett överskott på 0,4 mkr. Orsaken 

bedöms vara effekt av genomförda besparingar samt avveckling av ungdomssamordnare. 

Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, administrativa 

avdelningen, förvaltningsgemensamma kostnader samt förvaltningens förändring av 

semesterlöneskulden. Prognosen för den gemensamma verksamheten inkl. kvarvarande 

effektivisering/besparingskrav bedöms bli ett underskott med 0,1 mkr för 2020. 

Under gemensamt finns även en budget för verksamhetsanpassningar i kultur och fritids lokaler, 

dessa medel matchar inte förvaltningens behov utan det är mycket högre. Det medför ett 

överskridande av kostnaderna för 2020. 

Utöver detta kommer förvaltningen inte att förbruka medel som var avsedda för fortbildning av 

personal och förtroendevalda mot bakgrund av krav på återhållsamhet samt att rörelsefriheten med 

anledning av Covid-19 är begränsad. 

Inför budget 2020 minskades kommunbidraget med 8,8 mkr för kultur och fritid. Kultur och 

fritidsförvaltningen har tagit fram ett antal åtgärder som beräknades ge en ekonomisk effekt på 

7,6 mkr 2020, vilket innebär att ytterligare åtgärder på 1,2 mkr behövs för att komma i balans mot 

det minskade kommunbidraget. 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2019 

Resultat 

kvinna T2 

2020 

Resultat man 

T3 2019 

Resultat man 

T2 2020 

Resultat totalt 

T3 2019 

Resultat totalt 

T2 2020 

Minskad 

sjukfrånvaro 

2,05 3,02 1,31 1,3 1,71 2,21 

Kommentar Korttidsfrånvaro dag 1-14 ökar totalt med 0,34 procentenheter i jämförelse med T1 2020. Kvinnor står för hela 

ökningen eftersom män har minskat med 0,10 procentenheter. Sannolikt är ökningen en effekt av Covid-19 och att FHM 

rekommendationer efterlevs.  Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 

med kommun, ska öka 

Kultur och fritidsförvaltningen genomför brukarundersökningar med frågor om bemötande 

i våra öppna verksamheter. Under 2020 har biblioteket undersökts. Genomgående fick 

personalens bemötande höga betyg. 

 Andel som tar kontakt med 

kommunen via telefon som får 

ett direkt svar på en enkel fråga, 

ska öka 

Kultur och fritid får frågor rörande vårt ansvarsområde. De frågor som är att betrakta som 

enkla, besvaras skyndsamt. 

 

 Andel som får svar på e-post 

inom en dag, ska öka 

Kultur och fritid har ett antal funktionsbrevlådor som bevakas löpande och besvaras med 

kort varsel. Kontaktcenter tar också emot mejl och återkopplar omgående. 

Förvaltningen rapporterar resultatet av vår synpunktshantering, där epost ingår, till 

nämnden tre gånger per år. Från januari till augusti hade över 120 ärenden till kultur och 

fritidsförvaltningen inkommit. En sammanställning av inkomna ärenden och dess 

återkoppling ska ske vid årsredovisning. 

 Förbättrat resultat i Svenskt 

Näringslivs enkät 

Kultur och fritidsnämnden arbetar indirekt med företagsklimatet, genom arrangemang och 

kultur- och fritidsaktiviteter, för att kommunen ska vara attraktiv. 

Kultur och fritidssektorn är en växande näringsgren, som skulle kunna utvecklas. Det är ett 

uppdrag som för närvarande inte ligger på kultur och fritidsnämnden. 

 

 Ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamhet, ska 

öka 

Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning 

ekologiska och etiska varor. För de inköp som görs utanför inköpsavtal finns en 

medvetenhet om att handla ekologiskt. Kultur och fritidsförvaltningens livsmedelinköp är 

marginella i förhållande till övriga förvaltningar. 
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3.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kulturverksamhet är en viktig faktor för att skapa en entreprenöriell och innovativ kultur i 

kommunen. Dessa näringar behöver ges bättre förutsättningar att verka och utvecklas, så att de kan 

skapa den positiva spinoffeffekt som forskning påvisar. För att uppmuntra och gynna den kreativa 

kraft som finns hos befolkningen, är tillgång till ändamålsenliga och billiga lokaler essentiellt, 

varför kultur och fritidsnämnden beställt en förstudie om lokaler för det lokala kulturlivet. 

Kulturavdelningen arbetar med stöd till unga arrangörer i syfte att uppnå målen för denna strategi. 

Även arbetet tillsammans med kulturföreningarna i olika arrangemang bidrar till detta. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 

kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

Kultur och fritidsförvaltningen har kartlagt lokalbehov för kulturlivet. Nämndärendet 

rörande förstudie av lämpliga centrala lokaler för det fria kulturlivet ska behandlas i 

september 2020 av kultur och fritidsnämnden. Nämnden har i augusti 2020 blivit 

informerad av projektledare från samhällsbyggnad samt från den egna förvaltningen 

gällande förstudien. 

I övrigt behöver förvaltningen arbeta med Uddevallas kulturpolitik och infrastruktur för att 

över tid kunna nå resultat i frågan. 

3.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har utmaningar inom kompetensförsörjningen. Det gäller 

särskilt rekrytering till kulturskola och bibliotek, eftersom utbildade lärare är en nationell bristvara. 

Därtill minskar förmågan till att vara en attraktiv arbetsgivare när verksamhet bedrivs i icke-

verksamhetsanpassade lokaler. 

Både biblioteken och kulturskolans verksamheter konkurrerar med Göteborg då det ligger inom 

pendlingsavstånd. 

3.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden bidragit till denna strategi genom att i 

samhällsplaneringsprocessen lyfta en bredare tolkning av infrastruktur, till att också inkludera gång- 

och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik samt grön infrastruktur för rekreation och attraktivitet. 

Därtill arbetar kultur och fritidsnämnden med digital infrastruktur för ökad tillgänglighet, liksom att 

säkra en god kulturell infrastruktur. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en 

hållbar samhällsutveckling 

Förvaltningen arbetar för en hållbar samhällsutveckling i en förvaltningsövergripande 

miljöstrategi-grupp. Under perioden har interna miljörevisioner planerats, inför utförande 

under hösten. 

 

Förvaltningen har under perioden färdigställt utredningen "Framtidens stadsbibliotek", som 

innehåller förslag på ändamålsenliga och attraktiva lokaler för Stadsbiblioteket. 

Bibliotekets verksamhet är i linje med ekologisk hållbarhet då den grundar sig på 

resurseffektivitet i form av utlån av medier. Utredningen innehåller även resonemang om 

bibliotekets roll i staden, som mötesplats och som en katalysator i stadsutvecklingen. Detta 

är i linje med den sociala aspekten av hållbarhetsbegreppet, som bland annat handlar om 

att främja sociala aktiviteter och möten. 

 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden lämnat synpunkter på två detaljplaner. 

Synpunkterna har handlat om att anpassa bebyggelse efter terrängen utifrån ett 

kulturmiljöperspektiv och ersättande av rekreationsyta som tas i anspråk.  

Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och attraktiviteten 

till service och utbud, digitalt och 

analogt 

Förvaltningen arbetar med tillgänglighet och attraktivitet inom ramen för de ekonomiska 

förutsättningarna. 

Kulturskolan ökar tillgängligheten genom att bedriva verksamheten i olika 

bostadsområden, dvs verksamheten utgår från närhetsprincipen som en del av 

tillgänglighetsarbetet. Dessutom bedriver Kulturskolan gratis prova-på verksamhet och 

lovaktiviteter. Allt detta arbete sker med externa medel och kan inte anses rymmas inom 

befintlig budget. 

Offentlig kultur arbetar med unga arrangörer och utgår från de ungas egna engagemang 

och initiativ på deras fria tid. 

Förvaltningen har genomfört en behovsanalys för Stadsbibliotekets framtida utformning 

utifrån nämnduppdrag. 

 

Ny fritidsgårdsverksamhet inklusive aktivitetslokaler och idrottsanläggning har utformats i 

Källdal, för att underlätta tillgängligheten till en meningsfull fritid för de som väljer att 

besöka verksamheterna. Ljungskile bibliotek liksom det nyetablerade biblioteket i Källdal 

har meröppet för att öka tillgängligheten. Dalabergs bibliotek har renoverats för mer 

attraktiva lokaler. Biblioteken arbetar aktivt med digital medvetenhet genom kurser och 

samarbeten. Genom att utveckla taggsystemet utökar förvaltningen civilsamhällets tillgång 

till verksamhetslokaler. 

Förvaltningen jobbar vidare med att utmana och förfina strukturer så att föreningar samt 

andra kunder kan administrera sina uppgifter samt skicka bokningsförfrågningar digitalt. 

 

Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över skyltningen som ska tydliggöra vilken 

service som ges samt förenkla för besökare att vid ev tillbud kunna larma räddningstjänst 

med hjälp av koordinater. Förvaltningen får nya inputs genom att många människor 

befinner sig ute i våra naturmiljöer tidigare än andra år - som en följd av pandemin. Genom 

detta har vi kompletterat vårt informationsutbud. 

 

Kultur och fritid ska skapa 

tillgängliga och attraktiva platser 

för kulturella uttryck 

Förvaltningen har under perioden utrett framtida hantering av Försvarsmuseet och 

Sjömanshusmuseet, och givits ett vidare uppdrag att ta fram riktlinjer för det ekonomiska 

stödet till dessa stiftelser. 

Förvaltningen har tagit fram en behovsanalys av framtidens Stadsbibliotek som 

redovisades i nämndens junimöte. 

Därutöver har förvaltningen redovisat den förstudie som ligger till grund för behov av 

lokaler för det fria kulturlivet. Beslut om detta tas i september i kultur och fritidsnämnden. 

De nya lokalerna på Rampen erbjuder plats för olika kulturuttryck, såsom dansstudio, 

musikrum och aktivitetsrum. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur och fritidsnämnden har 

fått i uppdrag av 

kommunfullmäktige att utreda 

framtida hantering av 

Försvarsmuseet och 

Sjömanshusmuseet (dnr 

2018/00855) (KF ÖS 16) 

Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-06-15 § 91, där förvaltningschef fick i 

uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd till stiftelsemuseerna som omnämns i utredningen, för 

beslut i kultur och fritidsnämnden under 2020. 

Arbetet att ta fram dessa riktlinjer pågår i förvaltningen.  

 Ta fram en behovsanalys av 

framtidens Stadsbibliotek i 

Uddevalla. 

Uppdraget är slutfört och redovisades i nämnd i juni 2020. Uppdraget ska därmed avslutas. 

 

Att stadsbiblioteket behöver mer ändamålsenliga och attraktiva lokaler har varit föremål 

för utredningar under flera år. Denna utredning syftade till att beskriva bibliotekets 

lokalbehov ur en bredare kontext, dels utifrån verksamhetens behov dels utifrån nationella 

styrdokument, en omvärldsanalys samt Uddevallas invånares önskemål. Utredningen 

beskriver även bibliotekets roll i samhällsutvecklingen, som mötesplats, demokratiarena 

och kulturlokal. 

 

Vikten av attraktiva bibliotekslokaler är stor, bland annat eftersom det läsfrämjande 

uppdraget är viktigare än någonsin, då klyftan mellan de som läser och inte ökar och 

läsning är en viktig förutsättning för att delta i det demokratiska samhället. Biblioteket är 

dessutom en av få platser där alla är välkomna, och där man bara kan vara utan krav på 

prestation. 

 

Utredningen pekar på bibliotekets behov av läs- och studieplatser och studierum, gott om 

plats för att exponera media, flexibla lokaler som möjliggör kombination av en tyst 

verksamhet och en verksamhet som för ljud med sig. Biblioteksverksamheten behöver 

även bättre logistiklösningar med avseende på mediehantering och programverksamhet. 

3.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling 

Att arbeta med hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling är något som kultur och fritid ser 

som ett stort och viktigt uppdrag. Utifrån det ansvar som kultur och fritidsnämnden har för 

idrottsanläggningar och den miljöpåverkan som de har så görs systematiska förbättringsåtgärder för 

att reducera detta. En fråga som är högst aktuell är den som avser mikroplaster och konstgräs. Flera 

av Uddevallas konstgräsplaner är uttjänta och behöver bytas ut. Kommunfullmäktige uppdrog 

därför åt kultur och fritidsnämnden att under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. 

Utredningen är påbörjad. 

Kultur och fritidsnämnden arbetar även med Fritidsbanken, ett idrottsbibliotek, som genom återbruk 

av idrottsmateriel och utlån av detsamma skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika 

aktiviteter som en hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov genom återbruk. Denna 

verksamhet har visat sig mycket betydelsefull i rådande pandemi, inom vilket människor hänvisas 

till utomhusvistelse.  

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja 

civilsamhällets organisering och 

verksamhet 

Det övergripande uppdraget om framtida hantering av stöd till civilsamhället pågår. 

I övrigt sker arbetet inom ramen för föreningsstöd, föreningsdialoger och 

uppföljningsmöten (ordförandemöten) och IOP:er. Genom utökning av taggsystem 

kommer förvaltningen förhoppningsvis att kunna erbjuda civilsamhället ökad tillgång till 

verksamhetslokaler. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska skapa 

tillgängliga och attraktiva platser 

för idrott och hälsa 

Inom ramen för strategin arbetar förvaltningen med den framtida utformningen av 

Rimnersområdet inklusive simhall. 

Förvaltningen har även undersökt nuvarande användning av idrottslokaler hos 

idrottsföreningar samt hur fördelningen av idrottsföreningsmedlemskapet ser ut i 

kommunens bostadsområden. Därtill har en ny idrottsanläggning färdigställts i Källdal. 

Parallellt pågår konsekvensanalyser av neddragningar av kultur och fritidsverksamheter 

där just platser för idrott och hälsa kan bli föremål för avveckling. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att utvärdera 

föreningsstödet och ta fram 

förslag till nya bestämmelser 

för samtliga föreningsbidrag 

(KF ÖS 5) 

Uppdraget har tappat tempo mot bakgrund av dess komplexitet, arbetsmiljö, prioriteringar 

samt generella förutsättningar på såväl avdelning Fritid och Unga som förvaltningen.  

Under läsåret 2019-2020 utfördes kartläggningar över olika utmaningar och 

problemområden som politik, förvaltning och civilsamhälle identifierat gällande nuvarande 

föreningsstödssystem. Utvärderingen är därmed genomförd. Återstår gör att ta fram förslag 

till nya bestämmelser.  

Förvaltningens ledningsgrupp har under perioden påbörjat denna fas, genom att processa 

fram övergripande syfte, mål och uppdragets omfattning. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och 

renovera Rimnersvallen (KF ÖS 

6) 

Uppdraget pågår - som ett parallellt projekt till stadsutvecklingsprojekt Rimnersområdet. 

Uppdraget är tilldelat projektledare från SBF och statusrapporteringar genomförs i särskild 

ordning i styrgruppen för prioriterade stadsutvecklingsprojekt.  

Uppdraget önskade styrning utifrån ambitionsnivå och föredrog möjligheter, 

förutsättningar samt konsekvenser för styrgruppen under våren. Arbetsgruppen och 

uppdraget uppfattade att "fortsätta utreda möjligheterna för SM-standard" tydligt uttalades. 

Arbetsgruppen runt utsedd projektledare arbetar med detta. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att ta fram en plan 

för att utveckla Rimnersområdet 

till ett samlat sport- och 

idrottscentrum (KF ÖS 6) 

Förvaltningen/avdelningen deltar i styrgruppens möten i syfte att föredra lägesrapporter, 

informera samt bli informerad och ta del av frågeställningar och kompletteringar. 

Enhetschef anläggningar deltar och är mycket involverad i de prioriterade 

stadsutvecklingsprojekt som direkt berör KFN/KulF. Avdelningschef deltar i rollen som 

biträdande samordnare, dock i mindre omfattning än både enhetschef och ordinarie 

samordnare (SBF). 

 

Projektgruppens arbete hittills har handlat om ersättningsytor för B-plan, C-plan 

(konstgräs). Kastplan är just nu avgränsad då befintlig inte direkt berörs av simhallsbygget. 

Avdelningschef deltar i arbetet med ersättningsytorna då denna fråga är särskilt angelägen 

utifrån perspektiven tid samt alternativ. KFN är informerad och involverad i frågan och 

presidiet uppvaktas kring handlingsalternativ och budgetförutsättningar. 

 

Projektgruppen avser snarast möta de föreningar vars verksamhet omedelbart kommer att 

beröras av visioner och utvecklingstankar för området. Vidare pågår parallella diskussioner 

med projektet "ny brandstation" för att säkerställa det totala behovet av anläggningar, 

övningsområde samt logistik och trafik. 

 

Detta uppdrag är ett långsiktigt och visionärt uppdrag, varför konkretion och utplacering av 

nya anläggningar ännu inte gjorts. I dialog med politiken och politikens prioriteringar kan 

uppdraget komma att kompletteras, i syfte att säkra tillgången på nya fotbollsplaner i 

området. Dialogen förs i KFN samt styrgrupp för stadsutvecklingsprojekten. 

 Fortsätt arbeta med en 

ridanläggning i anslutning till 

Uddevalla tätort 

Arbetet med en behovsanalys/behovsutredning "Ridhusutredning" har tappat tempo då 

ansvarig utvecklare/utredare drabbats av sjukdom - en sjukdom som förlängts succesivt. 

Nu har beslut fattats att uppdra åt annan utredare/resurs läsa in sig och succesivt ta över 

utredningen om erforderliga förutsättningar bedöms finnas. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 

fått i uppdrag att under 2020 

utreda villkoren för 

konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

Uppdragsbeskrivning gällande framtida hantering av konstgräsplaner i kommunen är under 

framtagande. 

 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att Uddevalla kommun 

vill vara en attraktiv 

arbetsgivare, därför strävar 

kommunen efter att erbjuda alla 

anställda heltid, och deltid som 

en möjlighet (KF ÖS 8) 

Uppdraget är svårt för förvaltningen att genomföra när stora sparkrav föreligger. Dock 

arbetas det med uppdraget när tillfälle ges. Heltid eftersträvas vid nyanställningar och vid 

strukturella förändringar i scheman. Utmaningen i detta anslag kommer genom ökade krav 

på besparingar och budget i balans. 

 

  Mått Kommentar 

 Antalet medlemmar i 

föreningarna, ska öka 

För perioden finns ingen förändring av medlemssiffror att rapportera men några nya 

föreningar har registrerats så trenden är positiv om än liten. 

 

3.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 

förebyggande arbete 

Kultur och fritidsnämnden arbetar med strategin genom befintliga och framtida IOP:er, löpande och 

systematiska dialoger med civilsamhället samt genom uppdraget att se över det totala ekonomiska 

stödet till civilsamhället. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den 

civilsamhället och att träffa fler 

IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap) 

Kultur och fritidsförvaltningens uppdrag kring samverkan med föreningslivet är mycket 

större än enskilda IOP:er, då kommunen har drygt 300 föreningar. 

En sammanhållen organisation för IOP har utformats i kommunen, med KLK som 

samordnare. Gäller IOP något av kultur och fritidsförvaltningens verksamheter, ska 

ärendet handläggas av förvaltningens medarbetare. Gör förvaltningen bedömningen att en 

fortsatt process för ett IOP inte är aktuellt, fattar nämnden via tjänsteskrivelse beslut om 

det och meddelar initiativtagaren. Fattas ett positivt beslut, skickas ärendet vidare för 

beslut i kommunstyrelsen. 

 

Förvaltningen har fått 5 förslag till IOP som ska behandlas i Kultur och fritidsnämnden 

under hösten och ev. gå vidare för beslut i KS. Tre har inkommit från idrottsföreningar, en 

fråga om friluftsliv och en handlar om kulturaktiviteter på Tureborg. Flera av dessa berör 

också andra förvaltningar. 
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3.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom att skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och 

fritidsliv med särskild inriktning på barn och unga. 

Kultur och fritid bidrar till strategin bland annat genom sitt arbete i gestaltningsrådet, där 

utformning av det offentliga rummet utgår ifrån principer om trygghetsskapande inslag så som 

konstnärlig gestaltning, belysning och byggnaders utformning, ytor för möte och aktivitet och 

estetiska upplevelser. 

Att förlägga kulturarrangemang i det offentliga rummet kan också bidra till att fler människor rör 

sig ute vilket skapar trygghet. Kultur och fritid arbetar med att erbjuda en mångfald trygga 

mötesplatser. Biblioteken är en viktig sådan, men även idrottsanläggningar, spontana aktiva 

mötesplatser och öppna ytor såsom spår och leder, badplatser osv. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter ska 

bidra till en levande och hållbar 

kommun 

Nämndens alla verksamheter syftar till att öka invånarnas livskvalitet och välmående, med 

fokus på barn och unga. En satsning på kultur och fritidsverksamheter bidrar därför till en 

mer hållbar samhällsutveckling. 

Kvalitetssäkring av friluftslivets förutsättningar är viktigt utifrån hållbarsamhällsutveckling 

och arbetet med att ta fram en Friluftsplan pågår. Arbetet sker i samarbete med 

kommunledningskontoret och samhällsbyggnad, men även andra förvaltningar, föreningar 

och allmänheten kommer inkluderas. Förvaltningens stöd till föreningar genom bidrag, 

samordning och rådgivning bidrar till utveckling av föreningslivet som är en viktig bas i 

samhällsutvecklingen. Emaus lantgård rustas upp och utvecklas för att fortsatt kunna vara 

en tillgång i Uddevalla ur många aspekter, inte minst god folkhälsa. 

 

Avd kultur och bibliotek arbetar för att alla barn och unga ska kunna upptäcka och delta i 

verksamheterna. Kulturskolan har förlagt verksamhet, kostnadsfritt, i olika 

bostadsområden. Offentlig kultur arbetar med offentliga, kostnadsfria arrangemang. 

Biblioteken arbetar aktivt med klassbesök och samverkar med öppna förskolorna. 

Under perioden har förvaltningen kontinuerligt gjort bedömningar samt riskanalyser i syfte 

att värdera öppethållande av verksamheter samt ompröva befintliga rutiner och strukturer, 

för att minska smittspridningen av Covid-19. 
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3.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom sitt arbete för att uppnå balans mellan hög- 

och lågintensiv verksamhet, för att fler befolkningsgrupper ska känna social gemenskap, förbättrad 

hälsa och ökad livskvalitet. Under perioden har verksamhet på Rampen skapats, för att bidra till just 

den balansen mellan hög- och lågintensiv verksamhet. Likaså har verksamheten på Emaus lantgård 

utvecklats till att även inrymma lågintensiva aktiviteter och genom detta välkomna fler barn och 

unga med varierande social bakgrund. 

Nämndsstrategier Kommentar 

För att främja jämlik 

resursfördelning ska kultur och 

fritid stödja och erbjuda aktiviteter 

och verksamheter som är såväl 

högintensiva som lågintensiva 

Emaus lantgård har genom utvecklingsidéer försökt skapa mer lågintensiva 

verksamheter/aktiviteter och genom detta välkomna fler barn- och ungdomar med olika 

social bakgrund och olika förutsättningar. Goda effekter har identifierats men också 

negativa reaktioner från en grupp besökare. Ärendet hanteras i särskild ordning och utifrån 

nedskriven handlingsplan. Öppen fritidsverksamhet (fritidsgårdar/klubbar) har behövt 

avvecklats i syfte att nå budget i balans. Fritidsgård och fritidsklubb i Ljungskile är 

avvecklade. 

Arbetet med att skapa balans mellan hög- och lågintensiva verksamheter för att därigenom 

nå fler befolkningsgrupper, är ständigt pågående och förutsätter en medvetenhet och 

kunskap om området. Vid utformningen av den nya verksamheten i Källdal, Rampen, har 

perspektivet varit vägledande. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och utbildningsnämnden 

och kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 2019-

2021 fått i uppdrag att 

tillsammans ta fram en plan 

gällande gemensamt bibliotek 

och skolbibliotek i Källdal (KF 

ÖS 6) 

Under fredag och lördag den 4 och 5 september invigdes Rampen för skola och allmänhet. 

Rampen inrymmer idrottslokal, bibliotek, café, fritidsgårdsverksamhet samt ett antal olika 

typer av aktivitetsrum. Verksamheten utgör en del av den nya Källdalsskolan. 

Föreningslivet har varit igång i idrottshallen ca tre veckor och är mycket nöjda. Uppdraget 

att planera verksamheten är därmed avslutat. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att ta fram en plan 

för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal (KF ÖS 6) 

Under fredag och lördag den 4 och 5 september invigdes Rampen för skola och allmänhet. 

Rampen inrymmer idrottslokal, bibliotek, café, fritidsgårdsverksamhet samt ett antal olika 

typer av aktivitetsrum. Verksamheten utgör en del av den nya Källdalsskolan. Uppdraget 

att planera verksamheten är därmed avslutat. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 

fått i uppdrag att tillsammans 

med socialnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra 

ungdomars välbefinnande (KF 

ÖS 6) 

Ungdomsfullmäktige och frågor därtill hanteras inte längre av kultur och 

fritidsförvaltningen. 

 

Samordning och samverkan sker på enhetsnivå och i det dagliga arbetet. En mycket god 

effekt och ett kvitto på detta är vad som faktiskt skrivits fram i Bohusläningen - en 

förhållandevis lugn och trygg sommar på Dalaberg trots Corona och därtill "hemestrar". 

Vår öppna fritidsverksamhet har ställt om och flyttat sina aktiviteter utomhus i stor 

utsträckning. Vidare även anpassat fram ett bra skolavslutningsprogram som ersättning för 

fri BIO. Detta har skett i dialog med andra förvaltningar och kommunens coronagrupp. 

 Synliggöra hur 

jämställdhetsarbetet ökar 

kvaliteten i verksamheten, 

motverka könsstereotypa 

normer och bidra till att fördela 

samhällets resurser på ett 

rättvist och medvetet vis 

Könsfördelningen vad gäller unga arrangörer, anlitade konstnärer och artister är jämn. 

Marknadsföringen utgår alltid från ett normkritiskt- och jämställdhetsperspektiv, både i 

text och bild. De föreställningar och akter som anlitas är alltid bokade utifrån samma 

grund. Kulturskolan har en relativt jämn könsfördelning med övervägande deltagande av 

flickor. Biblioteken har fler kvinnliga besökare än manliga. Kulturverksamhet överlag 

tenderar att attrahera fler kvinnor än män 

Den administrativa avdelningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa förvaltningens 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

plan för jämställdhet inkluderas i våra gemensamma processer. 

 

Analys av resursfördelning utifrån jämställdhetsperspektiv ingår i flera av avdelningens 

uppdrag och utvecklingsprocesser - bl.a. har u redovisning av besökare på spontana aktiva 

mötesplatser genomförts. På dessa platser ses en stor övervikt av deltagande pojkar vs 

flickor. 80% pojkar vs 20 % flickor - detta följer de nationella besöksmätningarna på dessa 

platser. Avdelningen genomför även total översyn av stödet till föreningslivet och här ingår 

en analys av jämställd fördelning. Perspektivet är även inarbetat i den rapport kring 

ridsportens förutsättningar som tagits fram 

Generella mönster bekräftar det vi egentligen redan vet. Fritidsgårdarna domineras av 

pojkar och verksamheten på Emaus domineras av flickor. På fritidsgårdssidan kan vi dock 

se trender åt rätt håll tack vare ett medvetet arbete. 

Vid rekrytering till Rampen i Källdal har jämställdhetsfokus funnits och varit en viktig del 

i bedömningen. 

 

  Mått Kommentar 

 Antalet aktiviteter i 

föreningarna, ska öka 

Antalet aktiviteter har troligtvis minskat pga pandemin, men en tidig indikation är att det 

inte är så negativt som befarat. Förvaltningen utreder om föreningarnas minskade 

aktivitetsbidrag kan kompenseras så att de negativa effekterna får så liten påverkan som 

möjligt på föreningarnas framtida verksamhet. 
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3.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat utbildning i digitala verktyg, 

införande av taggsystem i nämndens lokaler samt kurser för allmänheten via biblioteken i digital 

inkludering. Därutöver använder nämndens verksamheter sociala medier för marknadsföring av 

aktiviteter och för streaming av evenemang (som åtgärd för minskad smittspridning) 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 

inkludering 

Biblioteken har pga Covid -19 haft lokalerna stängda under vår och sommar. Under denna 

tid utvecklades nya digitala former för att nå invånarna. Bland annat livechatt och digitala 

bokcirklar. Dock upphörde tillfälligt diverse gruppaktiviteter kring digital inkludering. 

Sociala medier är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå ut med information om 

förvaltningens verksamhet och att skapa goda relationer till användarna. Offentlig kultur 

använder sig mest av sociala media vid marknadsföring av arrangemang. Webbgruppen på 

biblioteken tagit fram en strategi för bibliotekens användning av sociala medier. På grund 

av situationen med Covid 19 har avdelningens verksamheter arbetat intensivt med olika 

digitala lösningar. Bland flertalet kan nämnas digitala livestreamde föreställningar, digitala 

kurser på Kulturskolan samt chatt och digitala bokcirklar på biblioteken. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att i samverkan med 

övriga nämnder uppnå 

maximalt samutnyttjande av 

lokaler för alla kommunens 

verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete 

(KF ÖS 8) 

Samarbete sker i lokalförsörjningsgruppen tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen, socialtjänsten, kommunledningskontoret och kultur och 

fritidsförvaltningen. 

Arbete med att få till stånd taggsystem för uthyrning, för ökad nyttjandegrad av 

förvaltningens lokaler, pågår. 

Därutöver arbetar kultur och fritidsförvaltningen med renodling av hyresförhållanden med 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt med att förtydliga hanteringen av kvittningssystemet 

tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Ett förslag gällande det senare 

kommer att presenteras barn- och utbildningsförvaltningen under hösten 2020. 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att utveckla digitala 

och automatiserade processer 

(KF ÖS 8) 

Under perioden har kultur och fritids personal på stadshuset haft utbildning i workshop i 

Teams och IT. Utbildningen kommer att fortsätta med flera workshopstillfällen. IT- råd 

planeras att genomföras kontinuerligt framöver. 
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3.9 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Kultur och fritidsnämnden erbjuder ett varierat utbud av studieplatser. Kulturskolan vill vara en del 

av grundskolans kompensatoriska uppdrag, dvs att skolan har ansvar för att erbjuda en jämlik 

möjlighet för alla barn att nå målen för utbildningen. Kulturverksamhet kan vara en del i att stärka 

elevernas lärandemöjligheter. Nämnden tillhandahåller därtill simundervisning, i egen regi och via 

barn och utbildningsnämnden. 

Kultur och fritidsnämnden har, inom ramen för besparingsdirektiv, tagit beslut om att avveckla 

verksamheten fritidsklubb i Ljungskile. Detta stämmer mindre bra med övergripande strategi men 

har blivit ett uppdrag och ett faktum. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för ett 

tydligt barn- och 

ungdomsperspektiv 

Reglementet för KFN har till sin grund redan ett tydligt fokus på barn - och ungdomar och 

funktionen Föreningsstöd vänder sig till barn - och ungdomar (7-20 år). Således är vårt 

kärnuppdrag att växla upp verksamheter för barn - och ungdomar direkt och indirekt. 

Verksamheterna Emaus samt vår generella öppna fritidsverksamhet 

(fritidsgård/fritidsklubb/mobila fritidsledare) är också omedelbart styrd mot barn - och 

unga. Vidare även den simundervisning som genomförs i Walkesborgsbadet. 

Under perioden har ett intensivt förarbete till nya ungdomsfullmäktige genomförts från 

förvaltningen. Dock har inga sammanträden kunnat hållas på grund av Covid-19. 

Ansvar för uppdraget med ungdomsdemokrati och inflytandeformer (UF) ligger på 

kommunledningskontoret. KulF har på ett politiskt initiativ avvecklat tjänsten som 

ungdomssamordnare och har ej längre förutsättningar att vara KLK behjälpliga i detta. 

Fritidsledare skapar aktiviteter för ungdomar, utöver ordinarie kulturskoleverksamhet i 

kulturskolans lokaler, under vissa veckodagar. Biblioteken har årligen besök av 

föräldragrupper från BVC, klassbesök samt samverkan med öppna förskolorna. 

Kultur och fritid ska främja ett 

livslångt lärande 

Ett livslångt lärande är så mycket mer än bara skola och arbete. Det handlar om vidgade 

vyer, möten med andra människor och nya upplevelser. Kulturverksamheter har sin 

utgångspunkt och sitt syfte inom detta område på olika sätt. Kulturskolans verksamhet kan 

ses som ett lärande i mer traditionell bemärkelse då formen till stora delar sker i 

förhållandet mellan lärare och elev. Dock erbjuder kulturverksamheterna också möjligheter 

för människor att få uttrycka sig på olika sätt. Genom att vara publik kan medborgarna 

uppleva helt nya och oväntade skeenden, men de kan också själva delta som aktörer i dans, 

teater, musik och bild. Konst och kultur skapar ofta debatt och människor tenderar att 

tycka väldigt olika, vilket bidrar till vidgade vyer och därmed ett lärande. 

Biblioteksverksamheten har sin utgångspunkt i ett livslångs lärande. Genom fri tillgång till 

litteratur skapas bra möjligheter för invånarna att förkovra sig på olika sätt. Dessutom har 

bibliotek ett statligt uppdrag som handlar om digitalt lärande som verksamheterna arbetar 

aktivt med. På biblioteken sker också författarbesök, barnteater och annan 

programverksamhet. 

Stödet till föreningslivet skapar förutsättningar för livslångt lärande. 

 

3.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 

mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Kultur och fritidsnämnden följer avtal så långt det är möjligt. 

3.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat kulturskolans delaktighet i 

Bryggan, giraffstöd, bibliotekets samverkan med SFI samt genom stöd till föreningar som arbetar 
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med integrerad verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. 

 

3.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Kultur och fritidsnämnden har ett reglementsenligt ansvar för strategin och arbetar kontinuerligt 

med bevarandefrågor via olika forum, såsom förprövning, internremisser och gestaltningsråd. 

Viktiga aspekter är att säkra skötsel och underhåll av kulturhistoriskt intressanta byggnader. 

Området kräver kommunövergripande samsyn. I dagsläget har kommunen en medarbetare med 

kompetens inom konst- och kulturhistorieområdet, vilket gör det sårbart. 

 

 
  

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna och presentera 

förslag för 

tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för 

kulturskolan inom ramen för ett 

”Ungdomens kulturhus” 

På grund av ny politisk majoritet råder osäkerhet kring den delen av uppdraget som rör 

renovering. Förvaltningen inväntar besked i den frågan. 

 

 

3.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken 

Att arbeta med denna strategi bidrar till att stärka Uddevallabornas känsla av identitet och trivsel i 

sin hemstad. Uddevalla blir en mer attraktiv stad om vi är mer omsorgsfulla med våra miljöer. 

Kommunen har många landmärken, däribland Bassholmen och Emaus landeri, men även kvarter 

såsom Rävgiljan. 

 

Med utgångspunkt i aktivitetsparken i Skeppsviken, men även de kommunala badplatserna, 

Landbadet, bollplaner och övriga aktivitetsytor, bidrar kultur och fritid i hög grad till strategins 

förverkligande. Under våren har ett stort arbete genomförts med att se över och renovera upp spåret 

"bodelebäcken" (trappor, spångar, skredförstärkningar etc). 

 

 Nämndsstrategier Kommentar 

Konstnärlig gestaltning ska 

användas för att skapa och stärka 

identiteten på olika platser i 

Uddevalla kommun 

Förvaltningen arbetar med ny form för 1%-regeln. Att förvaltningen tilldelas 

investeringsmedel för konstnärlig gestaltning separerat från enskilda byggnationer ger en 

helt ny möjlighet att kunna gestalta utvalda områden i kommunen. Förvaltningen har 

tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen gestaltningsrådet. Gestaltningsrådets 

arbetsformer behöver struktureras ytterligare men är en viktig grupp för kommunens 

gestaltningsfrågor. I och med ovanstående två viktiga parametrar är kommunens 

gestaltningsarbete i positiv utveckling! 
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3.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta 

möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till denna strategi genom att värna hållbarhetsaspekter, kulturmiljö 

och folkhälsoaspekter i planärenden, bland annat. 

3.15 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 

och turism 

Kultur och fritidsnämnden bidrar i allra högsta grad till denna strategi genom sitt systematiska 

arbete att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv. Färdigställande av Bjursjöområdet, 

turförslag i digital och analog form samt inventering av kommunala spår och leder för publicering 

på kommunkartan är några av förvaltningens insatser på området som skett under perioden. Därtill 

pågår det kommungemensamma projektet att ta fram en friluftsplan för kommunen, för att säkra ett 

långsiktigt, hållbart och användarvänligt friluftsliv. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta med att 

skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

Under perioden har förvaltningen kunnat uppfatta en ökning av användningen av 

kommunens spår och leder. Det kan vara en följd av arbetet med att öka tillgängligheten i 

kombination med att fler väljer den typen av semesteraktiviteter för att minska 

smittspridningen av Covid-19. 

Förvaltningen delgav nämnden det pågående arbetet med att skapa ett tillgängligt och 

attraktivt friluftsliv under våren 2020. Färdigställande av Bjursjöområdet, turförslag i 

digital och analog form samt inventering av kommunala spår och leder för publicering på 

kommunkartan är några av förvaltningens insatser på området som skett under perioden. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 

fått i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan "hållbart 

friluftsliv i Uddevalla kommun" 

(KF ÖS 4) 

Under T2 2020 har arbetsgruppen fortsatt att ha möten där ramverket och målsättningen 

med planen har konkretiserats och förankrats. Målet var initialt att vara färdiga med 

kartläggningen till 20202-06-30 men detta identifierades tidigt som en omöjlighet då 

arbetet istället behövde fokuseras på att stärka arbetsgruppens förståelse och förtrogenhet 

med planens syfte och utformning. I förlängningen ansågs det som att detta var viktigare 

för att trygga autonomitet i arbetsgruppen vilket ansågs vitalt för att kunna genomföra 

kartläggningen på ett effektivare sätt. Detta innebär att tidsramen har fått förskjutas något, 

men uppfattningen hos projektledningen är att vi ändå ligger såpass i fas att det tidigare 

målet med att ha en färdig produkt till 2021-06-30 är uppnåeligt, dock är marginalerna nu 

betydligt snävare. Baserat på faktumet att vi i dagsläget inte har någon statistik 

överhuvudtaget inom organisationen vad det gäller friluftsliv har projektledningen tagit 

beslut om att utöka de besöksräknare vi har för att kunna samla in mer data gällande 

medborgares och besökares brukarmönster. I dagsläget förvaltar vi fyra räknare, målet är 

att införskaffa fyra till. Dessa kommer att spela en viktig roll i kartläggningen av 

friluftslivet i kommunen och utgöra en viktig resurs för arbete med planering, underhåll 

och prioritering. Övriga fokusområden som arbetsgruppen kommer kartlägga är: den 

kommunala organisationen, tjänstepersoners arbete med friluftsliv, kommunala 

förutsättningar för friluftsliv. 

3.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Uddevalla är säte för två regionala kulturinstitutioner, Bohusläns museum och Regionteater Väst, 

vilket är unikt i en kommun. Museet är ett av Uddevallas största besöksmål med ca 250 000 
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besök/år. Via Regionteaterns produktioner får Uddevallaborna ta del av innovativ scenkonst. Även 

Gustavsbergsområdet är ett populärt besöksmål vilket andra strategier också påtalar. En mängd 

olika festivaler och arrangemang genomförs av Uddevallas föreningsliv samt genom kultur och 

fritidsförvaltningen. En mycket stor del av det som i dagsläget genomförs i Uddevalla bekostas med 

externa pengar, främst genom Västra Götalandsregionen. 

3.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

Kultur och fritidsnämnden har inga uppdrag kopplade till denna strategi, annat än att bevara och 

säkra tillgängligheten till kuststigen som löper i kustmiljön samt underhålla och utveckla 

kommunala badplatser. 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2017-2019 

fått i uppdrag att under 2017 

anlägga en aktivitetspark. (KF 

ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering 

av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 anlägga en aktivitetspark 

Aktivitetsparken invigdes 19 juni 2019. Anläggningens driftsplanering görs av enheten för 

fritidsanläggningar. Uppdraget att anlägga en aktivitetspark är genomfört. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 

fått i uppdrag att genomföra 

kommunfullmäktiges beslut om 

att samlokalisera kulturskolan 

med annan verksamhet i 

Sinclair (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-03-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering 

av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att samlokalisera kulturskolan med annan 

verksamhet i Sinclair. Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att 

genomföra uppdraget med samordningsansvar från kommunledningskontoret. 

 

Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat är att 

teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen. 

 

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 

lokaler som estetiska programmet förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. 

Utredningen visar dock att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet med 

lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående anpassningar och 

kostnader. Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 

samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess. 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2018-2020 fått i 

uppdrag att söka och använda 

de riktade statsbidragen som 

finns tillgängliga (KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-10 att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2018-2020 att under 2018 att söka och 

använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga. 

Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med hjälp av 

externa medel. Förvaltningen har under flera år aktivt sökt externa medel för att kunna 

utveckla verksamheten och nå upp till målsättningar. Medlen har bidragit till 

förvaltningens arbete med ökad tillgänglighet till och utbud av verksamheter och 

aktiviteter. 

Följande medel har sökts och rekvirerats under 2018: Från Socialstyrelsen har medel sökts 

för lovstödsaktiviteter samt bidrag för ökad simkunnighet för elever i förskoleklass. Från 

statens kulturråd har medel sökts för Stärkta bibliotek och inköpsstöd samt 

kulturskolebidrag. Från migrationsverket har etableringsstöd sökts och använts i form av 

tex Parksommar, fritidsledartjänst, särskilt mediainköp på biblioteken, Cumulus, gratis 

bowling och simskoleundervisning bland annat. 

Därutöver har regionalt bidrag sökts och mottagits inom ramen för barnkulturprogram och 

fria danskonsten mm. Förvaltningen har också, i samverkan med Skogsstyrelsen, gjort 

insatser kring Gröna jobb och Friluftsliv. 

De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en stor utmaning 

i att integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad budgetstorlek, när de externa 

medlen fasas ut. Arbetet med ökad inkludering i målgrupperna och ökad bredd på 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

aktiviteterna försvåras. 

Under 2019 har kultur och fritidsnämnden fortsatt söka och använda riktade bidrag från 

både stat och region. Under året användes ca 4,4 miljoner i externa medel.  

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2017-2019 

fått i uppdrag att under 2017 

upprusta Landbadet så att 

verksamheten kan bedrivas (KF 

ÖS 13) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering 

av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 upprusta Landbadet så att 

verksamheten kan bedrivas. 

Upprustning av Landbadet är färdigställd och invigning skedde den 6 juni 2017. 

Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m. har 

iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett områdesskydd 

(staket) satts upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och öka säkerheten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu färdigställt slamavskiljningen, varför uppdraget 

kan betraktas som genomfört. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2016-2018, 

2017-2019 och 2018-2020 fått i 

uppdrag att under 2016- 2018 

utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ 

Skeppsviken med utökat 

friluftsliv och mötesplats 

Bodele (KF ÖS 13) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering 

av uppdraget från flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 2018-2020 att under 2016-2018 

utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och 

mötesplats Bodele 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-11 § 252 att godkänna den utredning som en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp utformat (Utredning Bodele m.m. 2016-04-11) samt 

att den ska utgöra planeringsunderlag för kommunens utveckling av området för 

rekreations- och friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört de åtgärder som 

nämnden hade till uppgift att genomföra inom ramen för utredningen. Uppdraget bedöms 

vara färdigt 

 Rusta upp och informera om 

vandringsleder kring Tureborg 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-10-16 § 117 att avsluta ärendet 

 



UDDEVALLA KOMMUN Bílaga 1

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr Utfall Budget Ack avvikelse Prognos Budget Delårsbokslut Bokslut
2020-08-31 2020-08-31 2020-08-31 2020-12-31 2020-12-31 2019-08-31 2019-12-31

Verksamhetens intäkter + 12 576 13 952 -1 376 22 728 22 597 14 877 24 415
Verksamhetens kostnader - -102 509 -106 420 3 911 -158 999 -161 195 -103 981 -158 825
Avskrivningar inkl intern ränta - -3 574 -4 386 812 -5 827 -6 700 -3 573 -5 562
Verksamhetens nettokostnader -93 507 -96 854 3 347 -142 098 -145 298 -92 677 -139 972

Kommunbidrag + 96 914 96 914 0 145 303 145 303 96 817 145 758
Finansiella intäkter + 0 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader - -24 -3 -21 -5 -5 -26 -43
Resultat före extraordinära 
poster 3 383 57 3 327 3 200 0 4 114 5 743

Extraordinära intäkter +
Extraordinära kostnader -
Redovisat resultat 3 383 57 3 327 3 200 0 772 5 743

Investeringar -5 245 -103 733 -44 500 -157 600 -29 471 -49 293

DELÅRSBOKSLUT 2020-08-31
Resultaträkning och investeringar



UDDEVALLA KOMMUN Bilaga 2

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr

Investering/ Utfall Helårsbudget Helårsprognos
projektnamn 2020-08-31 2020 2020 Avvikelse

1. Egna redovisade investeringar
Kultur 99,4 360,0 410,0 -50,0
Bibliotek 0,0 2 250,0 1 000,0 1 250,0
Unga 0,0 330,0 880,0 -550,0
Fritid 1 156,8 1 600,0 1 800,0 -200,0
Gemensamt 0,0 460,0 110,0 350,0
Konstnärlig gestaltning 671,4 3 000,0 2 500,0 500,0
Fritid, ytskikt konstgräsplan 0,0 2 600,0 2 600,0 0,0
Ny verksamhet Källdal -Rampen * 1 695,3 0,0 3 200,0 -3 200,0
Fritid, elektroniska lås, effektiviseringfonden ** 901,7 0,0 2 000,0 -2 000,0

Summa egna investeringar: 4 524,6 10 600,0 14 500,0 -3 900,0
2. Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsförvaltningen
Framtidens bad 720,2 100 000,0 20 000,0 80 000,0
Tillfälligt bad under byggnation av Framtiden bad 0,0 30 000,0 0,0 30 000,0
Källdalsskolan, delfinansiering (se BUN) 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0
Kulturskolan, Skolgatan 4 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0

Summa investeringar samhällsbyggnads förvaltningen: 720,2 145 000,0 30 000,0 115 000,0

Investeringar totalt: 5 244,8 155 600,0 44 500,0 111 100,0

* Budget 3 200 tkr för inventarier fanns med i flerårsplan 2019-2021, men har fallit bort i flerårsplan 2020-2022
** Beslut  investeringsmedel effektivisteringsfonden 2 000 tkr för elektroniska lås under 2020.

BLANKETT FÖR DELÅRSBOKSLUT 2020-08-31
 Investeringar, specifikation
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Handläggare 

Strateg Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 33 
stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 

Kommun och Stampede 

Sammanfattning 

IOP, Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansmodell mellan den idéburna och 

den offentliga sektorn. Det är ett sätt att skapa samarbeten för ett hållbart samhälle. IOP 

är tillåtet där det inte finns någon konkurrenssituation eller en marknad. Där kommunen 

inte är tvingad att göra en upphandling. Initiativet ska komma från den idéburna 

sektorn.  

 

Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i 

Parkour och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. 

Föreningen har funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin 

sport i flera kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, 

FRS Kungsbacka. 

 

Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för att avlastas 

ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa ungdomar att 

etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya projekt. 

Stampede ska också utbilda ledare. 

 

På Stampedes hemsida står det att man för nuvarande inte har någon verksamhet i 

Göteborg på grund av att man inte längre har någon lokal att vara i. Man kan läsa att 

medlemmar är på väg att starta ny träning. Inget skrivs om träningen i Ljungskile.  

En IOP är ju inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 

föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 

subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 

halltider. 

 

Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar det till 

att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla har de 

samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 

gymnstikhallar.  

 

Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & parkour som tränar i 

Rimnershallen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08 
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Ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 

2020-03-31 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår arbetsmarknads- och integrationsutskottet att avslå 

föreningen Stampedes ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap med Uddevalla 

kommun. 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Stellan Hedendahl 

Kultur och fritidschef Strateg 

Skickas till 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 
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Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 
Carl.casimir@uddevalla.se 

 

Konstnärlig gestaltning av Kungsgatan och del av 

Drottninggatan – tillägg till konstprogram  

Sammanfattning 

Kultur och fritid och Samhällbyggnadsförvaltningen har sedan 2015 samverkat kring 

gestaltningen av ombyggnaden av stadens viktigaste centrumgator, Kungs- och del av 

Drottninggatan. Sedan starten har mycket skett. 2018-05-24 antog Kultur och 

fritidsnämnden den senaste versionen av Konstprogram för Kungsgatan och del av 

Drottninggatan. En stor del av Kungsgatan och i år även Drottninggatan har, liksom 

Kungstorget och Maria Lundbäcks plats, nu byggts om och delvis hunnit utrustas med 

konst vilket blivit omtyckt av många.  

 

Den tredje etappen av ombyggnaden kan komma att ske tidigare än vi trott, redan vid 

årets slut. Av ovannämnda skäl har enheten för offentlig kultur mera detaljerat 

diskuterat lämpliga konstsatsningar för övre Kungsgatan. Några mindre förändringar 

föreslås relativt konstprogrammet från 2018. De kostnadsökningar som förändringarna 

leder till kan sägas vara väl motiverade utifrån hur pass offentliga dessa platser kan 

sägas vara och kan rymmas inom den finansiering som sedan 2019 finns tillgänglig. 

 

I konstprogrammet uttrycktes meningen att det är angeläget att lyfta stadens och 

människornas historia. Två viktiga historiska kopplingar finns på platsen som det vore 

synd att inte låta en ny konstnärlig gestaltning ge uttryck för. Vi kan kalla dem Sillen 

och Tändstickan. Om Sillen kan man säga att en stor del av Uddevallas framgång 

genom århundradena, direkt går att koppla till de historiska sillperioderna. Angränsande 

till Östra Kungsgatan går också Sillgatan, i övrigt har vi i staden inte mycket minnen av 

Sillen. Men här kan en uppmaning vara att just använda motivet Sill i en konstnärlig 

gestaltning. Ett annat angeläget motiv i denna del av staden är den tändsticksfabrik som 

länge låg just här på bägge sidor av Kungsgatan. Fabriken sägs ha varit Sveriges största 

vid sin tillkomst och har försörjt många uddevallabor samtidigt som man gjorde namnet 

Uddevalla känt över världen genom omfattande export. 

 

Vi har tidigare talat om behovet av platser för tillfällig konst, men inte fått in någon 

sådan på nedre Kungsgatan eller Drottninggatan och även tagit bort möjligheterna till en 

sådan i o m Maria Lundbäckskulpturen på Maria Lundbäcks plats. Nedan följer 

förteckning över ämnen för konst och lämpliga platser:   

 

 

 

1. Ett träd, gärna en blodbok, ska planteras på eller vid Soltorget, som 

pendang till Kochska gränden. Sittplatser placeras runt trädet. Ej ändring 

0 kr (för 

KoF) 
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jämfört med tidigare konstprogram                    

 

2. Av elever huggna stenhällar fortsätter även här. Ej ändring jämfört med 

tidigare konstprogram.      

                               

60 tkr 

3. Sillen. Lämplig placering vid Östra Kungsgatans start från torget och 

eller vid nästa gatukorsning som ju sker just med Sillgatan. 

 

390 tkr 

4. Tändstickan. Någon form av konstnärlig gestaltning på eller intill 

Soltorget.   

 

390 tkr 

 

5. Plats för tillfällig konst. Har lyfts tidigare men inte realiserats. 

 

0 kr 

6. Entré till Kungsgatan från Öst och i samverkan med elever från 

Sinclair                                   

50 tkr 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-08 

Konstprogram Kungsgatan  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden stödjer förslaget till tillägg till konstprogrammet för Kungs- 

och del av Drottninggatan.  

 

 

Katarina Hansson Carl Casimir  

Kultur och fritidschef Kommunantikvarie  

Skickas till 

Samhällsbyggnad 



      

Konstprogram för gestaltande uttryck vid ombyggnad 
av Kungsgatan och del av Drottninggatan                           
Uddevalla är en spännande och delvis mycket vacker stad med ovanligt lång historia. Under 
senaste decennierna har dock den centrala staden förlorat i attraktivitet. De två vanligaste 
förklaringarna till detta är satsningen på fjärrhandel på Torp och växande E-handel. Till detta 
bör dock läggas bristande satsningar på den centrala stadens miljö. I den bästa miljön slåss ju 
butikerna om att få etablera sig. Uddevalla har potential till en mycket bra miljö. Men beho-
vet av upprustning och utveckling är idag stort. 

I många planer och dokument påtalas vikten av utveckling. Kommunens strategiska plan 
2015-2018 talar bl.a. om levande centrum och ett rikt kultur- och fritidsliv som prioriterade 
områden, med tillägget att centrum behöver höja sin attraktivitet. I styrdokumentet Off entlig 
miljö som konstform kan vi läsa: ”De off entliga gemensamma rummen är till för alla att inta, 
vara i och mötas i. De ska planeras för möjligheter, rörelser och det oplanerade.” 

Denna del av staden har också ett stort behov av konst. Genom konst vill vi beröra männis-
kors sinnen och tankar, men längs stadens viktigaste gator, Kungs- och Drottninggatan, fi nns 
ingen konst alls. Som människor riskerar vi att hämmas i vår utveckling i en visuellt fattig 
miljö, såväl emotionellt som intellektuellt. Detta vet vi. 
 
Vi behöver också använda strategiska analyser och de utmaningar som fi nns på platsens för 
att skapa miljöer för off entliga samtal och känsla av tillhörighet och delaktighet. Det handlar 
om utveckling, om tillgänglighet för alla och om demokrati. 

Då den centrala staden är rik på värdefulla kulturmiljöer är detta konstprogram skrivet 
utifrån en helhetssyn där förutom konst även andra insatser exemplifi eras som kan främja 
vår gemensamma miljö. Programmet är en bearbetning av det tidigare Idéprogram för ge-
staltande uttryck. Ombyggnadsarbetena startade för några veckor sedan och vårt arbete med 
konsten är delvis påbörjat. Avsikten är att fortsätta i här beskriven inriktning med de delar vi 
kan påverka.

Enkel platsanalys
I Uddevalla har vi ett särskilt stort behov av använda vår historia och historiskt viktiga plat-
ser. Vi har en lång och spännande historia, men känslan av tillhörighet är svag. Att göra vår 
historia mer tydlig skulle stärka vår möjlighet till identitet knutet till platsen och det främjar 
stadens attraktivitet ur turistiskt perspektiv. Att använda vår historia höjer även fastighetsvär-
dena, garanterar en mångfald, samt gör den närmsta världen förståelig. 

Platsens betydelse är livsavgörande på samma sätt som vad vi gör och med vem. Platsen är 
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den arena där våra liv utspelar sig. I en stadskärna är handel viktig, den måste kunna utveck-
las på platsen. Men behovet är också stort av tillgång till mötesplatser som inte kostar något 
att använda. Detta tillhör den inbjudande staden som människor vill besöka.

Någon arkitekt har sagt: Om nittonhundratalets stadsbyggande handlade om att bygga hus 
så handlar 2000-talets stadsbyggande om rummen mellan husen. Kungsgatan och den del av 
Drottninggatan som nu ska byggas om kan bli ett utmärkt exempel på just rum för liv och 
möten.

Bebyggelsen i Uddevalla stadskärna har genom en gemensam skala oftast en sammanhållen 
karaktär.  Detta blev naturligt efter den stora stadsbranden 1806 när hela staden förintades 
och en ny stadsplan kunde ritas för hela staden. Så blev rutnätsplanen genomförd. Enhetlig 
storlek på kvarteren blev ofta ca 50 x 100 m, två våningars höjd är vanlig. Detta innebär en 
mycket mänsklig och förståelig skala. Till detta har kompletterande byggnation skett i mo-
dernare tid med mer utslätad och mindre lokal utformning.

Äldre bebyggelse har genomgått många förändringar. Tyvärr har då ofta status och kvali-
tet förminskats. Utöver rivningstomten som snarast måste bebyggas, utgör baldakiner och 
skärmtak exempel på sådant som upplevs onödigt tunga och förfulande. Dessa gör att de 
många gånger fi na och omsorgsfullt gestaltade fasaderna ovan skärmtaken skyms och vå-
ningen under skärmtaken läggs i skugga. Till och med när de utförts i glas skapas problem då 
de också blir skräp- och lövsamlare. 

Exemplet från Kullagatan i Helsingborg, som är Sveriges äldsta gågata, är intressant då man 
där numera endast har markiser och inga skärmtak alls. Markiserna är alla i samma färg, men 
konsolerna som de rullas in i är inmålade i den färg som fasaden till respektive hus har. Detta 
utgör absolut ett förslag på trevligare utförande av regn- och solskydd.

För att göra miljön längs Kungsgatan mera vänlig och mänsklig planterades för många år 
sedan träd i rad. Träden ger en välbehövlig grönska och skugga i stenstaden, men just dessa 
är av en onödigt tätväxande typ och har planterats alltför nära den norra sidans fasader. Så 
nära att fasaderna skyms och alger och mossa kan ta plats. Grönska behövs, gärna träd för att 
komplettera kulturmiljön längs gatorna, men dessa bör enligt vårt förslag placeras på annan 
plats i gaturummet och om grönskan är träd bör dessa vara mera glesa i kronan. Samtidigt 
kan man tänka på grönska även på andra sätt, miljön kan kompletteras med klängväxter eller 
annan grönska, vertikalt placerad på vissa utvalda fasader och det kan vara mera lågväxande 
grönska i kärl eller avgränsade rabatter på marken. 

Planerade noder/mötesplatser
Bland de viktigare platserna som nu skapas är platser för möten, olika sorters mötesplatser. 
Vad vill vi ha här? Möblering? Ett gratisalternativ till stadens kommersiella mötesplatser 
kräver sittplatser, komfort, grönt och skugga med träd där de fungerar, plats för information 
och affi  scher, sopkärl med plats för pantglas eller burkar, vissa med askkopp och vid några 
mötesplatser eventuellt konst. För att kunna vila, umgås, beröras, informeras, synas, dra sig 
tillbaka, mm. Något som går igen, upprepas, ger lugn och igenkänning, t ex planteringskärl 
av samma form, enhetlig färg och material på möbleringen, men också gärna någon Mosa-
iksoff a som tillför färg på ett bra sätt i stenstaden och kan ha inbyggd värme och blir inbju-
dande året om. Gärna några sitt- och hängplatser som de runda ”stenhällarna” förstudiegrup-
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pen särskilt uppskattade i Helsingborg. Möbleringen kan i några fall göras mobil för att ge 
alternativ till uppställning vid vissa tillfällen. Vid dessa mötesplatser kan i några fall göras 
plats för såväl permanent, som på några ställen också varierad konst, som då och då byts ut. 
Närhet till cykelparkering runt hörnet på tvärgatorna. Men viktigt är att det blir platser för 
gemyt som inte kostar något att ta del av.  

Övriga miljöförbättrande åtgärder 
Träd parvis vid Kungsgatans entréer? Befi ntliga träd vid Kungsgatans östra ände står inte 
bra. Kan de dras ut något mot Östergatan? I andra änden, bör två större träd planteras på 
Västerlånggatan och dras isär så pass att synfältet öppnas och det blir tydligt vad som fi nns 
innanför respektive utanför Kungsgatan. Det räcker om man från Kungsgatan ser lite grönt 
lövverk, stammarna kan placeras utanför Kungsgatans fasadliv. Här kan en lägre skulptur-
stolpe också placeras, gärna med ljus i.

Kommunen kan, eventuellt via den projekterande konsulten Sweco, kommunicera med fast-
ighetsägarna om vad vi gör och vill och fråga fastighetsägarna om vad de kan bidra med. I 
det sammanhanget bör vi påtala och visa exemplen på hur t ex skärmtaken ser ut. Och gärna 
som förslag föreslå markiser i en gemensam beige (?) kulör och med fasadfärgade konsoler 
(enl. Helsingborgsmodellen). 

Vi kan också visa hur man kan jobba med vertikal grönska och konst på fasad. Från Kultur 
och fritid deltar vi gärna i en sådan diskussion och det gör sannolikt även samhällsbyggnads-
förvaltningen.

 
Behovet av genusbalans och inkluderande perspektiv i centrala 
stadens offentliga konst
Genom centrala stadens off entliga konst ser man en tydlig genusobalans – mycket förenklat 
uttryckt har vi skulpturer av nakna kvinnor ofta i mindre storlek och utan namn, och påkläd-
da större skulpturer med namngivna män på höga podier. Männen för att de uträttat något 
stort, kvinnorna för deras utseende, kan man ibland undra.

Idag fi nns ingen off entlig konst alls just längs Kungsgatan och Drottninggatan, därför har vi 
här fantastiska möjligheter att göra en bra kompensatorisk insats. Hur? Kanske vid mötes-
platserna, kanske något som gjorts av kvinnor? Som uttrycker nåt inkluderande? Som gestal-
tar kvinnan på ett annat sätt? Just på Drottninggatan föreslår vi en skulptur av en bohuslänsk 
kvinna från äldre tid.

Finansiering av konst
1 % på upphandlad entreprenörskostnad har länge varit den gängse modellen för fi nansiering 
av konst vid nybyggnation, 0,5 % vid om- och tillbyggnad. I detta fallet kan vi alltså beräkna 
summan för konst till stadens två viktigaste gator till ca 100 000:-. Denna summa räcker inte 
till något av det som dessa två centrumgator behöver. 
Av det skälet har vi inlämnat en särskild ansökan till Kommunfullmäktige som också tilldelat 
ett förstärkt bidrag för 2018 på 800 000:-. Till det la Kf en önskan om att om möjligt genom-
föra medborgardialog. Sannolikt grundades detta tillägg på att ett av de politiska partierna 
inte ville godta vårt förslag i vårt tidigare Idéprogram till konstnärlig gestaltning. Då gällde 
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det en skulptur av en historiskt viktig kvinna som här i Uddevalla för 300 år sedan utropades 
till drottning av Sverige och därmed avskaff ade landets envälde. På detta sätt ville vi låta 
genusfrågan ta plats och att göra staden Uddevalla synlig i rikets och demokratins historia, i 
form av en skulptur av en kvinna i naturlig storlek som utan förhöjd sockel går på en av våra 
trottoarer.

Medborgardialog kring just konst är spännande att genomföra, men mycket tidskrävande. 
Då delar av konsten redan genomgått fl era steg i upphandlingsförfarandet, kan inte en sådan 
dialog genomföras under 2018 utan fördyringar och stora förseningar. Däremot försöker vi 
gärna använda dialogen i ett senare skede. Ombyggnaden ska ju ske under tre år, 2018-2020. 

Under våren 2018 planeras i budgetdialogen hur gestaltning av off entliga miljöer och fi nan-
siering av konst, enligt Fyrbodalsmodellen och Kf:s beslut från 2011, ska ske i framtiden. 
Troligen kommer denna fi nansieringsform att vara i funktion fr o m 2019, av det skälet gjor-
des ansökan om förstärkt budget endast för 2018.

Därutöver kan fl era delar göras konstfulla med de material som ändå ska användas i om-
byggnaden, genom att t ex satsa på kvalitet till markbeläggning, sittplatser, växtlighet, mm. 
En investering på 30 Mkr för denna ombyggnad, innebär att vi har 30 Mkr till både funktion 
och skönhet. Möjligen kan några av dessa delar ingå i entreprenörsupphandlingen. På detta 
sätt kan vi för en låg summa få både konst och konstfulla insatser som på ett väsentligt sätt 
höjer miljöns värde. 

Att utgå ifrån och konstnärliga konsekvenser
Viktigt för hela området:
Helhetskänsla där material och gestaltning går igen och binder ihop upplevelsen av miljön.
Konstnärlig konsekvens: 

Något konstuttryck (behöver/ska inte vara alla) som upprepas i innehåll, material eller 
gestaltning. Konst som både del av byggnadsmaterialet i den nya markbeläggningen som 
ska utgöra miljöns ”golv”, och som tillförda inslag, men med materialkänsla som relaterar 
till omgivningen.

Att vi använder vår och platsens historia. 
Konstnärlig konsekvens: 

Att delar av konsten uttrycker och bearbetar vår gemensamma och platsens historia. 
Konstnärlig gestaltning handlar ofta om att använda såväl moderna material och tekniker, 
som uttryck. I det här fallet måste det alltså också relatera till befi ntlig miljö och i alla fall 
i några exempel direkt utgå från platsens historia.

Att förhålla sig till befi ntliga visuella intryck som ges längs gatan av bl a fasadutformning.
Konstnärlig konsekvens: 

Relatera till skalan och i viss mån även till materialet i områdets delar.

Säkerhet för barn och andra mer vilda människor.
Konsekvens:

All utplacerad konst ska uppfylla EU:s lekplatsnormer för säkert.
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Några möjligheter som konstnärlig gestaltning ger:
Känsla av identitet som kan knytas till platsen, vår stad.
Konstnärlig konsekvens: 

Något eller några verk bör korrespondera till platsens faktiska historia. Några kan direkt 
fånga samtidsmänniskan på platsen. Häri bör naturligtvis det mångkulturella samhället 
också bejakas.

Möjligheter till refl ektion.
Konstnärlig konsekvens: 

Något att reagera på och som stimulerar eftertanke. Inte satsa på ytliga wow-eff ekter. 
Trygga platser att vila och mötas på.

Konst att leka med, interagera, taktilt.
Konstnärlig konsekvens: 

Konsten ska locka fram nyfi kenheten och stimulera tanken. Hållbara material. Gestaltning 
som kan godkännas enligt EU:s lekplatsnorm.

Etappindelning
I detta program pekar vi på ett antal möjliga åtgärder för att lyfta miljön, där konsten är den 
del vi har störst infl ytande över. Ombyggnaden planeras till tre etapper under tre år, nedan 
nämns förslagen på åtgärder i uppskattad tidsföljd. 
 
Etapp 1, 2018
Till den del av ombyggnaden som görs under etapp 1 föreslår vi bl a en halvhög skulptur vid 
entrén till Kungsgatan från Västra Långgatan. Tanken är att den ska bli runt 1,50 m hög och 
delvis vara av färgat glas som lyser i solen eller belyses inifrån under dygnets mörka timmar. 
Skulpturen ska beställas under 2018 men monteras sannolikt under 2019. Frågan om plante-
ring av 2 stycken träd på ungefär samma plats är inte färdigdiskuterad, men kommer sanno-
likt inte att hinnas med i etapp 1.

”Planteringsurna” och sittplatser runt blodboken åtgärdas. Här har konsulten Sweco presen-
terat ett förslag på ny form av ”urna” runt boken med nya sittplatser runt.

Framför entrén mitt på Gallionshusets sydsida kommer en tvåstegstrappa och tillhörande 
ramper att byggas. För att bygga in rampen kommer en stenbänk placeras på var sida om 
trappstegen. Dessa stenbänkar dekoreras med några mindre bronsdjur, uttrar i naturlig stor-
lek, av konstnären Eva Fornåå. Dessa är upphandlade och beställda av konsulten Sweco, i 
samråd med kommunantikvarie, konstkonsult och enhetschefen för off entlig kultur.

Gatubeläggningen kommer att bestå av släthuggna granithällar närmast fasaderna, i gatans 
mittdel sätts smågatsten. Här och var kommer dessa stenhällar få inhuggna bilder eventuellt 
även text. Dessa ska utformas av barn ledda av en erfaren stenkonstnär under ett sommar-
lovsprojekt.

Kanske också fastighetsägarna vill vara med och investera i vertikal grönska, glaskonst på 
fasad, fasadbelysning och markiser?
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Etapp 2, 2019
Etapp 2 handlar om Drottninggatan, från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan. Denna om-
byggnad planeras till 2019. Detaljprojekteringen har startat och just nu diskuteras vilken typ 
av träd som ska användas och var dessa ska placeras. 

Just norr om Hallmanshörna-korsningen planeras för en mindre scenplats. På denna ska man 
kunna sitta när inte annan verksamhet pågår. 

På Drottninggatan, nära Kilbäcksgatan, sannolikt på ”trottoaren” kan en bronsskulptur före-
ställande en historisk bohuslänsk kvinna placeras. 

Även på denna del av Drottninggatan kommer huggna gatstenshällar att placeras ut. 

Om privata fastighetsägare är intresserade fi nns här också några möjligheter till vertikal 
grönska, fasadbelysning, fasadkonst, markiser. 

Etapp 3, 2020
Under etapp 3 byggs Kungsgatans övre del om. Här har vi framför allt Soltorget där en sitt-
plats kan göras som en uppvärmd trasmattesoff a av mosaik. Liksom något konstfullt runt ett 
nytt träd, som placeras lite indraget, så att bara grenarna sticker ut i Kungsgatan, som rödbo-
ken vid Kochska gränden. Här skulle också kunna beredas plats för tillfällig konst, kanske 
som öppet projekt riktad till den som vill utan krav på professionalitet, men som leds av vår 
förvaltning och en utbildad konstnär och har plats för medborgardeltagande.

Flera huggna stenhällar läggs på olika ställen in i gatan. Vertikal grönska, fasadbelysning, 
markiser kan tillkomma även här. Här fi nns även kommunala fastigheter där kommunen 
bestämmer t ex om fasaderna ska ljussättas. Provbelysningar har gjorts.

Även den övre östra entrén till Kungsgatan kan markeras med träd, för att associera till den 
västra entrén, men då behöver sannolikt befi ntliga träd fl yttas något. Befi ntliga träd skymmer 
mest entrén till Kungsgatan. 

Övrigt
Vi vill att konstfulla saker även ska ske på Kungstorget, t.ex. en plats för inlånad konst och 
en ”informationsplats”, där vi kan berätta torgets spännande historia, det är ju ett av de äldsta 
torgen i Sverige. Detta får lösas under det specifi ka ombyggnadsprojektet för Kungstorget.

Planering för Drottninggatans fortsättning i kv Sundberg har just startat. Här kommer en lite 
större platsbildning att ta form. Detta hanteras i eget projekt.

Likaså föreslår vi en lätt markerad entré från söder på Drottninggatan, där vi vill synliggöra 
Järnbrons södra fäste som föreslås få tillbaka de kandelabrar som tidigare varit placerade där. 
Detta får hanteras i Å-rumsprojektet.
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Sammanfattning, en önskad promenad
I bilagorna fi nns exempel på vartåt vi tänker när det gäller gestaltningarnas form, de svartvita 
bilderna säger något om storlek, volym och placering, färgbilderna är befi ntliga exempel på 
annan plats, dessa ska vi inte stjäla, vår strävan är att konsten blir unik för Uddevalla och 
något man minns från Uddevalla.
När vi nu planerar för större insatser vid Kungsgatan pratar vi ofta om mötesplatser. Beho-
vet av konst i dessa miljöer är stort. Hjärnans tillväxt stimuleras om vi vistas i en visuellt rik 
miljö som ger oss möjligheten att beröras och reagera med känslor. Tänker man en promenad 
Kungsgatan upp och låter den följas av en variation av konst längs vägen, så kan här ges 
något extra och angeläget till fl anören, besökaren, medborgaren utöver den upplevelse som 
skyltfönstren ger och kanske kan man hitta skäl att stanna upp och njuta av tillvaron. 

När man promenerar från Museiparken mot Kungsgatan ser man på långt håll två större träd 
som i sig ger en slags markering/inramning. Stammarna är placerade i Kungsgatans fasad-
liv och tar därför inte plats för den stora mängden människor som ganska ofta passerar över 
Västerlånggatan. En bit ut från Gallionsbyggnaden på Västerlånggatans trottoar står en min-
dre skulpturstolpe med färgat glas som lyser fi nt såväl under dagtid när solen träff ar den, som 
under kvällen när det inbyggda ljuset tänts. 

I gatubeläggningen fi nns bilder och eventuellt texter gjorda av barn inhugget i granithällarna. 
Gallionshusets stora entré mot Kungsgatan har för tillgänglighetens skull fått ramper längs 
fasaderna och en tvåstegstrappa rakt mot entrén. På bägge sidor om trappan kan man sitta på 
granitbänkar och ha sällskap av några nyfi kna uttrar i brons.
Framme vid blodboken i öppningen till Kochska gränden, har nya vackra sittplatser byggts 
runt trädet som lockar till sittning i behaglig skugga. Härifrån börjar man också ana ljus från 
Gallionens bortre ända, den vita ganska höga fasaden som också fått färgat glas i de små 
fönstren, samt en vertikal och belyst växtlighet. 

Just söder om korsningen Hallmans hörna fi nns fortsatt fl era uteserveringar. Nära korsningen 
placeras några stora ovalt rundade svarta och förhoppningsvis uppvärmda sittstenar. 
 
Just in på Drottninggatan åt norr fi nns en mindre scen av trä som består av två delar på var-
dera 3 x 3 meter. Åtminstone den ena av dessa kan fl yttas och därmed ge scenen olika rikt-
ning. När det inte pågår något på scenen kan man sitta på kanten och fundera över tillvaron, 
mitt i folkvimlet. 

En bit in på Drottninggatan ser man en bronsskulptur av en kvinna från förr, utan sockel. 
Kanske en fi skarkvinna med korg på armen som värdigt skrider fram mitt ibland oss men 
gentemot oss i annorlunda kläder.

Bland Drottninggatans ”trottoarstenar” fi nns en och annan granithäll som fått inhuggen bild 
skapad av barn från Uddevalla.

Fortsätter vi uppför Kungsgatan kommer fl er behagliga sittplatser och inhuggna stenar i 
stenläggningen. Slående är här att de trista skärmtaken nu försvunnit och när regnet kommer 
ersatts med markiser i en tillbakadragen färgsättning.
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Kungstorget har nu byggts om/renoverats och har blivit en populär plats för såväl torghandel 
som lite större event. Här fi nns också en konstfull informationsplats om torgets historia och 
eventuellt en plats för inlånad skulptur som bytes då och då.  

Ovanför torget, vid det s k Soltorget, har ett träd planterats. Som en pendang till blodboken 
fast på norra sidan av gatan. Även den är placerad så bara dess grenar hänger fram och syns 
på håll. Runt trädet fi nns trevliga och konstfullt utformade sittplatser. Bredvid, mot Zachaus 
gränds västra sida, står en trasmatteformad mosaikbänk och lyser i glada färger och med 
inbyggd värme som gör bänken torr och skön året om. Här har vi också en plats för ett konst-
projekt där ickeprofessionella konstnärer kan visa sin konst i projekt som Kultur och fritid 
driver.
 
För att markera var Kungsgatan börjar har entrén från öster förstärkts med två nya träd 
placerade lite längre ut mot gatan och lite mer isär. Liknande de två som planterats i gatans 
västra ände.

Kultur och fritid
Carl Casimir, kommunantikvarie
Sofi a Bergman, konstkonsult

Senast ändrad 2018-05-04
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2020-08-19 Dnr KFN 2020/00104 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Ansökan från Uddevalla Folkdansgille om bidrag till luft-luft-

värmepump till Gillestugan, Skansberget 

Sammanfattning 

Föreningen Uddevalla Folkdansgille har kommit in med ansökan om kommunalt 

föreningsbidrag som kulturförening. Föreningen ansöker om 17 990 kronor till en 

luftvärmepump. Föreningen bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Gillestugan, 

Skansberget, vilken föreningen äger. Förvaltningen anser att denna åtgärd är viktig ur 

ett energibesparande och brandsäkerhetsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-08-19 

Ansökan från Uddevalla Folkdansgille om bidrag till luft-luft-värmepump med offert 

2020-08-11 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beviljar Uddevalla Folkdansgille 17 990 kronor till inköp 

och installation av luftvärmepump enlig bifogad offert.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Uddevalla Folkdansgille erhöll verksamhetsbidrag för år 2020 med 15 000 

kronor vid kultur och fritidsnämnden sammanträde 2019-12-19 (KFN 2019/00169). 

Föreningen bedriver huvudsakligen sin verksamhet i Gillestugan men huset är även en 

viktig inkomstkälla då de hyr ut till arrangemang etc. Föreningens luftvärmepump har 

gått sönder och går inte att reparera. De behöver införskaffa en ny och ansöker om 

ekonomiskt stöd till inköp och installation. Förvaltningen anser att denna åtgärd är 

viktig ur ett energibesparande och brandsäkerhetsperspektiv. Samt att huset, som också 

har ett historiskt kulturvärde, även i fortsättningen används till föreningsverksamhet.    

 

Det föreslagna beloppet tas från den pott (för inkommande bidragsansökningar under 

2020) som beslutades av kultur och fritidsnämnden 2019-12-19 (KFN 2019/00169). 

 

Återrapportering 
Återrapportering sker inte till kultur och fritidsnämnden då bidraget utbetalas mot 

redovisning av de faktiska kostnaderna. 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Remiss: Uddevalla kommuns Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit Plan Integration 2030 på remiss från Kommunstyrelsen.  

Kommunledningskontoret har utifrån flerårsplan 2020-2022 i uppdrag att ta fram en 

vägledande plan för arbetet för integration och motverkande av segregation och 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Kultur och fritid efterfrågar en redogörelse för hur man kommit fram till att integration, 

segregation och hedersrelaterat våld och förtryck ska behandlas i samma plan. En 

konsekvens av detta kan bli att integration kan tolkas som att endast vara avsaknad av 

segregation och hedersrelaterat våld och förtryck, särskilt eftersom planens definition av 

integration endast är avsaknad av segregation. Kultur och fritid menar att definitionen 

av ett begrepp såsom integration i en övergripande plan inte kan vara en negation.  

 

Kultur och fritid menar att det behövs ett brett arbete för integration, detta breda synsätt 

syns i planens utvalda fokusområden
1
 samt dess tillhörande ställningstaganden, som 

enligt planen ska vara en grund för kommunens arbete. Fokusområden och 

ställningstaganden handlar till stor del om bostadsmiljöer, mötesplatser, offentliga 

miljöer, medborgardialog och skolgång. Kultur och fritid menar att dessa 

ställningstaganden tangerar och i vissa fall överlappar nämndspecifika reglementen, 

befintliga styrdokument samt kommande översiktsplan. De har även bäring på befintliga 

kommunala processer såsom lokalförsörjning och förprövning.  

 

Eftersom ställningstaganden och fokusområden överlappar befintliga dokument och 

processer anser kultur och fritid att man behöver inventera befintliga styrdokument, 

processer och forum samt översätta nationella mål och lagstiftning till kommunal nivå. 

Det behövs även benchmark med forskning och andra kommuners arbete. Utifrån detta 

arbete, som bör göras av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, menar kultur och 

fritid att man kan identifiera vilka arbetsområden som man kan komplettera med i en 

plan för integration, och vad som behöver justeras i befintliga styrdokument och 

processer för att nå målen. Därefter kan ställningstagandena eventuellt arbetas om. 

Kultur och fritid anser att Plan Integration skulle stärkas och bli lättare att arbeta efter 

om kopplingar till andra kommunala dokument och processer beskrivs i planen. 

 

Kultur och fritid menar att integrationsarbete är en viktig fråga och en 

förvaltningsgemensam angelägenhet. Därför behöver man på KF-nivå besluta om 

strategier och arbetsområden som förvaltningarna i samverkan med varandra kan bryta 

                                                      
1
 Boende och trygghet, arbete och studier, demokrati 
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ner till handlingsplaner och aktiviteter. Ett exempel är kompetenshöjning hos 

tjänstepersoner och politiker. Kultur och fritid menar att detta vore ett mer 

resurseffektivt och förankrat arbetssätt än nämnderna isolerat ifrån varandra ska tolka de 

strategiska ställningstagandena och skapa uppdrag utifrån dem. Kultur och fritid anser 

det även vara problematiskt att arbetet med uppdrag ska påbörjas medan Plan 

Integration fortfarande är på remiss, då en av förvaltningens synpunkter på planen är 

just arbetssättet med politiska uppdrag i bilaga.  

 

Kultur och fritid anser att man i Plan Integration bör kunna utläsa vad som är 

Uddevallas aktuella utmaningar. Planen bör även byggas utifrån Uddevallas 

erfarenheter av integrationsarbete, vilka insatser som gjorts och hur de fungerat.  

 

Kultur och fritid menar att Plan Integration innehåller ambitiösa mål och 

ställningstaganden med en god andemening vilket är positivt. Det blir dock utmanande 

att arbeta utifrån planen när det saknas en tydlig definition och målbild för 

integrationsarbetet. Kultur och fritid menar därför att man i detta arbete behöver 

definiera Uddevallas önskade läge: vad är vår definition på integration utifrån ett 

resonemang om vilken typ av samhälle vi vill ha. Om kommunen i utformningen av 

planen jobbar mer med mål och definition samt med hur arbetet ska organiseras, kan vi 

få en tydlig organisation med handlingskraft.  

 

Beslutsunderlag 

    

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-03 

Plan Integration 2030 

Delegationsbeslut enligt Kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera ärenden, 

övergripande plan Integration 2030 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter på Plan Integration 2030:  

 

Kultur och fritid anser att integration, segregation och hedersrelaterat våld och förtryck 

är en förvaltningsgemensam angelägenhet som kräver en gemensam kraftansträngning. 

Beslut om arbetsområden eller strategier bör därför tas av kommunfullmäktige efter en 

förvaltningsövergripande process.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att det behövs ett förvaltningsövergripande arbete för 

att ta fram en tydlig definition av integrationsbegreppet.  
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Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att Uddevallas nuläge identifieras som en grund 

till planen, med avseende på utmaningar och resurser inom integration. 

 

Kultur och fritidsnämnden efterfrågar att en inventering görs av relevanta styrdokument 

samt förvaltningsövergripande forum och processer och utifrån det formar en Plan 

Integration som är tydligt förankrad i och kompletterar dessa.  

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsavdelningen har tagit fram Plan Integration 2030 i samverkan med 

arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Planen ska vara ett strategiskt, långsiktigt, 

dokument som ska ena över partigränser. Den ska vara vägledande i arbetet för 

integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Kombinationen av integration, segregation och hedersrelaterat våld och förtryck i 

samma plan 

Kultur och fritid menar att kombinationen av dessa tre arbetsområden i samma plan blir 

problematisk. En konsekvens av detta kan bli att integration kan tolkas som att endast 

vara avsaknad av segregation och hedersrelaterat våld och förtryck, särskilt eftersom 

planens definition av integration endast är avsaknad av segregation. 

 

Kultur och fritid anser att det är bra att kommunen har ett mål om att bekämpa och 

förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunen kan och bör ha en nollvision 

mot hedersrelaterat våld och förtryck, och ha som mål att exempelvis alla 

tjänstepersoner har grundläggande kunskap om förebyggande och bekämpning av 

hedersrelaterat våld.  Våld och förtryck, vare sig det är hedersrelaterat eller inte, är 

något brottsligt och ska inte ses som en nyckel i integrationsarbetet. Om brottsliga 

handlingar ska hanteras i en övergripande plan, så bör rimligen även nolltolerans mot 

rasism finnas med, som ett exempel.  

 

Beskrivning av processen att ta fram fokusområden efterfrågas 

Planen anger att även om det inte går att måla upp en färdig bild av lyckad integration 

så kan man ändå ha ”tydliga utgångspunkter som forskning och erfarenhet visar är 

viktiga områden att fokusera på.” I planen har därför tre fokusområden ringats in som 

man anser vara viktiga att jobba med för att uppnå planens syfte. Dessa fokusområden 

är boende och trygghet, arbete och studier samt demokrati.  

 

Kultur och fritid efterfrågar en redogörelse för den process som mynnat ut i just dessa 

tre fokusområden, och varför de är nycklar till att arbeta för integration och mot 

segregation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kultur och fritid anser att det även 

skulle stärka planen och göra den enklare att arbeta utifrån om den hänvisar till vilka 
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erfarenheter och vilken forskning som ligger till grund för att man valt dessa tre 

områden.  

 

I Plan Integration har varje fokusområde strategiska ställningstaganden som ska 

beskriva vad det är man vill uppnå. Kultur och fritid anser att eftersom nämnderna ska 

ta fram uppdrag utifrån fokusområden och ställningstaganden, hade det varit 

fördelaktigt om varje nämnd utifrån sin profession hade fått delta i arbetet med att 

arbeta fram fokusområden och ställningstaganden. På så vis hade en kommungemensam 

grund skapats, där man definierar Uddevallas utmaningar, vilka de identifierade 

problemen, vad som gjorts hittills i integrationsarbetet, hur utfallet blivit, och sedan 

utifrån benchmarking med andra kommuner och forskning komma fram till vilka 

fokusområden som är viktiga för Uddevalla.  
 

Planens relation till styrdokument och forum och processer  

Uddevalla kommun har en rad styrdokument, lagar, nämndspecifika reglementen, planer 

som berör både integration och de tre fokusområdena. Några exempel är 

samhällsbyggnadsstrategi, bostadsförsörjningsmål, översiktsplan och ungdomsplan. 

 

Det finns även nationella mål och lagstiftning såsom folkhälsomål, jämställdhetsmål, 

agenda 2030 och barnkonventionen som berör Plan Integration. Planen nämner några av 

dessa vilket är positivt. Det finns även förvaltningsgemensamma forum som berör 

planens arbetsområden, t.ex Samverkan Integration Verksamhet, men även förprövning 

och lokalförsörjningsprocess som berör fokusområdet ”bostäder och trygghet”.  

 

Kultur och fritid anser att en genomgång behöver göras av kommunala dokument, 

processer och reglementen, för att man sedan ska kunna identifiera vilka luckor som 

behöver fyllas i en plan för integration.   

 

Det behöver även inventeras vilka gemensamma strukturer och forum som finns, för att 

se om befintliga processer behöver arbetas om och om man i arbetet med Plan 

Integration behöver skapa nya strukturer för samarbete. I planen bör även beskrivas i 

vilka processer och förvaltningsövergripande forum som arbete utifrån planen ska 

utföras. Kultur och fritid anser detta viktigt eftersom Plan Integration annars blir ett 

dokument som finns fristående från andra styrdokument och processer. Konsekvensen 

av detta kan bli målkonflikter.  

 

Det finns även kunskap och erfarenheter relaterat till integration såsom 

Välfärdsredovisning, LUPP, projektet hälsofrämjande integration, och projektet ”bryta 

segregationen tillsammans”. Uddevallas lokala utmaningar och förutsättningar bör 

tydliggöras och vara en utgångspunkt för planen. 

 

Formalisering av planens politiska ställning 

Plan Integration anger att nämnder och kommunala bolag och stiftelser ska ta fram egna 

uppdrag utifrån de strategiska ställningstagandena. Alla politiska uppdrag hamnar sedan 
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i en bilaga till Plan Integration, som ska uppdateras varje mandatperiod. Kultur och 

fritid är positiva till att man vill tillvarata nämndernas särskilda professioner. 

 

Kultur och fritid anser dock att integration, segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck är en förvaltningsgemensam angelägenhet som kräver en gemensam 

kraftansträngning. Det behövs tydlig samverkan och ledning för att arbeta med dessa 

områden. Därför vore det inte resurseffektivt om varje nämnd, bolag och stiftelse 

isolerat från varandra ska tolka de strategiska ställningstagandena och skapa uppdrag 

utifrån dem.  

 

Beslut om arbetsområden eller strategier för integration bör i stället tas av 

kommunfullmäktige och bygga på de inventeringar och benchmarkings som tidigare 

nämnts. Dessa kan sedan förvaltningarna bryta ner i olika aktiviteter. På så vis kan 

planens arbetsområden hamna högre upp i beslutshierarkin och förvaltningarna får 

tydligare och mer förankrade uppdrag som har större chans att bli förverkligade.  

 

Synpunkter på ställningstagande: Utveckla, skapa och stötta en variation av 

mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer samt Förtroendevalda politiker deltar 

aktivt i fler forum för utövande av demokrati och medinflytande på jämlika villkor.  

 

Kultur och fritid instämmer i att mötesplatser är viktiga och anser att de, kombinerat 

med flöden och samhällsservice, är viktiga för den sociala gemenskapen. Kultur och 

fritid är även positiva till att medinflytande har en plats i planen. Det behövs dock 

förtydligas på vilket sätt medinflytande ska bidra till att underlätta integration. 

 

Kultur och fritid konstaterar att det inte finns någon garanti för att mötesplatser eller 

forum i sig skapar integration. Ställningstagandet bygger på en förutsättning att 

människor kommer besöka dessa.  

 

Kultur och fritid vill peka på risken som föreligger att de som besöker mötesplatserna 

och forum är de som sedan innan känner igen sig i en sådan miljö. Det behövs därför en 

strategi eller metod i planen som syftar till att locka alla målgrupper. Kultur och fritid 

har stött på detta fenomen och utvecklat nya arbetssätt efter hand, t.ex i form av mobila 

fritidsledare som arbetar uppsökande. En annan erfarenhet är att man i Kulturskolan 

konstaterat att det fanns ett lägre antal deltagare från utanförskapsområden än andra 

områden, och man provade då uppsökande verksamhet. Kultur och fritid önskar att i 

samverkan med andra förvaltningar och instanser fortsätta arbeta uppsökande.   

 

Det finns resurser, erfarenhet och god vilja i form av exempelvis Navet, Unga navet och 

föräldraföreningar som kommunen kan utgå ifrån, vidareutveckla och komplettera. 

detta. 

 

Kultur och fritid önskar även att begreppen ”mötesplatser” samt ”tillgänglig offentlig 

miljö” exemplifierades och att behoven av dessa var tydligare beskrivet i planen.  
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Det vore även positivt om dessa ställningstaganden var mer evidensbaserat utformade. 

Dels utifrån Uddevallas egna erfarenheter, dels utifrån forskning samt erfarenheter från 

andra kommuner. På så vis kan ställningstagandena utformas grundat på vad som 

fungerar för att uppnå syftet, och inte. Man skulle även kunna utgå ifrån en kartläggning 

av vilka mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer som finns idag utifrån 

frågeställningar om var de finns, hur de fungerar och vilka som besöker dem, för att 

sedan komma fram till vad man behöver ändra eller komplettera med. 

 

Kultur och fritid anser att innan kommunen kan landa i ett ställningstagande om fler 

mötesplatser, behöver frågor besvaras om varför mötesplatser behövs, vilka 

professioner som ska utforma dem, samt hur ansvarsfördelningen mellan 

förvaltningarna ska se ut vad gäller kostnader, drift, bemanning med mera. Kultur och 

fritid anser att resurser och budget till mötesplatser bör vara säkrade innan det skapas 

uppdrag om att utforma dem. En utgångspunkt är att förvaltningarna samarbetar i detta 

och att forum för dialog finns.  

 

Vad gäller uppföljning är det svårt att veta när ställningstagandet är uppnått, när det är 

formulerat som ”fler”.  

 

Synpunkter på ställningstagande:”Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika 

villkor, med en trygg närmiljö.” samt ”Kommunen ska bestå av attraktiva och 

likvärdiga bostadsområden med välkomnande offentliga miljöer. ” 

 

Kultur och fritid är positiva till andemeningen men önskar att dessa ställningstaganden 

formuleras tydligare.  Begreppen ”rimligt boende på lika villkor”, ”attraktiva och 

likvärdiga” kan bli föremål för många olika tolkningar. Även om planen ska vara 

vägledande och översiktlig, skulle det vara bra med något som tydligare illustrerar vad 

målet är med kommunens arbete utifrån planen och vari problemen ligger idag. Handlar 

ett rimligt boende om brist på bostäder eller brist på upplåtelseformer?  

 

Kultur och fritid anser att detta är viktiga frågor där ansvariga för genomförandet 

behöver pekas ut. Det behöver även länkas in i existerande processer såsom 

förprövning.  

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Integration 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet för integration och motverkande av segregation och 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar över partigränser.               

Planen ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska ställningstaganden inom 

utpekade områden.  

Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att 

uppnå kommunens gemensamma målbild kring integration, beskrivs i den bilaga som antas 

efter varje politiskt val.  

   

Bakgrund                                                                                                                               

Från det globala till det lokala                                                                                         

Sverige har skrivit under samtliga konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara 

ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling1. 

Genom att på alla nivåer, från det globala till det lokala, sträva mot att uppnå dessa mål 

bygger vi tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och 

respekteras. Detta krävs för att alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, ska ges 

möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

Övergripande är kommunens vision bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna, 

må bra och ha stor framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All 

verksamhet i kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om 

att det är tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. 

Genom att ta lokalt ansvar i centrala frågor rörande hållbar utveckling, tar kommunen 

samtidigt sitt ansvar att bidra till de regionala, nationella och globala hållbarhetsmålen2. 

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 

är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan.  

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 

överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  

 

Uddevalla har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-talet. Invånare med 

en bakgrund som flykting, utgör den största andelen bland dem med utländsk bakgrund. 

(Utländsk bakgrund = utrikes född + svensk född med båda föräldrarna utrikes födda). Om 

ökningen invånare med utländsk bakgrund fortsätter i samma takt som de sista 10 åren, så 

kommer troligen ca 30 % av Uddevallas invånare att ha utländsk bakgrund år 2030.  

 

Sverige har antagit en handlingsplan för agenda 2030. Här finns målet för 

integrationspolitiken beskrivet på följande sätt: ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det gäller såväl kvinnor som män och uppnås 

främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden 

som arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård samt bostadsbyggande. Det kräver också 

särskilda insatser för att fler nyanlända snabbare och bättre ska komma in i arbets- och 

samhällslivet. Samhället ska möta nyanlända och erbjuda kunskap och dialog om det svenska 

samhället. Samhällets stöd, men också förväntningar byggda på normer som jämställdhet och 

jämlikhet, ska göras tydliga för att ge alla en plats i det fortsatta samhällsbygget.” 4 

 

3. Syfte och mål 
Plan integration är Uddevalla kommuns övergripande underlag gällande planering av det 

långsiktiga integrationsarbetet. Genom att peka ut den strategiska viljeriktningen är syftet att 

stödja och vägleda utformningen av de konkreta politiska uppdrag som tas fram av varje 

nämnd, bolag och stiftelse i samband med ny mandatperiod.  

Den övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen 

och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.  
Arbetet ska ske i stor samverkan med övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer 

och det civila samhället. 

 

I ett arbete kring integration måste man ta hänsyn till att världen och samhället ständigt är i 

förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Man måste även ta hänsyn till 

frågans komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa sig om ökad sysselsättning men 

även bättre fysisk och psykisk hälsa. Det går med andra ord inte att måla en helt färdig bild av 

lyckad integration och hur den ser ut om tio år. Man kan dock ha tydliga utgångspunkter som 

forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på. Det är det som är syftet med 

detta strategiska dokument; att visa åt vilken riktning som vi vill att integrationsarbetet ska 

utvecklas de kommande åren.    

 

 

 
3 UNCHR - FN:s flyktingorgan 
4 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030 
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3.1 Integration, Segregation och Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

Integration: 
Integration kopplas gärna ihop med insatser som ges till nyanlända invandrare som kommit 

till landet som flyktingar. Integration är dock ett betydligt större begrepp än så. Att 

”integrera” definieras av Svenska Akademiens ordlista som att förena eller sammanföra till en 

helhet. Vi har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom att arbeta 

för att minska segregationen och utanförskapet och arbeta med att förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck, så kommer vi att nå en bättre integration.  

Segregation: 
Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan 

handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel 

ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med 

liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. 

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 

Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, 

inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika 

förutsättningar. 

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en 

skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Det brukar kallas att 

segregationen är relationell. Att segregationen är relationell innebär också till exempel att 

utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som 

måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller 

som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar 

varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och 

sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta 

sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.  

 

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli 

utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens 

normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och 

hållet bryta med dem. 

 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är 

kollektivt utövat eller sanktionerat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central 

och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela 

släkten. Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både 

män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, 

detta gäller inte minst pojkar och unga män.6 

 
5 DELMOS - Delegationen mot segregation 
6 Länsstyrelsen Östergötland - Hedersförtryck 
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3.2 Strategiska ställningstagande och utpekade 

områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så behöver vi 

arbeta inom samma utpekade områden. Dessa områden är: 

- Boende och Trygghet 

- Arbete och Studier 

- Demokrati  

Inom varje område finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som ska beskriva vad 

det är som vi vill uppnå. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande för samtliga nämnder 

och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om hur de ska arbeta utifrån sin 

egen profession. Detta beskrivs sedan i den bilaga med politiska uppdrag som beslutas om 

inför varje ny mandatperiod. 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga utpekade områden. Detta 

inkluderar även brottsförebyggande arbete, samt arbete för en större hälsa. 

 

4. Genomförande  
a. Plan Integration 2030 antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument 

som beskriver bakgrund till arbetet, samt vad det är som vi vill uppnå fram till år 2030. Planen 

ska ligga till grund för hur kommunen ska arbeta med Integration, Segregation och 

Hedersrelaterat våld och förtryck. 

b. Bilaga Politiska uppdrag antas efter varje politiskt val till kommunfullmäktige. Varje 

nämnd tar fram politiska uppdrag som går i linje med dels nämndens uppdrag, dels som visar 

hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje strategiskt ställningstagande. Här 

beskrivs en egen målbild av det egna uppdraget. Mål eller Nyckeltal ska finnas beskrivna.  

Varje uppdrag ska beskriva om insatsen görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 

genom ordinarie budget-och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga kommunala 

bolag och stiftelser antar egna politiska uppdrag inom beslutade antagna ställningstaganden.           

(Första bilagan kommer att gälla för perioden 2021 - 2022)                              

c. Uppföljning och analys. Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till 

planen, följs upp genom antagen Styr och ledningsmodell genom VUV-IT 

(verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje nämnd, samt kommunala bolag och 

stiftelser, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid årsbokslut 

görs en summering av insatserna.  
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När vi arbetar med Plan Integration 2030 och våra politiska uppdrag, så finns det 

konventioner, lagar och överenskommelser som vi måste implementera i arbetet och ta hänsyn 

till. I bilden nedan finns några av dem i den ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

➢ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

➢ Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans av 

kriminalitet.  

 

Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och 

segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som 

lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov. 

Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  

Segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De 

socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 

delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan 

bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Att dras in i 

kriminalitet utgör därför en påtaglig fara. 

 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

➢ Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

➢ Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 

En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor 

som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande 

vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet. 

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet 

och delaktighet. Då kvinnor över lag ligger efter på arbetsmarknaden, så är det viktigt att satsa 

på jämställda insatser. 

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig 

funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  

Utbildning, vare sig det gäller grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller språkutbildning, 

är nödvändigt för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i samhället innebär 

att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre utbildning och 

språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga insatser för att 

ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 

deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Demokrati: 

 
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati och 

medinflytande på jämlika villkor. 

➢ Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga 

miljöer.    

➢ Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens 

och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället 

samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.   

Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 

individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för 

de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och 

envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 

lika i värde och rättigheter.  

För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det också viktigt att dess invånare delar 

grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs och motverkas. 

För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla invånare, oavsett 

förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till samhällsutvecklingen.  

 

5. Kommunicering av dokumentet 
Plan integration 2030 ska vara ett dokument som är väl känt i kommunen. Det är viktigt att 

samtliga chefer tar sin del i ansvaret med att kommunicera dokumentet, framför allt på sin 

arbetsplats. Dokumentet kan med fördel spridas brett till olika arbetsplatser och mötesplatser i 

kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar 

mandatperiodens Strategiska plan. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla dokumentet 

levande genom ansvarigt beredande utskott Arbetsmarknads-och integrationsutskottet. 

Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

 

6. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen 

Styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje 

nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av 

utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet övriga nämnders, bolags och stiftelsers presidier för 

dialog i ämnet. Detta för att kunna samla in ett utvecklingsbehov och för att kunna summera 

en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med 

olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 
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7. Revidering  
Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av 

någon anledning inte längre är aktuell och måste uppdateras. 

 

8. Källförteckning 
 

DELMOS - delegationen mot segregation. https://www.delmos.se/ 

(hämtad 2020-03-24) 

Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck. www.hedersfortryck.se 

(hämtad 2020-03-24) 

Migrationsverket - vårt uppdrag. www.migrationsverket.se 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html 

(hämtad 2020-03-26) 

Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/ 

(hämtad 2020-02-20) 

UNDP - De globala målen. https://www.globalamalen.se 

(hämtad 2019-11-05) 

UNHCR – FN:s flyktingorgan. https://www.unhcr.org/neu/se 

https://www.unhcr.org/neu/se/27030-antalet-manniskor-pa-flykt-nar-70-miljoner-unhcr-

uppmanar-till-solidaritet.html)  

(hämtad 2020-03-24) 

 

 

 

 

Besöksadress 
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Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

 

http://www.hedersfortryck.se/
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https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
https://www.globalamalen.se/
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https://www.unhcr.org/neu/se/27030-antalet-manniskor-pa-flykt-nar-70-miljoner-unhcr-uppmanar-till-solidaritet.html
http://www.uddevalla.se/
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Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8 

remittera ärenden, övergripande plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslöt 2020-06-03 att föreslå 

kommunstyrelsen att sända den övergripande plan Integration 2030 på remiss. Förslaget 

är att kommunstyrelsens ordförande fattar beslut om remiss på delegation.  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända 

plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, samt 

demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att sända plan Integration 2030 på remiss för yttrande senast 2 oktober till: 

Barn och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Stiftelsen Uddevallahem och Ljungskilehem 

HSB Stiftelsen Jakobsberg, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB 

Uddevalla Turism AB, Uddevalla Energi AB, Demokratiberedningen och  

Ungdomsfullmäktige 

 

 

 

 

 

Christer Hasslebäck  

Kommunstyrelsen ordförande 
 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 

överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 

Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 

kommunens officiella anslagstavla. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-06-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2019/00670  

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  

Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-

och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 

långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i 

arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 

som talar om vad vi vill uppnå: 

 

Område Boende och Trygghet:  

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg 

närmiljö. 

 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  

 Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot 

nolltolerans av kriminalitet.  

Område Arbete och Studier: 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

Område Demokrati: 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av 

demokrati och medinflytande på jämlika villkor. 

 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och 

bekämpas. 

 

Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras 

varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet 

sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna 

profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta 

dokument är ute på remiss.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20. 

Plan Integration 2030. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att sända plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, 

samt Demokratiberedningen och Ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  

Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-

och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 

långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i 

arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 

som talar om vad vi vill uppnå: 

Område Boende och Trygghet:  

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  

 Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans 

av kriminalitet.  

Område Arbete och Studier: 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

Område Demokrati: 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati 

och medinflytande på jämlika villkor. 

 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 

Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras 

varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet 

sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna 

profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta 

dokument är ute på remiss.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Plan Integration 2030 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-20 Dnr KS 2019/00670 
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Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att sända plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, 

samt Demokratiberedningen och Ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Annette Jonasson 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Samråd rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1:8 mfl (Tuvullsvägen) 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit en detaljplan på samråd, Ljungs-Kärr 1:8. Planen har varit 

på samråd under 2009, men denna version är inte längre aktuell.  

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av bostäder. Detaljplanens inriktning 

har sedan 2009 ändrats från att endast inkludera åtta villatomter till att möjliggöra för 

villatomter, radhus och flerbostadshus, sammanlagt cirka 25 bostäder. Kultur och fritid 

är positiva till denna förändrade inriktning då den möjliggör för blandad bebyggelse 

med varierade hustyper, önskvärt är att det även blir blandade upplåtelseformer.  

 

Den aktuella marken för bebyggelsen utgörs av slåttermark, som har ett 

kulturmiljövärde. Denna mark har dock utifrån okulär bedömning troligen inte brukats 

på länge. Kultur och fritid anser att huruvida slåttermarken är övergiven bör redovisas i 

planbeskrivningen.  

 

Kultur och fritid är positiva till planens lokalisering då bebyggelsen bör kunna anpassas 

utifrån terrängen. Planområdet är även beläget mindre än en kilometer från Ljungskile 

centrum, där bibliotek finns samt regional kollektivtrafik. Det finns även gång- och 

cykelvägar i närområdet. Kultur och fritid ställer sig även positiva till att en yta skapas 

för gemensam renhållningsstation både för nuvarande och tillkommande boende i 

området.  
 

Planbeskrivningen anger att lokalgatorna kan samutnyttjas mellan olika trafikslag då 

trafikmängden är låg. Kultur och fritid utgår ifrån att trafiken sker på oskyddade 

trafikanters villkor. Kultur och fritid anser att hastighetsbegränsningar skulle kunna ses 

över vid förskolan och på Uddevallavägen, för att barn och unga ska ha en säker väg till 

och från fritidsaktiviteter.   
 

Kultur och fritid är positiva till ambitionerna att utveckla området med avseende på 

tillvaratagande av gårdsmiljöer. Vissa saker kan dock förtydligas, exempelvis 

resonemanget om att ”hänvisningar i planarbetet” är närheten till den del av Ljungskile 

som omfattas av kulturmiljövårdsprogram och präglas av gårdsmiljöer.  

Kultur och fritid är positiva till att områdets höga rekreativa värden, som särskilt finns 

runt Kärrbäcken, utvecklas och förvaltas i och med exploateringen. Med en ökad 

inflyttning i området vill kultur och fritid understryka att hållbara lösningar för att möta 

behovet av rekreation behöver prioriteras i det fortsatta arbetet.   
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Kultur och fritid ser positivt på planens ambitioner att i samband med exploateringen 

skapa framkomlighet för lek, vandring och rekreation längs Kärrbäcken.  

Med respekt för biologiska värden kan ett tillgänglighetsanpassat stråk i form av 

grusväg längs bäcken tillgängliggöras för friluftsliv och rekreation, som kompletterar 

den befintliga naturmiljön. Stråket skulle även kunna förlängas till Kärrs förskola i ena 

änden och bostadsområde i Simmersröd i andra änden.  

 

Andra förslag är små gångbroar över bäcken på ett eller flera ställen samt mildare 

gatubelysning på pållare, med hållbara materialval och ljuskällor. Kultur och fritid 

önskar samverka med samhällsbyggnad i detta utifrån friluftsliv, exempelvis dialog om 

förslagen ovan.   

 

Kultur och fritid anser att det vore positivt om skötselplan upprättas för naturmarken vid 

bäcken, för att säkra fortsatt tillgängliggörande över tid samt bibehålla de rekreativa 

värden och naturvärden som finns.   

 

I den sydöstra delen av planen, mellan planerad parkeringsplats och bergknallen (öster 

om planområdet), finns potential för naturlek. På grund av dike och skogsbryn behöver 

angöring dit förtydligas med lättare gallring samtidigt som de vilda och avskilda 

kvalitéerna värnas.   

 

Planbeskrivningen anger att lekytor kan tillskapas inom kvartsmarken för flerbostadshus 

och att en gemensam gårdsmiljö i mitten av flerfamiljshuskvarteret kan skapas. Kultur 

och fritid tillstyrker detta och vill peka på att en attraktiv utemiljö är viktigt för social 

gemenskap. Det vore därför positivt om man i anslutning till flerbostadshusen kan knyta 

an till de omgivande grönområdena och skapa en plats med gårdsmiljö och park-

karaktär, som är tillgänglig även för alla boende i området.  

 

Eftersom kommunen äger marken finns möjlighet till markanvisningstävling. Kultur 

och fritid föreslår att några av kriterierna i utvärdering av inkomna förslag i tävlingen 

kan utgå ifrån att redovisa hur det nya området ska förhålla sig till gårdsmiljöer, förslag 

på hur ett rekreativt stråk kan skapas längs bäcken, förslag på angöring till platser invid 

bergknallen, samt lektålig konstnärlig gestaltning, exempelvis mellan parkeringsplats 

och bergknalle. Kultur och fritid anser att man i ett markanvisningsförfarande bör styra 

mot att en andel av bostäderna ska vara hyresrätter, i enlighet med kommunens mål och 

riktlinjer för bostadsförsörjning.  

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Plankarta, Ljungs-Kärr 1:8 

Planbeskrivning, Ljungs-Kärr 1:8 

Illustrationsplan, Ljungs-Kärr 1:8 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ser att planförslaget för Ljungs-Kärr 1:8 medför stora 

möjligheter att skapa en attraktiv boendemiljö för inflyttade och befintliga boende i 

närområdet.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att en markanvisningstävling bör anordnas där 

deltagarna får tävla i gestaltning relaterat till gårdsmiljöer, rekreativa stråk, 

tillgängliggörande av naturmark i sydöstra delen av planområdet samt konstnärlig 

gestaltning. 

 

Kultur och fritidsnämnden är positiva till den nya inriktningen med fler hustyper än 

villor och anser att man i ett markanvisningsförfarande bör styra mot att en andel av 

bostäderna ska vara hyresrätter, i enlighet med kommunens mål och riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

 

Kultur och fritidsnämnden har inget övrigt att erinra till planförslaget för Ljungs-Kärr 

1:8. 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 
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Bakgrund 

 

Uddevalla kommun har sedan tidigare pekat ut området längst Kärrbäcken i Ljungskile som ett 

område för bostadsbebyggelse. I ett planprogram från 2002 markeras ett område vid Utsiktsvägen, 

Kärrullsvägen och Kärrbäcken ut som framtida exploateringsområde. I fördjupning av översiktsplan 

för Ljungskile från 2008 så pekas området i närhet till Kärrbäcken ut som möjlig 

exploateringskorridor.  

Marken är sedan tidigare detaljplanelagd för bostadsändamål genom en stadsbyggnadsplan från 

1943, men avses inte att byggas ut enligt befintlig plan. Aktuellt planområde är en av de tre etapper 

som pekades ut i planprogrammet från 2002. Den första etappen i planprogrammet vann laga kraft 

2005 och är idag fullt utbyggd. 2009 påbörjades arbete med den aktuella planen, Tuvullsvägen 

Ljungskile m.fl. Planen ställdes ut för samråd 15 juni 2009, och ett informationsmöte för berörda 

sakägare ägde rum 15 september 2009. Vid tidpunkten bedömdes att de geotekniska förhållandena 

inte var tillräckligt tillfredställande och att vidare geotekniska utredningar bör göras för att 

säkerställa med hänsyn till hälsa och säkerhet.  

Efter att planen var på samråd under 2009 har arbetet varierat i intensitet. De utredningar som 

efterfrågades i plansamrådet har löpande utförts. Geotekniska åtgärder har implementerats för att 

planens lämplighet skall tillfredsställas. Vidare har den första etappen i planprogrammet exploaterats 

vilket visar på förutsättningar för en andra etapp inom området. Bedömningen har gjorts att 

föregående plansamråd från 2009 inte längre är anses aktuellt, och att nytt samråd skall utföras för 

att planens aktuella syfte, förutsättningar och konsekvenser kan samrådas med samrådskretsen. 
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Planens syfte och huvuddrag 

 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten  

Ljungs-Kärr 1:8. Den tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 

flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder. 

Vidare så föreslås i planförslaget en samlad miljöstation för renhållning. Stationen är tänkt för både 

tillkommande samt befintliga bostäder i närhet till planområdet.  

Ett genomförande av planförslaget innebär att Tuvullsvägen förlängs och möjliggör för ny bebyggelse 

på tidigare oexploaterad mark. I planförslaget så bibehålls ett betydande släpp av naturmark i 

anslutning mot Kärrbäcken, som kan nyttjas för ekosystemtjänster, rekreation och promenadstråk.  

 

Planförfarande 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

standardförfarande då den är förenlig med översiktsplanen, inte kan antas få ett betydande 

allmänintresse samt att planförslaget inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. 

Allmänheten som är närmast berörd ingår i samrådskretsen för plan. 

Planen har tidigare planlagts med ett äldre reglemente av PBL samt redan genomgått 

samrådsmomentet. Då samrådet för planen genomfördes 2009 samt att större revideringar har 

gjorts av planförslaget så föreslås det därför åter vara lämpligt att samråda kring förslaget innan det 

går vidare i processen. Planförslaget föreslås också att handläggas enligt de nu rådande reglementet 

(PBL 2010:900). 

Detaljplanen ställs nu åter ut för samråd med berörd samrådskrets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skede i planprocessen  

Källa: Uddevalla kommun 



   
 

5 
 

Plandata 

 

Läge, Areal & Avgränsning 
 
Planområdet ligger cirka en kilometer 

nordöst om Ljungskile centrum. Den 

tidigare avgränsningen vid det 

samrådsförslag som upprättades 2009 

inkluderade delar av äldre bebyggelse från 

Simmersröd samt flertalet befintliga 

bostadsfastigheter i Ljungs- Kärrområdet. 

Efter omtag av planarbetet har 

avgränsningen för det aktuella 

samrådsförslaget reviderats till att i 

huvudsak inkludera del av den kommunala 

stamfastigheten Ljungs-Kärr 1:8. 

Tillfart till området sker via Kärrängsvägen. 

Marken är till större delen flack och 

avgränsas mellan Kärrbäcken i norr och en 

bergshöjd i söder. Läget för exploateringen 

är gynnsam med närhet till bland annat 

befintlig infrastruktur, lokala 

kommunikationer, offentlig- och 

kommersiellservice samt naturområden.  

 

Planområdet avgränsas i norr mot den första 

etappen från planprogrammet, där kvarter 

för förskola och bostäder har uppförts. I öster 

gränsar planen till öppen slåttermark och I väster ingår Kärrängsvägen i planen. Etapp 3 föreslås 

enligt planprogrammet öster om planområdet Planområdets areal är cirka 2,6 hektar stort.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Planområdets lokalisering i Ljungskile  

Källa: Uddevalla kommun

devalla kommun 

Figur 3. Planområdets avgränsning  

Källa: Uddevalla kommun

devalla kommun 
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Markägoförhållande 

 

Uddevalla kommun äger fastigheten Ljungs-Kärr 1:8 där nytillkommande exploatering 

föreslås. Kommunen avser också att förvärva ett mindre skifte av fastigheten  

Ljungs-Kärr 1:30. Till planen angränsande bostadsfastigheter är i enskild ägo. 

 

Planförslaget innehåller  

Kvartersmark 

Bostad                         ca 9 900 kvm 

Teknisk Anläggning   ca 200 kvm 

 

Allmän platsmark 

Natur                           ca 13 600 kvm 

Gata                             ca 2 050 kvm 

  

 

Sammanfattning av planförslaget 

 
Detaljplanen syftar till att bereda möjlighet för exploatering av ett mindre antal tomter för 

enfamiljsbostäder samt möjlighet för exploatering ett tjugotal lägenheter upprättade som radhus, 

parhus eller mindre flerfamiljshus. Planen föreslår cirka 25-bostäder i varierande upplåtelseformer på 

kommunal mark. Området är idag är helt obebyggd, men det finns befintliga byggrätter inom 

planområdet.  

Det aktuella planområdet har varit under framtagande under en längre tid, men komplikationer för 

främst block- och sten nedfall samt skredrisk har behövt åtgärdas innan ytterligare arbete har kunnat 

fortskrida. Bergssäkring är nu utfört. Planförslaget behandlar även hur renhållning samt 

kommunikationer, tillfart, parkering och andra tekniska aspekter hanteras inom planområdet. 

Området har i en fördjupning av översiktsplan för Ljungskile pekats ut som korridor för 

tätortsutveckling och planens syfte är att tillgodose behovet av bostadsförsörjning. Planförslaget är 

baserat på ett detaljplaneprogram som var föremål för samråd under sommaren och hösten 2002. 

Programområdet består av tre etapper, varav den första detaljplansetappen antogs i juni 2005. 

Planförslaget gör avsteg från planprogrammet genom att inte enbart föreslå enfamiljshus, utan även 

mindre flerfamiljshus föreslås i norra delen av planområdet.  

När förslaget ställdes ut för samråd 2009 så inkluderades en betydande del av det omkringliggande 

befintliga bostadskvarteret. Avgränsningen gjordes för att bland annat skapa en vägförbindelse 

mellan förlängningen av Tuvullsvägen med Kärrullsvägen för att möjliggöra genomfart för bland 

annat renhållning och räddningstjänst. Den tidigare avgränsningen inkluderade även norra delarna av 

Simmersröd för att uppdatera den gällande detaljplanen från 1943 till befintliga förhållanden.  
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Denna större avgränsning har sin grund i det planprogram som upprättades 2002. Planens syfte är 

däremot främst att möjliggöra för nya bostäder inom fastigheten Ljungs-Kärr 1:8. Det har även 

framkommit att den förbindelse som föreslagits mellan Tuvullsvägen och Kärrullsvägen är svår 

geotekniskt att genomföra, samt skapar olägenhet för befintliga bostäder. Kärrullsvägen är idag 

planlagd som gårdsgata och dimensionerna med smal gatubredd samt små svängradier på vändzon 

samt kurvor. Sammantaget medför det att större åtgärder måste utföras för att planlägga 

Kärrullsvägen till en allmän platsmark, gata. Eftersom inga åtgärder planeras för gatan, som en större 

vändzon eller koppling till Tuvullsvägen avses inte Kärrullsvägen och befintliga fastigheter längst med 

Kärrullsvägen ingå i avgränsningen för planområdet. 

Det befintliga bostadsområdet i norra Simmersröd föreslås heller inte att inkluderas i det aktuella 

samrådsförslaget. Inom detta område finns det ett par fastigheter där befintlig plan inte 

överensstämmer med verkligheten, men en ändring ställer krav på vändzoner samt andra åtagande 

som är komplicerade att utföra. Därför har bedömningen gjorts att inte heller inkludera detta 

område i detaljplanen.  

Då problematiken för dimensionering samt vändmöjligheter på Kärrullsvägen kvarstår vilket försvårar 

för exempelvis renhållning föreslås det i detaljplanen att upprättas mark för gemensam renhållning 

vid infarten av området, i början på Ängsullsvägen. Renhållningsstationen är tänkt nyttjas av både de 

nya bostäderna på Tuvullsvägen samt befintliga fastigheter på Kärrullsvägen, Ängsullsvägen samt 

delar av Kärrängsvägen.  

Kärrbäcken kommer fortsatt att vara en viktig resurs både för dagvattenhantering, rekreation samt 

biologisk mångfald. Tillgängligheten till bäcken avses genom planförslaget att öka. Bäckens kapacitet 

för att omhänderta vatten är begränsad nedströms. Bäckens upptagningsområde är stort och 

tillflödet sker mestadels från öster om planområdet, från omkringliggande berg.  

Tillkommande exploatering i planområdet har en relativt liten påverkan på det totala flödet på 

Kärrbäcken. Uddevalla kommuns krav om lokalt omhändertagande gör att varje exploatering själv 

skall klara av att omhänderta skyfall och nederbördsmängder motsvarande 20-årsregn. Med ett 

lokalt omhändertagande blir påverkan på Kärrbäcken och passager nedströms inte negativt 

påverkade genom exploateringen.  

De utredningar som har utförts i planarbetet inkluderar den tidigare avgränsningen för 

detaljplaneområdet. Av de åtgärder som rekommenderas att utföras av utredningarna inom eller 

utanför planområdet har skred och bergssäkring redan utförts. Bedömningen är att det inte finns 

någon utredning som hindrar genomförandet av planförslaget. 
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Förenlighet med Miljöbalken 

 

Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 

lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

 

Hushållningsbestämmelser  

 

I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade före och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska ske i enlighet 

med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 

riksintressen.  

Planområdet ligger i närheten riksintresse för kommunikationer enl. MB 3:8 genom 

avståndet till Bohusbanan och E6. Planförslaget bedöms uppfylla dessa kriterier utan att 

negativt påverka riksintressen för kommunikationer.  

Detaljplanen påverkar även indirekt Havstensfjorden som är ett riksintresse. Kärrbäckens 

avrinning leds ut i viken Ljungskile, som är ett känsligt vattenområde. Ljungskile avgränsas i 

väster av ett område som kan få viss påverkan på Havstensfjorden. Aspekter som är viktiga 

är exempelvis vattenkvalitén samt artrikedom för djur och växter. Bedömningen för 

planförslaget är att det inte på ett negativt sätt kommer påverka vattenkvalitén i 

Kärrbäcken eller hindra vare sig djur- eller växtliv, i och kring vattendraget, vilket gör att 

inga negativa konsekvenser tillkommer för Havstensfjorden.  

Miljökvalitetsnormer  

 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Bedömningen görs att inga indikationer 

på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella 

planområdet.  

 

 

Områdesskydd 

 

Planområdet berör delvis skydd enligt miljöbalkens 7 kap, vilken behandlar exempelvis Natura 2000-

områden, naturreservat, biotopskydd eller vattenskyddsområde. Havstensfjorden klassas som ett 

Natura 2000-område och berörs indirekt av planområdet genom tillrinning från Kärrbäcken samt 

bäckens potential som plats för lekande fiskar. 

 

Planområdet samt angränsande marker har betydelse för den biologiska mångfalden. Kärrbäcken 

samt omkringliggande slåttermarker är värdefulla dels för rekreation samt för ekosystemtjänster och 

biologisk mångfald. Inga övriga kända områdesskydd finns inom planområdet. 
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Bedömning görs att de områdesskydd som finns kan få viss påverkan genom detaljplanens 

genomförande men att dess påverkan inte kan antas vara av betydande karaktär. 

 

 

Behovsbedömning 

 

Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken (MB) SFS 1998:808 skall en miljökonsekvensbeskrivning 

utföras om planen bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan. Uddevalla kommun utförde 

2009-05-04 en behovsbedömning för att bedöma om planen kunde antas leda till betydande 

miljöpåverkan.  

 

Enligt ovanstående kriterier över planens förenlighet med miljöbalken bedöms den inte medföra 

betydande miljöpåverkan eller vara av en sådan grad att en miljökonsekvensbeskrivning skall 

komplettera planarbetet.  Föreslagen markanvändning bedöms ej få negativ inverkan på 

riksintressen.  

 

Planen avser ett litet område på lokal nivå och inte bedöms medföra betydande påverkan enligt 

kriterierna av MKB-förordningens bilaga 4. Planförslaget strider inte heller inte mot översiktsplanen. 

Planen bedöms heller inte innebär någon konflikt med Miljöbalkens hushållnings- eller allmänna 

bestämmelser. Miljö och Stadsbyggnad bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 

medföra en så betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning krävs.  

 

Detaljplanen bedöms heller inte bidra till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade 

kommunens uppfattning enligt Länsstyrelsesamråd 2009-04-28. Då inriktningen fortsatt är 

likvärdig så gör kommunen bedömningen att detta beslut fortfarande är aktuellt. 
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Miljömål 
 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 

för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 

och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 

utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 

berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 

nedanstående mål av särskild vikt. De nationella mål som framförallt berör den aktuella detaljplanen 

behandlas nedan. 

Begränsad klimatpåverkan 

Målet en begränsad klimatpåverkan riktar sig främst mot en hållbar samhällsutveckling där fossila 

bränslen och växthusgaser skall minska. Nya exploateringar medför i regel en klimatpåverkan, men 

också möjlighet till att gynna hållbart byggande genom mer energieffektiva energisystem samt 

förutsättningar för hållbara transporter. Dessa mål ligger i linje med syftet för planförslaget. 

Exploateringen är belägen nära befintligt väg- och VA-nät och befintliga bostadsområden, på mark 

som sedan länge varit avsedd för bebyggelse. 

 

Ett rikt odlingslandskap 

Målet om ett rikt odlingslandskap berör både matproduktion, kulturlandskap och biologisk mångfald. 

I enlighet med det nationella målet ses odlingslandskapet som en resurs som bidrar till samhället och 

naturen på flera olika sätt. För en god planering ska avväganden göras för samhällsnyttan, 

ekosystemtjänster samt livsmiljö. 

Ny bebyggelse föreslås på befintlig slåttermark. Ställningstagande har gjorts att markens tätortsnära 

läge samt relativa ringa vikt som produktiv jordbruksmark genom liten areal, hög flikighet inte gör 

marken tillgänglig för ett rationellt jordbruk. Marken har inte pekats ut av särskild vikt för biologisk 

mångfald eller habitat för djur- eller växtliv. Sammantaget görs bedömningen att planförslaget har 

viss negativ påverkan för ett rikt odlingslandskap. 

 

God bebyggd miljö 

Målet om god bebyggd miljö är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till 

ett hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 

samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. 

 

Planförslaget uppfyller dessa mål till stor del och anses utifrån detta mål bidra till god bebyggd miljö. 

Planen syftar till att förbättra befintligt bebyggd miljö genom att exempelvis säkerställa de 

geotekniska förhållandena. Ny bebyggelse syftar till att komplettera befintlig bebyggelse samt att 

erbjuda variation på upplåtelseform. Närhet till kommunikationer, kollektivtrafik samt 

miljöanpassning är viktiga aspekter i det fortsatta arbetet.   
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Tidigare ställningstagande 

 

Översiktsplan 

 

För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige 8 september 2010. 

Översiktsplanen behandlar inte mark- och vattenanvändningen för detaljplaneområdet. Den 

redovisas istället i en fördjupning av översiktsplan för Ljungskile tätort.  

Ljungskile Översiktsplan 

 

Ljungskile Översiktsplan, en fördjupning av Uddevalla Översiktsplan 2002, antogs 2007-12-12 av 

kommunfullmäktige. En aktualitetsbedömning har gjort för Ljungskiles översiktsplan och den bedöms 

fortsatt gälla. Mark- och vattenanvändningen inom det avgränsade området berördes inte av den nya 

Översiktsplanen för Uddevalla kommun från 2010.  

 

Ljungskile översiktsplan anger det aktuella området som utvecklingskorridor för bostäder. 

Översiktsplanen anger inte några övriga restriktioner för området.  

 

Program till detaljplan 

 

 

 

Figur 4. Programkarta, Kärrområdet Ljungskile  

Källa: Uddevalla kommun 
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2002 upprättades ett planprogram där det aktuella området pekas ut för möjlig 

tätortsutveckling. Det för planen aktuella området är markerat som område A i 

programkartan. Planområde B har sedan tidigare detaljplanelagts och exploaterats med 

bostäder samt en ny förskola. Planområde C är tänkt att planläggas och exploateras i nästa 

etapp.  

I planprogrammet så föreslås planområde A att exploateras med villatomter. Genom beslut 

från samhällsbyggnadsnämnden så har inriktningen ändrats till förmån för en exploatering 

med både en- och flerfamiljshus. 

Avsteget från planprogrammet motiveras med att det är i linje med mål om god hushållning 

av mark samt god bebyggd miljö där marken får en effektiv användning.  

Detaljplaner 

 

Inom huvuddelen av planområdet gäller detaljplan, Lj 1 (14-LJU-468) fastställd av länsstyrelsen den 

26 mars 1943. Den omfattade en stor del av Ljungskile tätort, och det nu aktuella planområdet var 

avsett för enfamiljshusbebyggelse. 

Exploateringsområdet har ännu inte blivit fullt utbyggt och intentionen för utbyggnaden anses inte 

aktuell eller ta i hänsyn befintliga förutsättningar, varför en ny plan anses nödvändig.  

Inom planens norra del överlappas gällande detaljplan antagen den 15 juni 2005 med betäckningen 

Lj 129 (1485K-P2005/9). Genomförandetiden för planen varade till den 14 juli 2015. Den del av plan 

Lj 129 som berörs i det aktuella planförslaget är idag planlagd för allmän platsmark med ändamål 

Natur. Den berörda marken avses fortsatt att upprättas som naturmark.  

 

Övriga beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-08 om ändrad inriktning för detaljplanen. Beslutet 

innebar att detaljplanen ska pröva en högre exploatering med varierade boendeformer, både 

enfamiljshus och flerfamiljshus, till skillnad från att enbart exploatera villatomter i enlighet med 

planprogrammet. 

 

Genom den ändrade inriktningen för detaljplanen gjordes också bedömningen att ett nytt 

plansamråd krävs för att låta samrådskretsen se över det nya förslaget.   

 

Dagvattenhantering för Uddevalla kommun 

Ställningstagande i VA-strategin (2015-12-09) är att dagvatten skall ses som en estetisk, ekologisk och 

hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska verka för mer öppen dagvattenavledning 

och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastning på 

recipient och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten skall även planeras så att översvämning eller 

annan olägenhet inte sker för omgivningen.  
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Övergripande miljömål Uddevalla kommun 

 

Uddevalla kommun har brutit ner de 16 nationella miljömålen till 6 lokalt övergripande mål, specifika 

för att vägleda arbetet inom kommunen. En lokal miljöstrategi (2013-03-14) tillämpas för att 

samordna och vägleda miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Genom den lokala miljöstrategin 

har de nationella målen specificerats till kommunala miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun.  

Uddevalla har som mål att genom samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar 

livsstil, där minskade utsläpp, hållbara transporter och användningen av hållbara energikällor är 

nyckelfrågor.  

 

Detaljplanen verkar för en effektiv markanvändning samtidigt som sociala och ekologiska aspekter 

integreras genom variation av bebyggelse, bevarande av naturmiljön kring Kärrbäcken och närhet till 

service. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 

Naturmiljö 

Pågående Markanvändning 

 

Förutsättning 

Planområdet består till större delen av obrukad slåtter- och ängsmark. Området har för närvarande 

EU-stöd för odlingsmark. I södra delen av planområdet finns ett bergsparti och i den norra delen 

rinner Kärrbäcken.  

Kärrbäcken och dess vegetationsridå är viktig att bevara. Bäcken är värdefull för växt- och djurlivet, 

för landskapsbilden och som vindskydd för planområdet och omkringliggande bebyggelse. Den 

föreslagna kvartersmarken är lagd på behörigt avstånd från de skyddsvärda områdena. 

Rekommendationen är att kvartersmark ska vara minst 10 meter från bäcken. Strandskyddet är 

sedan tidigare upphävt inom området och återinträder inte vid ny planläggning.  

Planområdet inkluderar även infarten till området genom Kärrängsvägen. Väster om planområdet är 

till stor del kvartersmark för bostadsändamål.   

 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår i huvudsak ny kvartersmark på före detta åkermark. Planförslaget 

överensstämmer med de lokaliseringsställningstaganden som har tagits i den fördjupade 

översiktsplanen för Ljungskile tätort. Ytterligare lokaliseringsprövning för föreslagen 

bostadsbebyggelse föreslås inte att utföras i planarbetet.  

 

Kärrbäcken samt kringliggande vegetation föreslås att bevaras och utvecklas i planförslaget. 

Planförslaget ger fortsatt ett släpp för naturmark på 10 meter mellan kvartersmarken och 

Kärrbäcken. En förlängning av Tuvullsvägen kommer ske parallellt med bäcken för att sedan vika av 

sydost in i planområdet.  
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Natur och rekreation 

 

Förutsättning 

Området allra närmast Kärrbäcken har stora naturvärden och ett visst rekreationsvärde. Öster om 

planområdet finns ett varierat naturlandskap med ängsmarker samt en skogbeväxt bergknalle.  

Närhet finns till strövområden samt gång- och cykelvägar. Bergknallen söder om planområdet pekas 

ut som värdefull naturmiljö med ek- och triviallövskog med ädellövsinslag längst med 

nordsluttningen som delvis ansluter till planområdet. På norra sidan av Kärrbäcken finns det ett träd 

som är utpekat som skyddsvärt. Hotbilden mot trädet är främst om det närliggande vegetation växer 

igen ytterligare. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget tar i anspråk slåttermarken mellan bergknallen och Kärrbäcken för bostadsexploatering. 

Tillgängligheten till bäcken är idag bristfällig och en exploatering kan möjliggöra för en bättre 

tillgänglighet av marken närmast vattendraget. Öppen ängsmark finns öster om området. Denna 

mark pekas i framtiden ut som utveckling för bostadsändamål.  

Bergknallen söder om området påverkas 

inte av planförslaget. Tillgängligheten till 

naturområdet på bergknallen är begränsad 

och förbättrande åtgärder för ökad 

tillgänglighet föreslås inte i planförslaget. 

 

Trädet som är utpekat som skyddsvärt 

kommer fortsatt att vara inom planlagt 

område för natur. Kommunen är huvudman 

och ansvara för skötsel. Intressekonflikt 

finns kring fördröjande av vatten, rekreation 

och bevarande av biotoper, likt trädet.  

 

 

Strandskydd 

 

Förutsättning 

Kärrbäcken är ett vattendrag som till vissa delar berörs av strandskydd. Öster om planområdet är 

vattendraget strandskyddat. Även i nordöstra delen av planområdet, som avses vara naturmark, 

gäller strandskyddet. Inom övriga delar av planområdet har detta strandskydd sedan tidigare 

upphävts eller troligtvis aldrig implementerats då marken sedan tidigare är planlagd. 

 

 

 

Figur 5. Lokalisering skyddsvärt träd  

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Ingen planbestämmelse om 

upphävande av strandskydd bedöms 

behövas i detaljplanen då 

strandskyddet inte återinträder 

genom detaljplanen. Vid ytterligare 

utbyggnad av en Etapp 3 enligt 

planprogrammet, öster om det 

aktuella planområdet berörs 

strandskyddet. Ett natursläpp 

integreras i planen för att lämna 

strandkanten till Kärrbäcken 

fri för fauna, flora och 

människor.  

 

 

Kulturmiljö  

 

Arkeologi 

 

Förutsättning 

Ingen arkeologisk undersökning har utförts inom planområdet. Det finns en sedan tidigare känd 

fornlämning ungefär 100 meter väster om planområdet.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Känd fornlämning bedöms inte påverkas av planförslaget. Marken som pekas ut för tillkommande 

exploatering har inga kända arkeologiska värden och är sedan tidigare planlagd för bostadsändamål.  

 

Kulturmiljövård 

 

Förutsättning 

Tätorten Ljungskile har behandlats i ett kulturmiljövårdsprogram. Området som pekas ut för 

kulturmiljövård tangerar planområdet delvis. Programmet behandlar boendemiljöer som är typiska 

för Ljungskile, bland annat äldre gårdsmiljöer och badortsarkitektur. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet ligger till större delen utanför kulturmiljövårdsområdet. I planprogrammet behandlades 

den gårdsmiljö som tidigare fanns i området, som inkluderade äldre ladugårdsbyggnader samt ett 

torp. I den första etappen tog en av dessa byggnaders struktur tillvara och används idag som 

flerbostadshus. Skalan i den aktuella detaljplanen möjliggör liknande bebyggelse inom planområdet. 

Planförslaget antas inte medföra några negativa konsekvenser för övrig kulturmiljövård i Ljungskile.  

 

 

Figur 6. Strandskydd (blå) i relation till föreslag bebyggelse (gul).  

Källa: Uddevalla kommun 
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Bebyggelse  
 

Bebyggelse och stadsbild 

 

Förutsättning 

Planområdet är idag oexploaterat. Området angränsar befintlig bebyggelse, som består av äldre 

enfamiljshus uppförda i 1-2 våningar i väster samt nyare flerfamiljsbebyggelse i norr uppförda i 2-3 

våningar. Ljungs-Kärrområdet håller på att förtätats och expandera, tillkommande bebyggelse är 

varierad med både flerfamiljshus samt enfamiljshus och uppförs i huvudsak i 1-3 våningar.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör att befintlig bebyggelse kompletteras med både en- och flerfamiljshus. 

Förslaget följer den utveckling och skala som finns i närområdet med variation på upplåtelseform och 

typ av bebyggelse. Planområdet föreslås bli något tätare och större i skala än angränsande 

enfamiljshusområde. Skalan på husen föreslås därför att vara som lägst närmast den befintliga 

enfamiljshusbebyggelsen, för att sedan vara större i östra delen av planområdet.  

En variation av bostäder föreslås inom planområdet för att skapa en dynamik och mångfald av 

bebyggelse. Bostäderna närmast Tuvullsvägen föreslås byggas med entréer mot gata. Entréer och 

byggnader placeras i närheten av gatan för att skapa ett omslutande gaturum och minska 

bullerstörningar på uteplatser.  

Närmast berget i södra delen av planområdet så föreslås komplementbyggnader och parkering att 

anläggas. Detta säkerställer tillräckliga solförhållanden för tillkommande bebyggelse. Samtidigt 

skapas en gemensam gårdsmiljö i mitten av flerfamiljshuskvarteret.  

 

Solförhållanden 

 

Förutsättning 

Planområdets solförhållanden är delvis topografiskt påverkade av den bergknalle som ligger i södra 

delen av området. Befintlig bebyggelse ligger väster om området. Tillkommande bebyggelse föreslås i 

planprogrammet att i framtiden öster om planområdet. 

 

Volymerna i solstudien är endast exempel och utformningen kan ändras i det slutgiltiga förslaget. 

Figur 8. Solförhållanden kl. 17 (Soldagjämning)  

Källa: Uddevalla kommun 

 

Källa: Uddevalla kommun 

Figur 7. Solförhållanden kl. 09 (Soldagjämning)  

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

I planförslaget så har en översiktlig solstudie tagits fram för att se hur befintlig bebyggelse påverkas 

av föreslagen bebyggelse samt hur tillkommande bebyggelse relateras till de förutsättningar som 

finns för solljus. 

I sydöstra delen av planområdet, närmast bergsknallen är solljusförhållandena mindre gynnsamma. 

Framförallt så är det under dagtid som soltimmarna minskar kraftigt. Planen föreslår därför att det 

inom detta område främst bebyggs med komplementbyggnader samt yta för parkering. Befintligt 

område väster om planområdet väntas påverkas minimalt av tillkommande bebyggelse. De bostäder 

som föreslås tillkomma i västra delen av planområdet är tänkta att vara friliggande enfamiljshus med 

liknade skala som befintliga bostäder väster om området, som inte väntas få en negativ påverkan av 

sämre solförhållanden.  

 

Gestaltning 

 

Förutsättning 

Regeringen antog 2018 nya politiska mål för gestaltad livsmiljö. Preciseringen av målen innefattar 

bland annat att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 

samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Detta uppnås bland annat genom att hållbarhet 

och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden. Att miljöer gestaltas för att vara 

tillgängliga för alla. Dessutom ska estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

ges möjlighet att utvecklas. 

 

Planförslag och konsekvenser 

I planområdet ges en tydlig ram för vart och hur stor exploateringen skall ske. Förslaget samspelar 

med omgivande bebyggelse i väster med en vidare utveckling av enfamiljshusområdet, för att sedan 

övergå till en tydlig kvartersbildning med möjlighet för gemensam innergård.  

Naturområdet närmast bäcken lämnas fritt från exploatering, men här ges möjlighet att rusta upp 

detta stråk för att öka tillgänglighet samt mervärden ur estetiska och kulturhistoriska värden. 

 

Gestaltningen av bebyggelsen genom exempelvis materialval eller takvinklar styrs inte i 

samrådsförslaget. Hänvisningar i planarbetet är närheten till kulturmiljövårdsområde för denna del 

av Ljungskile, som tidigare har präglats av gårdsmiljöer.  

 

 

Offentlig och kommersiell service 

Förutsättning 

Planområdet ligger inom en kilometer från Ljungskile centrum där ett brett serviceutbud finns. Precis 

norr om området finns förskolan Kärr.  

Planförslag och konsekvenser 

Inom planförslaget föreslås ingen ny offentlig eller kommersiell service att tillkomma. Närhet till 

befintlig service anses vara god. Möjlighet att ta sig till service genom att gå eller cykla anses god.  
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Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

En geoteknisk utredning har på uppdrag av Uddevalla kommun utförts av Bohusgeo (2011-06-23). I 

uppdraget har det bland annat geotekniken mot bäcken undersökts samt förutsättningarna för 

stabilitet, sättningar, påldjup och tillhörande faktorer för exploateringen av Ljung-Kärr 1:8. Dessutom 

har delar av området söder om planavgränsningen, som tidigare inkluderades i planområdet, 

undersökts.  

Marken inom exploateringsområdet utgörs av glacial lera. Sydväst och sydost om planen finns berg. I 

områden som utgörs med lera finns varierande djup från 0 till 27 meter. Närmast berg blandas 

område som utgöras av lera med berg i dagen. Markytan inom exploateringsområdet varierar mellan 

+6 och +10 meter. Kärrbäcken har ett djup på mellan 2- 2,5 meter.  

Utredningen av exploateringsområdet baserades på tidigare förslag om 10-talet enfamiljshus inom 

samma område. Bedömningen har gjorts att de resultat som ges i den geotekniska rapporten även 

beskriver förhållandet och förutsättningarna väl för den nu föreslagna byggnationen. Vidare 

kompletteringar kan behövas i projekteringsstadiet. 

Den geotekniska rapporten visar att släntstabiliteten mot Kärrbäcken är tillfredställande. Rapporten 

visar också att det finns förutsättningar för byggnation av bostäder inom föreslaget 

exploateringsområdet. Inom området så är grundläggningsförhållandena varierande och 

grundläggning skall ta hänsyn till de geotekniska förhållanden som finns. 

Söder om planområdet har förstärkningsarbeten utfört för att säkerställa stabiliteten i slänten mellan 

de två bergsknallarna. Jordskruvar har installerats vilket gör att stabiliteten anses tillfredsställande 

för befintlig situation.  

Planförslag och konsekvenser 

Markförhållandena bedöms ge förutsättningar för tänkt exploatering och klara av den last som 

tillförs utan att långtidssättningar uppkommer. På stora delar av området bedöms de generella 

rekommendationer som föreslås i den geotekniska rapporten uppnås. Rapporten visar att åtgärder 

kan behövas inom vissa delar av planområdet, och rekommenderar en detaljstudie när dessa 

exploateras.  

I rapporten så har även bakåtgripande skred utrett. Den visar att området närmast bäcken inte har 

tillfredsställande beräknad säkerhetsfaktor. Rekommendationen är att en säkerhetszon om 10 meter 

skall vara tillfredsställande för att inte framkalla bakåtgripande skred mot Kärrbäcken. Planförslaget 

föreslår att lokalgatan delvis skall gå i samma sträckning som den gjort tidigare för att sedan vika av 

sydost in mot planområdet. Vissa delar av lokalgatans sträckning kommer att vara inom 10 meter 

från bäckfåran. I projekteringen av vägen skall detta beaktas för att erforderliga åtgärder genomförs. 

I västra delen av området så föreslås en renhållningsstation, i närhet till bäckfåran. 

Renhållningsstationen kommer vara inom zonen om 10 meter från bäckfåran. Bedömningen görs att 
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stationen inte kommer tillföra en så pass stor last att ett anläggande kan antas medföra risk för 

bakåtgripande skred. Renhållningsfordon som skall serva stationen använder befintligt vägnät. 

Området söder om planområdet där förstärkningsarbeten har utförts genom bland annat jordskruvar 

har visa begränsningar av tillförande av laster samt schaktning. Slänten inom bland annat  

Ljungs-Kärr 1:44 har förstärkts med jordskruvar. Syftet med detta var att få tillfredsställande 

stabilitet för befintlig bebyggelse i och ovanför slänten, samt att det inte ska kunna gå något skred 

som skadar befintliga hus nedanför. I tidigare förslag var intentionen att antingen anlägga en 

vändzon eller en sammankoppling mellan Kärrullsvägen och Tuvullsvägen. Båda dessa åtgärder är 

möjliga, men inte optimala ur ett geotekniskt perspektiv. I denna handling har detta område utgått 

från planområdet.  

 

Bergtekniska förhållanden 

Förutsättning 

Södra delen av planområdet utgörs av en bergknall som har varit föremål för en bergtekniks 

besiktning.  Besiktningen pekade på behov av att åtgärder var brådskande för vissa delar av 

bergsknallen för att förhindra bergras samt blocknedfall.  

Dessa åtgärder utfördes sedermera och 2018-01-31 lämnade WSP in en besiktningsrapport på de 

utförda bergarbetena. Rapporten visar att det inte finns några anmärkningar på utförda arbeten och 

de bergstekniska förhållandena är tillfredställande.  

Planförslag och konsekvenser 

De bergstekniska förhållandena är i tillfredställande skick efter åtgärder. Besiktningar sker framöver 

kontinuerligt för att säkerställa bergets skick. Tillgänglighet till berget för dessa besiktningar och 

eventuella åtgärder föreslås i planförslaget ske via den vändzon som anlägg i exploateringsområdet.  

Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

Förutsättning 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram och beaktas. 

Rekreationsmiljöer för barn och unga finns vid Kärrbäcken. Tillgängligheten till området är 

idag något bristfällig då stora delar är utgörs av slåttermarker.  

Planförslag och konsekvenser 

Nytillkommande bebyggelse som möjliggörs i planförslaget är på nära distans till befintlig 

förskola. Plats för tillskapande av lekytor finns inom kvartersmarken för flerbostadshus. 

Lekmiljö finns i naturområdet runt Kärrbäcken, öster om planområdet samt i anslutning till 

befintlig förskola.  

Trafikmiljön anses lågfrekvent och säker. Rekreationsområden finns i nära anslutning till 

platsen och möjliggör för naturlek.  

 

Förutsättningarna för att barn och unga själva skall röra sig fritt finns i området. Unga har 
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även nära tillgång till kollektiva färdmedel samt separerade cykelbanor. Andra mötesplatser 

för unga hänvisas främst till Ljungskile centrum.  

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. 

Området anses idag vara socioekonomiskt starkt.   

Planförslag och konsekvenser 

Inom området så föreslås olika typer av boendeformer att upplåtas, vilket bidrar till 

områdets mångfald.  

Tillgängligheten för rörelsehindrade ska beaktas så långt det är möjligt. Inom respektive 

fastighet skall följa de krav som finns i boverkets byggregler.  

 

Hydrologiska förhållanden 
 

Dagvattenhantering 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har gett Sweco uppdrag att göra en översvämningsutredning för Kärrbäcken 

(2015-02-04). I utredningen så har även frågor kring dagvattenhantering behandlats. Uddevalla 

kommun arbetar även med verktyget SCALGO Live för att analysera och planera åtgärder för 

dagvatten och skyfall. Därtill så har Uddevalla kommun antagit en dagvattenhanteringspolicy för att 

som påvisar hur dagvatten skall hanteras i kommunen.  

 

Området är idag till större delen oexploaterat och består till stor del av ängsmark. Marken är glacial 

lera med tämligen goda uttagsmöjligheter. Dagvattenhanteringen på området sker idag genom 

naturlig infiltration samt ytlig avrinning till Kärrbäcken. Kringliggande bostadsområde har efter en VA-

sanering fått nya dagvattenledningar som leder om vattnet till magasinering.  

 

Vid 50-årsregn eller större flöden av vatten finns naturliga ytavrinningsvägar vilka leder nedströms. 

Dessa ytavrinningsvägar sker främst i Kärrbäcken. Kärrbäcken fungerar idag som ett 

fördröjningselement för dagvattnet.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Ny exploatering bedöms till stor del kunna ta hand om dagvatten inom kvartersmark genom naturlig 

infiltration. Marken bedöms endast vid extra stora flöden generera en underkapacitet för infiltration. 

Tillkommande bebyggelse bidrar till mindre naturlig infiltration och att flödet ökar något. Vid 

exploatering skall kommunens riktlinjer kring dagvattenhantering tillämpas och lokala 

fördröjningsmagasin skall anordnas. Området kommer att kopplas på det kommunala ledningsnätet 

som även inkluderar dagvattenledningar, som tar leder om dagvattnet nedströms.  
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Kapaciteten på dagvattenledningssystemet har blivit bättre sedan dagvatten- och 

översvämningsutredningen gjordes 2015 då nya dagvattenledningar har anlagts i befintligt 

bostadsområde väster om planområdet. Viss kapacitetsbrist finns i den kulvert som leder vattnet 

under järnvägen, väster om planområdet. Swecos utredningen visar att ökningen av flöde vid 

byggnation endast är marginell och att konsekvensen från ett 50-årsflöde i princip är identiskt med 

eller utan tillkommande bebyggelse.  

Bedömningen görs att lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration samt lokala magasin 

inom kvartersmarken går att anordna. Systemet kopplas sedan tillsammans med det lokala 

dagvattenledningsnätet, vilket leder till bedömningen att den föreslagna exploateringen inte orsakar 

negativa konsekvenser för omhändertagande och fördröjning av dagvatten.  

 

Översvämningsrisk 

 

Förutsättning 

Översvämningsrisk finns i första hand från en ökad vattenmängd i Kärrbäcken. Kärrbäckens 

upptagningsområde är till stor del uppströms öster om planområdet. Den totala arealen för 

Kärrbäckens upptagningsområde är ungefär 185 hektar. Planområdet är 2,6 hektar stort och tillför 

därmed en liten del i den totala tillrinningen till Kärrbäcken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweco har i en hydrologisk utredning redovisat för de aktuella samt kalkylerade konsekvenserna av 

större vattenmängder upp till 50-årsregn. Områden som är känsliga för översvämningar är främst 

området nedströms Kärrbäcken, i anslutning till E6 och järnvägen, där markens höjd är lägre och 

passagerna under respektive del av infrastruktur är begränsad.  

 

Lokalt inom planområdet, där den nya exploateringen föreslås, finns idag två naturliga 

avrinningsvägar ner till Kärrbäcken. Dessa finns dels i ledningsrättsområdet i planområdets västra 

del, samt i ett bäckdike i planområdets östra del.  Exploateringsområdet har ett litet 

tillrinningsområde och har inga punkter som hotas av översvämningar idag. Området som skapar 

tillrinningen till planområdet utgör ungefär 5 hektar.  

Figur 9. Kärrbäckens 

upptagningsområde av vatten 

Källa: SCALGO Live 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Exploateringsområdet i planen väntas inte översvämmas lokalt eller genom att Kärrbäckens 

översvämmas. Vissa punkter finns nedströms på Kärrbäcken som belastas hårt vid kraftigare 

regnmängder.    

Vattnet har vägar att transporteras bort från exploateringsområdet samtidigt som det fördröjs lokalt, 

för att inte påfresta Kärrbäcken i större utsträckning än idag. Vid en förlängning av lokalgatan 

Tuvullsvägen förläggs även dagvattenledningar samt skapar ytterligare en väg för det lokala vattnet 

att omhändertas.  

De trycknivåer som kan uppkomma vid riktigt kraftiga regn kommer enligt Swecos utredningen att 

använda sig av avrinning på befintlig mark nedströms innan allt för höga trycknivåer beräknas 

uppkomma.  

Kärrbäckens fördämningseffekter bör delvis bejakas uppströms då denna sektion inte är lika känslig 

för översvämning, som sektionen är nedströms. Utredningen från Sweco visar att kapacitethöjande 

åtgärder bör utföras för att minska sårbarenheten i de nedre sektionerna, oberoende föreslagen 

exploatering.  

Sedan utredningen gjordes har en VA-sanering utförts vilket har förbättrat situationen. Bedömningen 

görs att ett genomförande av planförslaget inte kan antas leda till försämrade förutsättningar 

nedströms. Vid vidare exploatering uppströms i nya etapper bör däremot någon form av ytligt 

fördröjningsmagasin anordnas för att vidare minska trycket nedströms vid de känsliga passagerna.  

 

 

 

 

 

Figur 10. Planområdets västra 

upptagningsområde av vatten 

Källa: SCALGO Live 

 

Källa: Uddevalla kommun 

Figur 11. Planområdets östra 

upptagningsområde av vatten 

Källa: SCALGO Live 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Hälsa och säkerhet 

 

Elledning 

 
Förutsättningar 

Idag finns det en luftburen ledning som leds över Kärrullsvägen.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Befintlig luftburen ledning är inte en högspänningsledning eller av sådan kraft att den behöver 

ytterligare skyddsavstånd. Ledningen går att markförläggas. 

 

Förorenad mark 

 

Förutsättning 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. I samband med geoundersökning konstaterades 

det att marken inte bestod av någon främmande fyllnadsmassa och att inga föroreningar bedömdes 

förekomma.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. 

 

Radon 

 

Förutsättning 

I samband med en geoteknisk utredning har markradon undersökts. Genom provtagningar 

konstateras att det i östra delen av planområdet, vid förslagen kvartersmark för flerfamiljshus, har 

högre halter av markradon närmast bergsslänten. I övriga delar av området där ny exploatering 

föreslås består marken av förhållandevis täta jordlager vilka klassificeras som lågradonzon. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Inom det område där högre värden av radon föreslås parkering och komplementbyggnader att 

anläggas. Marken närmast riskområdet vid fastmarkspartiet bör undersökas innan byggnation sker 

och bebyggelse för stadigvarande vistelse inomhus bör här uppföras radonsäkert. 

 

Buller 

 

Förutsättning 

Trafikutredning har utförts av Soundcon (2019-10-30). Utredningen beräknar läget för 2019 samt en 

prognos för 2040. Trafik från främst E6 samt tågtrafik längst med Bohusbanan är enligt utredningen 

de mest betydande orsakerna till bulleruppkomst. Där den ekvivalenta ljudnivån domineras av 

vägtrafiken samt järnvägstrafiken dominerar den maximala ljudnivån. Utredningen visar att 

planområdet till stor del klarar de riktvärden för buller som ställs av Boverkets byggregler, både i 

nuläget samt år 2040.  
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Planförslag och konsekvenser 

Bullerutredningen visar att nytillkommande bebyggelse klarar av de riktlinjer som finns för både 

ekvivalent samt maximal ljudnivå. Placering och utformning av boningshusen anses kunna göras så 

att de uppfyller de krav som ställs enligt Boverkets byggregler. 

Luft  

Förutsättningar 

Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken skall beaktas vid planläggning.   

Planförslag och konsekvenser 

Den trafikökning som blir resultatet av den föreslagna byggnationen bedöms medföra en marginell 

ökning av luftföroreningspåverkan. Gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids inte. 

Gator och Trafik 

 

Trafik och gator 

 

Förutsättning 

Idag matas planområdet via Kärrängsvägen. Trafikvolymen av motorfordon är relativt lågfrekvent. 

Över Kärrbäcken finns idag en bro för motortrafik. Statusen för bron är godkänd och den väntas klara 

den ökning av trafikvolym som föreslås tillkomma.  

 

Tidigare gick Tuvullsvägen mellan Kärrängsvägen och Utsiktsvägen men efter exploateringen norr om 

planområdet 2005 togs denna vägsträckning bort. Idag så slutar Tuvullsvägen vid fastigheten Ljungs-

Kärr 1:30. 

 

 

Figur 12. Planområdet 1960, med Tuvullsvägen före detta sträckning. Vägen föreslås i samma 

sträckning söder om Kärrbäcken för att sedan vika av sydost i riktning mot fastigheten Ljungs-Kärr 

1:49. Källa: Uddevalla kommun 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Planområdet regleras idag av en äldre detaljplan från 1943, där många av vägarna som är planlagda 

inte har realiserats.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Tuvullsvägen föreslås att förlängas och förses med vändplan i anslutning till den nya föreslagna 

exploateringen. Förlängningen innebär en viss ökning av trafikmängden på Kärrängsvägen samt 

påverkar även den befintliga fastigheten Ljungs-Kärr 1:30. Ett skifte av Ljungs-Kärr föreslås att 

regleras till vägen för att skapa en trafiksäker koppling mellan Tuvullsvägen och Kärrängsvägen.  

 

Tuvullsvägen föreslås att till viss del anläggas i sitt befintliga läge. På den sträckan kommer gatan 

delvis att komma inom zonen på 10 meter från Kärrbäcken. I projekteringen av vägen skall hänsyn tas 

till att inte orsaka bakåtglidande skred mot bäckfåran.  

Kärrullsvägen föreslogs tidigare att förses med vändplan för att modernisera mot de krav som finns 

för snöröjning samt sophämtning. Det har visat sig vara geoteknisk väldigt komplicerat att utöka den 

vändzon som finns där idag. Det nuvarande planförslaget föreslår inte heller att knyta samman 

Kärrullsvägen med förlängningen av Tuvullsvägen då det också här finns geotekniska implikationer 

samt problematik med dagvattenavrinning. Området mellan fastigheterna Ljungs-Kärr 1:47, 1:49 

samt 1:44 avses inte att inkluderas i planområdet. Detta område var i föregående samrådsförslag 

föreslagit för lokalgata. Detta område är i kommunal ägo och är redan idag planlagt som Gatumark, 

däremot så avses det inte att byggas ut i enlighet med äldre plan. Detta markområde kan i framtiden 

eventuellt användas för gång- och cykeltrafik. 

 

Gång- och cykeltrafik 

 

Förutsättning 

Cykelväg finns längst med Utsiktsvägen samt gamla Uddevallavägen. Det finns även gång- och 

cykelväg från Kärrullsvägen till Frövallavägen. Det finns idag inga trottoarer i området.  

Planförslag och konsekvenser 

Lokalgatorna kan samutnyttjas mellan olika trafikslag då trafikmängden är låg. Större framkomlighet 

för framförallt gående kan skapas i naturområdet närmast bäcken. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Närmaste busshållplats finns på Uddevallavägen ca 300–400 meter från planområdet. Förbindelsen 

har en turfrekvens på ungefär en buss per timme i båda riktningar mellan Uddevalla - Ljungskile. 

 

I övrigt hänvisas till resecentrum i Ljungskile centrum, vilken har goda regionala tåg- och 

bussförbindelser. 

Planförslag och konsekvenser 

Den lokala kollektivtrafiken för området är bristfällig. Det finns heller inte några planer i dagsläget att 

utöka kapaciteten i planområdets direkta närhet. De regionala förbindelserna går att nå inom en 

kilometer från planområdet. 
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Parkering 

 

Förutsättningar 

Parkering hänvisas inom Uddevalla kommun till inom respektive fastighet. Allmän gatuparkering 

tillåts endast på anvisade platser. Kommunens riktlinjer för parkering gäller för planområdet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Respektive fastighetsägare ansvarar för anordnandet av parkering inom respektive fastighet eller i 

nära anslutning till fastigheten. För område föreslaget med flerfamiljsbebyggelse är en gemensam 

parkering tänkt att anordnas i södra delen av området. Ytterligare besöksparkering kan även 

tillskapas här. Tomterna anses väl tilltagna och topografin är fördelaktig för tillgänglighetsanpassade 

parkeringsplatser.  

 

Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp 

Hela planområdet blir verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen bygger ut vatten, 

spillvattenavlopp och dagvattenanslutning fram till respektive fastighet. Vid anslutning av 

respektive fastighet debiteras anläggningsavgift enligt kommunal taxa.   

 

Dagvatten 

Dagvattenhantering skall i möjligaste mån omhändertas lokalt inom egen fastighet. Vid planering av 

fördröjningsmagasin, lokal infiltration eller övriga åtgärder skall Uddevalla kommuns krav och 

rekommendationer beaktas för dagvattenhantering. Planområdet kommer ingå i det kommunala 

verksamhetsområdet för dagvatten och kopplas på det lokala dagvattenledningsnätet. 

 

El och tele 

Ledningsnät är utbyggt fram till planområdet. Fiber finns i området, ledningshavare hänvisar 

anslutningspunkt. För eldistributionsnät svara Vattenfall AB. 

 

Uppvärmning 

I Ljungskile har fjärrvärmenätet byggts ut. Det finns möjlighet för nätet att förlängas till planområdet. 

Förbindelse anvisas av Uddevalla Energi. 

 

Renhållning 

Sedan 2020 finns det ny nationell lagstiftning för avfallshantering och cirkulär ekonomi som skall 

beaktas för kommunens fysiska planering. Det innebär bland annat att kommunen genom sin fysiska 

planering skall tillhandahålla ren- och avfallshållning av fler typer närmare bostaden.  

 

Hanteringen av renhållning sker idag enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering och sköts av 

Uddevalla Energi samt enskild aktör. Tillsammans med kommunens föreskrifter samt den nya 
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lagstiftningen tillämpas för planen möjligheten för tillskapandet av hushållsnära samlad 

avfallshantering.  

Renhållningen är en för planen viktig fråga då det i anslutning till planområdet finns ett befintligt 

bostadsområde där vägnätet gör det svårt att bedriva renhållning enligt de krav som finns idag för 

tillgänglighet av exempelvis renhållningsfordon. Tidigare i planarbetet var intentionen att bredda och 

förbättra dessa lokal- och gårdsgator så att större fordon avsedda att hämta sopkärl vid respektive 

fastighet, lättare kunde manövrera.  

På grund av kostnad och intrångsaspekter föreslås det istället tillskapas yta för gemensam 

renhållningsstation som upprättas på kommunal mark i västra delen av planområdet. 

Renhållningsstationen föreslås samutnyttjas med befintliga bostäder på Kärrängsvägen, 

Kärrullsvägen samt Ängullsvägen samt nytillkommande bostäder på Tuvullsvägen.  

Ytan som föreslås för renhållningsstation används idag för garageändamål av enskild. Då ytan är på 

kommunal mark och ingen nyttjanderätt finns för garaget avses det att tas bort. Ytan motsvara 

ungefär 200 kvadratmeter. 

 

Genomförandebeskrivning 
 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska samt 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen.   
 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden  Augusti 2020  

Samråd     September 2020 

Underrättelse om granskning   Januari 2021 

Beslut om antagande    April 2021 

Laga kraft, tidigast    Maj 2021 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 

kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 

 

Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 
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Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 

fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 

detaljplanen beslutats av kommunen.   

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt till bygglov om det är i enlighet 

med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren byggrätt.  

Kommunen kan efter genomförandetidens slut välja att ändra eller upphäva planen. 

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 

utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

 

Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område skötas med kommunalt huvudmannaskap. 

Med allmän plats avses gata och naturmark. Kommunen ansvarar för att iordningställa samt 

underhålla den allmänna platsmarken.  

 

Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av 

mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenanläggningar.  

Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och utfarter, 

renhållningsanläggning eller dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas 

gemensamhetsanläggningar för att få till en gemensam, ordnad förvaltning.  

 

Parkeringar ska anläggas inom kvartersmark enligt parkeringsnorm. Fastighetsägaren ansvarar för 

anläggandet. 

 

Ansvarsfördelning 
 

  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Natur Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark  Exploatör & Fastighetsägare Fastighetsägare 

Allmänna vatten-, dagvatten- 

och spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

Enskilda vatten-, dagvatten- 

och spillvattenledningar 

Exploatör & fastighetsägare Fastighetsägare 

El, elektrisk kommunikation Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

(E) Renhållningsstation Uddevalla kommun  Uddevalla Energi 



   
 

29 
 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

 

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen.   

 

Fastighetsbildning 
 

Fastighet Ägoförhållanden Bef. 

användning 

Förändring  Konsekvenser 

Del av Ljungs-

Kärr 1:8 

Uddevalla Kommun Bostäder & Gata Bostäder, Natur & 

Gata 

Avstyckas till nya 

fastigheter 

Del av Ljungs-

Kärr 1:8 

Uddevalla Kommun Bostäder & Gata Bostadsändamål Möjlighet för 

reglering till Ljungs-

Kärr 1:49 

Del av Ljungs-

Kärr 1:30 

Enskild 

 

Gata & 

Tomtmark 

Gata Möjlighet för 

reglering till Ljungs-

Kärr 1:8  

 

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

 

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 

bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft. Genom avstyckning kommer nya fastigheter för bostadsändamål att bildas.  

Den nya detaljplanen tillskapar ny kvartersmark som möjliggör exploatering. Om kommunen 

utnyttjar den nya byggrätten i egen regi eller om marken säljs till en extern exploatör ska i samband 

med detta en lantmäteriförrättning 

 

Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 

innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och 

avstyckning kommer ske för att bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Befintliga rättigheter 

kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

Rättigheter 

 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet. 

Befintliga Vatten- och avlopp samt dagvattenledningar sträcker öster om Ljungs-Kärr 1:30, 1:32 och 

1:47. Ledningarna kommer att gå över kvartersmark och kommer att skyddas genom ledningsrätt.  
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Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 

 

Planområdet berörs av Ljungs-Hälle GA:7 vilken är en äldre gemensamhetsanläggning för allmänt 

ledningsnät och gator för Ljungskile. Uddevalla kommun har sedan tidigare tagit över driften av GA:7 

och verkar som huvudman för allmän plats i området. Uddevalla kommun föreslås fortsatt att ta 

hand om den allmänna platsen i området.  

GA:5 belastar bostäderna norr om planområdet som har en gemensamhetsanläggning som går över 

naturmarken i norra delen av planområdet för att släppa ut vatten i Kärrbäcken. 

 

 

Tekniska frågor 

 

Geoteknik 

Exploatören svarar inom kvartersmarken för de kompletterande geotekniska undersökningar och 

åtgärder som kan komma att erfordras för uppförandet av byggnader, inklusive radonsäkrande 

åtgärder. Vid anläggningar som berör allmän plats och utbyggnation av gata svara Uddevalla 

kommun för eventuella kompletterande geotekniska undersökningar.  

 

Radon 

BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov/ 

bygganmälan. 

Buller 

BBR:s krav på ljudnivåer inomhus samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i samband med 

bygglov eller bygganmälan. 

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 

Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 

verksamhetsområdet. De allmänna anläggningarna är redan utbyggda fram till och med 

planområdet. Det kommunala bolaget Uddevalla Vatten AB står för drift och utbyggnad av VA-

ledningar fram till förbindelsepunkt. Anslutningskostnader för vatten, spillvatten och dagvatten 

kommer att uttas enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa. 
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Ekonomiska Frågor 

 

Infrastruktur 

Utbyggnad, underhåll samt iordningställande av allmän platsmark bekostas av Uddevalla kommun, 

Den allmänna platsen som finns i planen är natur, gator, gång- och cykelvägar. 

Inköp 

Uddevalla kommun står för ersättning av inköp av mark för planen genomförande 

 

Planavgift 

Detaljplanen genomförs i kommunal regi och kommunen står för kostnaderna för detaljplanearbetet. 

 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Lantmäteriförrättningskostnader betalas av sökanden, fastighetsägare eller kommunen beroende på 

villkor vid markköp eller när bygglov söks. Exploatören ansöker om och bekostar 

lantmäteriförrättning berörande kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande.   

 

Vatten och avlopp  

Varje fastighetsägare bekostar ledningsdragning på den egna tomten. Anslutningsavgifter utgår 

enligt gällande taxa. Uddevalla kommun svarar för drift och skötsel av anläggningar för vatten, 

spillvatten samt dagvatten inom allmän plats. 

Fjärrvärme  
.Förbindelse anvisas av Uddevalla Energi. Anslutningsavgifter utgår enligt gällande taxa.  

Fastighetsägare 

Fastighetsägare bekostar åtgärder inom egen fastighet. Det inkluderar uppförande samt fortsatt 

underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade fastigheter.  

 

Kommunala intäkter 

Kommunen får intäkter från försäljning av bostadsfastigheter i området. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

32 
 

Fortsatt planarbete 

 

Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 

samrådskretsen sammanställas synpunkter och återges i en samrådsredogörelse.  Utformningen av 

planförslaget fortlöper sedan där synpunkter som inkommit beaktas. 

 

När det slutgiltiga planförslaget är färdigarbetat ställs det åter ut för samrådskretsen för granskning.  

 

 

 

 

 

Medverkande tjänstemän 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Plan & Exploatering  

 

Hugo Bennhage, uppdragsledande planarkitekt  

Andréa Zidek, handläggande planarkitekt 

Eva Schröder, plankoordinator 

Martin Hellström, planchef 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

 

Övriga avdelningar 

 

Robert Börjesson, projektledare  

Sofia Stengavel, kommunekolog 

 

 

 

 

Martin Hellström   Hugo Bennhage 

planchef    planarkitekt 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-09-04 Dnr KFN 2020/00109 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Val till kommunala rådet för äldre, 2020 

Sammanfattning 

Med anledning av ändrad politisk majoritet sker nya val till kommunala rådet för äldre 

och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar.  

 

Två från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen, 

ska representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för äldre. Detta är 

framledes kultur och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg (S) och 2:e vice 

ordförande Kent Andreasson (UP). 

  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden utser Annelie Högberg och Kent Andreasson till att 

representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för äldre. 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

jofl02
Maskinskriven text
13.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-09-04 Dnr KFN 2020/00110 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Val till kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, 2020  

Sammanfattning 

Med anledning av ändrad politisk majoritet sker nya val till kommunala rådet för äldre 

och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.  

 

Två från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen, 

ska representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättningar. Detta är framledes kultur och fritidsnämndens ordförande 

Annelie Högberg (S) och 2:e vice ordförande Kent Andreasson (UP). 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden utser Annelie Högberg och Kent Andreasson till att 

representera kultur och fritidsnämnden i det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

jofl02
Maskinskriven text
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-09-04 Dnr KFN 2020/00111 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Bestämmande av kultur och fritidsnämndens 

sammanträdesdagar 2021 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdagar för kultur och fritidsnämnden 2021 har upprättats. 11 

sammanträden föreslås, en för varje kalendermånad. Juli föreslås fortsatt vara 

sammanträdesfritt.  

 

Kultur och fritidsnämndens sammanträden börjar klockan 09.00.  

 

Följande sammanträdesdagar föreslås: 14/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 26/8, 1/9, 6/10, 3/11, 

1/12. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar: 14/1, 3/2, 3/3, 7/4, 

5/5, 2/6, 26/8, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-09-16 Dnr KFN 2020/00005 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2020-09-23 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Firmatecknare för Uddevalla kommun samt återkallande av beslut 2019-01-30 § 9 

 beslut KS 2020-08-26 § 245 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-07-27 

 

Fyllnadsval till uppdragen som ersättare i valnämnden och ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden för perioden 2020-2022, ny majoritet 

 beslut KF 2020-09-09 

 

Månadsrapporter 

 KULF - antal ärenden 

 UAK - antal ärenden 

 

Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021  

 beslut KS 2020-08-26 § 237 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-08-04 

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 

 beslut KF 2020-09-09 § 183 

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021 

 beslut KS 2020-08-26 § 238  

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 
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