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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket, Södergatan 26, kl 09.00  
  
Ordförande Monica Bang Lindberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 

Dnr KFN 267051  
 

2.  Fastställande av dagordning 

Dnr KFN 274259  
 

3.  Utbildning: Barnkonventionen och KEKS (Kvalitet och kompetens i 

samverkan - samarbete för öppen ungdomsverksamhet) 

Dnr KFN 274697  

Ca 60 minuter 

4.  Information: Återrapportering av arbetsmiljö. Bildspel kommer att
laddas upp på uddevalla.se/kfn  
Dnr KFN 272850  

Ca 30 minuter 

5.  Information: Finansiering av offentliga arrangemang 

Dnr KFN 2019/00116  
Ca 15 minuter 

6.  Medborgarförslag från Jim Flemström om utegym vid Skeppsviken 

Dnr KFN 2019/00107  
 

7.  Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny gräsfotbollsplan på 

Kurveröd 

Dnr KFN 2019/00085  

 

8.  Ansökan från IK Oddevold om bidrag till ny konstgräsplan vid 

Thordéngården 

Dnr KFN 2018/00183  

 

9.  Delårsrapport september 2019, kultur och fritid. Handlingar kommer att 

laddas upp på uddevalla.se/KFN  

Dnr KFN 2019/00120  
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2019-09-10  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

10.  Granskning av detaljplan för ny brandstation vid Västgötavägen på 

fastigheten Halla-Stenbacken 1:89  

Dnr KFN 2019/00111  

 

11.  Granskning av detaljplan, Rydingsberg 1 m.fl 

Dnr KFN 2019/00108  
 

12.  Bestämmande av kultur och fritidsnämndens sammanträdesdagar 

2020 

Dnr KFN 2019/00124  

 

13.  Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 

Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Dnr KFN 2019/00118  

 

14.  Förvaltningschefen informerar 

Dnr KFN 267055  
 

15.  Ordförande informerar 

Dnr KFN 267054  
 

16.  Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Dnr KFN 2019/00003  
 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter. 

 
 



 

 
 

  Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2019-09-03 Dnr KFN 2019/00107   

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Anna Reinhardt 

Telefon 0522-69 64 69 
anna.reinhardt@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Jim Flemström om utegym vid 

Skeppsviken 

Sammanfattning 

Förslagsställaren Jim Flemström har inkommit med ett medborgarförslag om sk. 

utegym i närheten av Skeppsviken. Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att ett 

utegym i detta läge ytterligare skulle kunna bidra till att Skeppsviken blir ännu med 

attraktiv och levande. Utöver detta skulle det bidra till att området blir en mötesplats för 

alla åldrar och komplettera den nya aktivitetparken. 

 

Kommunfullmäktige beslutade, 2019-06-13 § 173, att överlåta till kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 

Förvaltningen anser inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av området i 

enlighet med det förslagsställaren skriver. Utvecklingsplaner finns för området med 

inriktning på hälsa och rekreation. Förvaltningen ser att det i flera områden i kommunen 

finns behov av att skapa attraktiva mötesplatser med exempelvis fysisk aktivitet som 

gemensam bas. Utveckling av dessa platser gynnas ytterligare om även andra 

möjligheter till aktivitet kompletterar dem.  

För närvarande pågår inom kommunen ett stort arbete med att resurseffektivisering och 

genomföra besparingar. Utifrån de nuvarande ekonomiska förutsättningarna ser inte 

förvaltningen det som möjligt att verkställa inlämnat medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-03 KFN2019/00107 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-06-13 § 173 

Medborgarförslag från Jim Flemström 2019-06-10 

.      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå inlämnat medborgarförslag med hänvisning 

till ekonomiska förutsättningar.  

 

 

Katarina Hansson Anna Reinhardt 

Kultur och fritidschef Avdelningschef 

sta
Maskinskriven text
6.



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2019-09-03            Dnr KFN 2019/00107   

  

 

 

 

Expediera till 

Jim Flemström  

Kommunfullmäktige 



Medborgarförslagets ärende: 
Utegym 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, 
 
jag tycker att det vore en utmärkt idé att anlägga ett utegym på den stora outnyttjade gräsplätten 
ovanför Skeppsviken. Mig veterligen finns det idag bara ett utegym i Uddevalla och det är på andra 
sidan stan vid Bjursjön. Kombinationen träning och bad gör säkert Skeppsviken ännu mer attraktivt 
och levande. Dessutom har platsen förutsättningar att bli en naturlig mötesplats för alla åldrar och 
kön då den nya attraktionsparken snart öppnar och med det skulle det kanske även finnas plats för 
foodtrucks på de närliggande parkeringarna. 
 
Dagens datum: 
2019-06-10 
 
Namn: 
Jim Flemström 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr KS 2019/00469  

Medborgarförslag från Jim Flemström om utegym vid 
Skeppsviken 

                                  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till Kultur-och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

Justerat 2019-06-17 

Elving Andersson, Susanne Grönvall, Rolf Jonsson 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-18 intygar 

Sebastian Johansson 

Expedierat 2019-06-18 

Jim Flemström 

Kultur och fritidsnämnden     
      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-09-03 Dnr KFN 2019/00085 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Anna Reinhardt 

Telefon 0522-69 64 69 
anna.reinhardt@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny 

gräsfotbollsplan på Kurveröd 

Sammanfattning 

 Ett medborgarförslag har inkommit till Kultur och fritid om ny gräsfotbollsplan på 

Kurveröd. Medborgarförslaget avser nyanläggande av en gräsplan som kompensation 

för en tidigare gräsplan på samma område. En förskola har byggts på den tidigare 

fotbollsplanen.  

 

Förslagsställaren önskar att kommunen ska kompensera med en ny gräsplan på en plats 

i närheten av där den gamla var belägen. Tidigare gräsplan sköttes av 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Kultur och fritidsförvaltningen är inte involverade i 

denna gräsplan.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen anser därför att kultur och fritidsnämnden inte bör 

besvara detta medborgarförslag.  

 

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-03 

Protokollsutdrag KF, 2019-05-08 § 135 

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny gräsfotbollsplan på Kurveröd  

     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden lämnar tillbaka medborgarförslaget om gräsplan på Kurveröd 

till kommunfullmäktige. 

 

   

 

Katarina Hansson Anna Reinhardt 

Kultur och fritidschef Avdelningschef 

Expediera till 

Kommunledningskontoret 

sta
Maskinskriven text
7.



Medborgarförslagets ärende: 
Ny gräsfotbollsplan på Kurveröd 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är nu när ni tagit bort den mycket populära gräsfotbollsplanen där det nya dagiset har 
byggts. Så tänkte jag att bakom den asfalterade plätten vid tennisbanan så finns en äng bakom 
buskaget, där hade vart perfekt att göra en ny fotbollsplan. Och med tanke på att målen borde finnas 
kvar och gräs redan finnes på denna yta, och gräset på den gammla planen klippte ni ändå, så är 
detta ett förslag som är både bra och mycket kostnadseffektivt. 
Mvh Niclas Sandhede (kurveröd) 
 
Dagens datum: 
16/4 2019 
 
Namn: 
Niclas Sandhede 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-05-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr KS 2019/00340  

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny 
gräsfotbollsplan på Kurveröd 

                              

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur-och fritidsnämnden att besluta i ärendet.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-05-13 

Elving Andersson, Anna-Lena Heydar, Johanna Ramneskär 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-13 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-05-15 

Kultur och fritidsnämnden 

Nicklas Sandhede 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2019-09-02 Dnr KFN 2018/00183 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Anna Reinhardt 

Telefon 0522-69 64 69 
anna.reinhardt@uddevalla.se 

 

Återremiss: Ansökan från IK Oddevold om bidrag till ny 

konstgräsplan vid Thordéngården 

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med en ansökan om bidrag på 2,6 mkr. Bidraget avses 

användas för att byta ut den uttjänta konstgräsmattan på Thordéngården. Befintlig 

konstgräsmatta lades 2009 och är sedan september 2017 utdömd som farlig och icke 

brukbar av Svenska fotbollsförbundet.  

 

Ärendet var uppe för beslut i kultur och fritidsnämnden 2019-06-11 § 82 nämnden 

beslutade återremittera ärendet till förvaltningen med avsikt att förvaltningen ska föra 

dialog med föreningen om bortförsel av konstgräsplan. 

 

Förvaltningen träffade IK Oddevolds ordförande, klubbchef samt kanslichef den 14 

augusti på Thordéngården. Dialog om bortforsling av nuvarande konstgräs fördes. 

Föreningen önskar att konstgräset ligger kvar över vintern och att ett byte sker i mars 

2020. Byte av konstgräset är väderberoende vilket innebär att arbetet måste planeras 

utifrån vädret. Föreningen vill inte byta gräset under pågående säsong. Föreningens 

ordförande meddelar under mötet att de saknar ekonomiska förutsättningar att bekosta 

detta byte på egen hand. De önskar att kommunen betalar för bortforsling av det 

konstgräs som nu ligger på plats alternativt ger ett bidrag som omfattar även detta 

arbete. De ansöker fortsatt även om bidrag för att lägga nytt konstgräs.  

 

Föreningen presenterar även hur deras konstgräs nyttjas av verksamheten mellan v 17–

39 under 2019. Viss förändring kan ske i relation till säsongsvariationer.  

 

IK Oddevolds ansökan behöver, för föreningens verksamhets skull, få sin ansökan 

prövad skyndsamt. Utifrån gällande bidragsnormer skulle ett förbättrings och 

utrustningsbidrag kunna beviljas, dock finns inte avsatt budget som medger ekonomiskt 

utrymme i den omfattning som ansökan avser.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-02 KFN2018/00183 

Protokollsutdrag KFN 2019-06-11 § 82 

Planfördelning Thordéngården 2019, IK Oddevold. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27 KFN2018/00183 

IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2018-12-27 

Avtal mellan IK Oddevold och kultur och fritidsnämnden 2009-08-11       

sta
Maskinskriven text
8.



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2019-09-02 Dnr KFN 2018/00183 

  

 

 

 

      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå IK Oddevolds ansökan om bidrag till ny 

konstgräsplan med hänvisning till att ekonomiskt utrymme inte finns i avsatt budget för 

föreningsbidrag.  

 

   

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Anna Reinhardt 

Kultur och fritidschef Avdelningschef 

Expediera till 

IK Oddevold 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr KFN 2018/00183  

Ansökan från IK Oddevold om bidrag till ny konstgräsplan vid 
Thordéngården 

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med en ansökan om bidrag på 2,6 mkr. Bidraget avses 

användas för att byta ut den uttjänta konstgräsmattan på Thordéngården. Befintlig 

konstgräsmatta lades 2009 och är sedan september 2017 utdömd som farlig och icke 

brukbar av Svenska fotbollsförbundet. Föreningen ansökte även 2017 om bidrag till 

detta ändamål, ärendet behandlades då i kommunens budgetprocess inför flerårsplan 

2018-2020, dåvarande majoritet beviljade inte extra anslag till föreningens ansökan. För 

att skapa förutsättningar för fortsatt spel på planen erhöll föreningen då 200 000 kr i 

förbättrings och utrustningsbidrag, enligt gällande bidragsnorm, vilket gav 

förutsättningar att åtgärda de mest akuta bristerna. Åtgärderna genomfördes 2018.  

Föreningen behov att bytta hela konstgräsmattan kvarstår dock, med detta som 

bakgrund har nu nuvarande ansökan om bidrag inkommit.  

 

Nationellt pågår ett intensivt arbete med att reda ut den miljöpåverkan som 

konstgräsplaner och andra fallskydd medför. Naturvårdsverket har på regeringens 

uppdrag identifierat källor till utsläpp av mikroplaster samt presenterat åtgärder som ska 

reducera dessa utsläpp. Konstgräsplaner som innehåller gummigranulat medför en 

spridning av mikroplaster i miljön. Naturvårdsverket har i sitt regeringsuppdrag även 

arbetat fram en vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter, 

vägledningen har fokus på att minska spridning av mikroplatser.  Den som ansvarar för 

anläggning, underhåll och skötsel av en konstgräsplan har en skyldighet som 

verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från 

konstgräsplanen. Vid anläggande av en ny konstgräsplan blir frågor som utformning 

och placering av konstgräsplanen relevanta, liksom frågor om tekniska lösningar för att 

förebygga att svinn uppkommer och att detta sprids vidare i miljön. En annan viktig 

aspekt vid anläggande är skyldigheten att välja ett ur miljösynpunkt lämpligt 

fyllnadsmaterial. 

 

Utifrån IK Oddevolds ansökan om bidrag så avser de ersätta konstgräsmattan med ny 

matta samt nytt granulat av samma sort som tidigare använts. Det är detta som offerten 

baserar sig på. Ska annan senare generation av konst/hybridgräs användas kommer detta 

att medföra behov av andra åtgärder vilket sannolikt medför högre kostnader. I samtal 

med föreningen meddelas att de inte undersökt andra alternativ vidare.  

 

Gällande avtal mellan kultur och fritidsförvaltningen och IK Oddevold reglerar 

äganderätten (6.1), kommunen äger fram till och med 2019-12-01 de delar som den 

finansierat, därefter övergår äganderätten till IK Oddevold. Under den tid som 

kommunen äger konstgräsmattan så svarar även kommunen för ansvaret vid avveckling. 

Vid avvecklande av konstgräsmatta skickas dessa på återvinning, kostnad för 

upptagning samt bortforsling till avfallsmottagare uppgår till ca 500 000 kr. Vid byte av 

konstgräs under 2019 är detta en kostnad som ska tas av kommunen.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Föreningens bidragsansökan innehåller kostnaden för denna avveckling, sker 

avveckling efter årsskiftet går enligt avtal äganderätten över till IK Oddevold och de 

svarar för avvecklingen.   

 

I Uddevalla finns fem fullstora konstgräsplaner (Rimnersvallen, Kamratgården, 

Thordéngården, Herrestad och Ljungskile) samt två mindre (Dalaberg och Tureborg). 

Syftet med dessa planer är att öka tillgängligheten till motion och idrott. Kultur och 

fritidsförvaltningen ansvarar för skötseln av planerna vid Rimnersvallen, Dalaberg och 

Tureborg varav två innehåller gummigranulat. Granulatet består av närproducerat SBR-

gummi vilket återvinns från uttjänta bildäck. Kultur och fritidsförvaltningen har tidigare 

argumenterat för att dessa planer ska finnas kvar för att skapa goda träningsmöjligheter 

för fotboll i kommunen. Sedan de nationella studierna presenterats och vägledning till 

verksamhetsutövare tagits fram ser förvaltningen ett stort behov av att djupare analysera 

och ta fram relevant planering för framtida reinvesteringar i konstgräsplaner. 

Förvaltningen har därför bett nämnden om ett särskilt utredningsuppdrag för att klargöra 

detta.  

 

IK Oddevolds ansökan behöver, för föreningens verksamhets skull, få sin ansökan 

prövad innan denna utredning kan färdigställas. Utifrån gällande bidragsnormer skulle 

ett förbättrings och utrustningsbidrag kunna beviljas, dock finns inte avsatt budget som 

medger ekonomiskt utrymme i den omfattning som ansökan avser.  

       

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27 KFN2018/00183 

 IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2018-12-27 

Avtal mellan IK Oddevold och kultur och fritidsnämnden 2009-08-11       

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå IK Oddevolds ansökan om bidrag till ny 

konstgräsplan med avvaktan på en övergripande utredning avseende konstgräsplaner i 

kommunen samt med hänvisning till att ekonomiskt utrymme inte finns i avsatt budget 

för föreningsbidrag.  

Beslutsgång 

Monica Bang Lindberg (L), Gösta Dahlberg (M), Margareta Lund (M), Torsten 

Torstensson (C), Karin Johansson (KD), Lars Olsson (UP) begär att ärendet 

återremitteras till förvaltningen för dialog med föreningen om bortförsel av 

konstgräsplan.  

 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åke Granath (S) och Åsa Carlsson (S) bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och vill att ärendet avgörs idag.   

 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot förslaget att ärendet avgörs idag och 

finner att nämnden beslutar om återremiss.  

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden  återremitterar ärendet med avsikt att förvaltningen ska föra 

dialog med föreningen om bortförsel av konstgräsplan. 

 

Reservation 

Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åke Granath (S) och Åsa Carlsson (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 

  

    
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2019-06-18 

Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-18 intygar 

Josefin Florell  

 

Expedierat 2019-06-18 

IK Oddevold 



Thordéngården
2019

Konstgräsplanen

Vecka 17 - 39

           16.45 18.15 19.45 21.15

Mån U 19 P 06 U 17

P 07 (18.45-20.15)

Tis U 17 P 09 U 15

Ons U 19 P 06 U 17

P 07

Tors U 19 U 17

②

Fre ① Grunden

③

           10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Lör Matcher Matcher Matcher

           10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Sön Matcher Matcher Matcher IKO P 20

OBS! Bokning av matcher, sammandrag och ev ändring av träningstider görs via kansliet.

① A-truppsträning vecka 20, 21, 24, 27 & 39.

② U 19-match vecka 21 & 26 kl 19.00.

③ U 15-match vecka 19 kl 18.00.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(3) 

2019-05-27 Dnr KFN 2018/00183  

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Anna Reinhardt 

Telefon 0522-69 64 69 
anna.reinhardt@uddevalla.se 

 

Ansökan från IK Oddevold om bidrag till ny konstgräsplan vid 

Thordéngården 

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med en ansökan om bidrag på 2,6 mkr. Bidraget avses 

användas för att byta ut den uttjänta konstgräsmattan på Thordéngården. Befintlig 

konstgräsmatta lades 2009 och är sedan september 2017 utdömd som farlig och icke 

brukbar av Svenska fotbollsförbundet. Föreningen ansökte även 2017 om bidrag till 

detta ändamål, ärendet behandlades då i kommunens budgetprocess inför flerårsplan 

2018–2020, dåvarande majoritet beviljade inte extra anslag till föreningens ansökan. 

För att skapa förutsättningar för fortsatt spel på planen erhöll föreningen då 200 000 kr i 

förbättrings och utrustningsbidrag, enligt gällande bidragsnorm, vilket gav 

förutsättningar att åtgärda de mest akuta bristerna. Åtgärderna genomfördes 2018.  

Föreningen behov att bytta hela konstgräsmattan kvarstår dock, med detta som 

bakgrund har nu nuvarande ansökan om bidrag inkommit.  

 

 

Nationellt pågår ett intensivt arbete med att reda ut den miljöpåverkan som 

konstgräsplaner och andra fallskydd medför. Naturvårdsverket har på regeringens 

uppdrag identifierat källor till utsläpp av mikroplaster samt presenterat åtgärder som ska 

reducera dessa utsläpp. Konstgräsplaner som innehåller gummigranulat medför en 

spridning av mikroplaster i miljön. Naturvårdsverket har i sitt regeringsuppdrag även 

arbetat fram en vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter, 

vägledningen har fokus på att minska spridning av mikroplatser.  Den som ansvarar för 

anläggning, underhåll och skötsel av en konstgräsplan har en skyldighet som 

verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från 

konstgräsplanen. Vid anläggande av en ny konstgräsplan blir frågor som utformning 

och placering av konstgräsplanen relevanta, liksom frågor om tekniska lösningar för att 

förebygga att svinn uppkommer och att detta sprids vidare i miljön. En annan viktig 

aspekt vid anläggande är skyldigheten att välja ett ur miljösynpunkt lämpligt 

fyllnadsmaterial. 

 

 

Utifrån IK Oddevolds ansökan om bidrag så avser de ersätta konstgräsmattan med ny 

matta samt nytt granulat av samma sort som tidigare använts. Det är detta som offerten 

baserar sig på. Ska annan senare generation av konst/hybridgräs användas kommer detta 

att medföra behov av andra åtgärder vilket sannolikt medför högre kostnader. I samtal 

med föreningen meddelas att de inte undersökt andra alternativ vidare.  
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Gällande avtal mellan kultur och fritidsförvaltningen och IK Oddevold reglerar 

äganderätten (6.1), kommunen äger fram till och med 2019-12-01 de delar som den 

finansierat, därefter övergår äganderätten till IK Oddevold. Under den tid som 

kommunen äger konstgräsmattan så svarar även kommunen för ansvaret vid avveckling. 

Vid avvecklande av konstgräsmatta skickas dessa på återvinning, kostnad för 

upptagning samt bortforsling till avfallsmottagare uppgår till ca 500 000 kr. Vid byte av 

konstgräs under 2019 är detta en kostnad som ska tas av kommunen.  

Föreningens bidragsansökan innehåller kostnaden för denna avveckling, sker 

avveckling efter årsskiftet går enligt avtal äganderätten över till IK Oddevold och de 

svarar för avvecklingen.   

 

 

I Uddevalla finns fem fullstora konstgräsplaner (Rimnersvallen, Kamratgården, 

Thordéngården, Herrestad och Ljungskile) samt två mindre (Dalaberg och Tureborg). 

Syftet med dessa planer är att öka tillgängligheten till motion och idrott. Kultur och 

fritidsförvaltningen ansvarar för skötseln av planerna vid Rimnersvallen, Dalaberg och 

Tureborg varav två innehåller gummigranulat. Granulatet består av närproducerat SBR-

gummi vilket återvinns från uttjänta bildäck. Kultur och fritidsförvaltningen har tidigare 

argumenterat för att dessa planer ska finnas kvar för att skapa goda träningsmöjligheter 

för fotboll i kommunen. Sedan de nationella studierna presenterats och vägledning till 

verksamhetsutövare tagits fram ser förvaltningen ett stort behov av att djupare analysera 

och ta fram relevant planering för framtida reinvesteringar i konstgräsplaner. 

Förvaltningen har därför bett nämnden om ett särskilt utredningsuppdrag för att klargöra 

detta.  

 

 

IK Oddevolds ansökan behöver, för föreningens verksamhets skull, få sin ansökan 

prövad innan denna utredning kan färdigställas. Utifrån gällande bidragsnormer skulle 

ett förbättrings och utrustningsbidrag kunna beviljas, dock finns inte avsatt budget som 

medger ekonomiskt utrymme i den omfattning som ansökan avser.  

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27 KFN2018/00183 

IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2018-12-27 

Avtal mellan IK Oddevold och kultur och fritidsnämnden 2009-08-11      

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå IK Oddevolds ansökan om bidrag till ny 

konstgräsplan med avvaktan på en övergripande utredning avseende konstgräsplaner i 
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kommunen samt med hänvisning till att ekonomiskt utrymme inte finns i avsatt budget 

för föreningsbidrag.  

 

 

 

   

Katarina Hansson Anna Reinhardt 

Kultur och fritidschef Avdelningschef 

Expediera till 

IK Oddevold 
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Handläggare 

Ekonom Monica Laigar-Strandberg 

Telefon 0522-69 64 22 
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se 

 

Delårsrapport augusti 2019, kultur och fritid  

Sammanfattning 

Över 30 olika sommarlovsaktiviteter har arrangerats för barn runt om i kommunen, i ett 

samarbete mellan kultur och fritid, föreningslivet och övriga förvaltningar. Drygt 4 000 

besökare lockades till Parksommar på Hasselbacken. Bokbussen har besökt Landbadet 

och erbjudit inspirerande aktiviteter för barn och unga. 

En konstnärspool är utformad, för förenklad samverkan med konstnärer och konst-

konsulter. Aktivitetsparken Oljeberget är invigd och har blivit ett populärt besöksmål. 

Insatser har gjorts för att förbättra utbudet på Rimnersområdet. Etableringen av det 

mobila fritidsledarteamet har fallit väl ut och fått nya deltagare. 

De kommunala badplatserna har upprustats för bland annat ökad säkerhet. Projekt 

Stärka bibliotek fortsätter på Dalaberg. En utredning gällande lokaler för kultur pågår.  

Uddevalla kommun har börjat tillämpa 1 % regeln för konstnärlig gestaltning. 

Samverkan med samhällbyggnadsförvaltningen sker genom gestaltningsrådet. 

Det kommunala friluftslivsarbetets förutsättningar är kartlagda och rekryteringen av ny 

utvecklare inom friluftsliv är avslutad. 

De besparingsförslag som förvaltningen arbetat fram under perioden, har analyserats ur 

ett målgruppsperspektiv och då inkluderat barn- och ungdomsperspektivet. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot den periodiserade budgeten med 

4,3 mkr, detta avser till största del av nya medel för verksamhet på Källdal, men även av 

effektiviseringar/besparingar som genomförts samt sparkrav som införts i kommunen 

för alla verksamheter. 

Ökade kostnader för den politiska ledningen genom utökning från en till två vice 

ordförande, samt utökning av antal ersättare från sex till åtta ledamöter. Samt lägre 

intäkter på Walkesborgsbadet kan förklaras av stora ombyggnationer i anslutning till 

badanläggningen samt att delar av anläggningen var stängd i inledningen av året. Dessa 

underskott täcks under 2019. För året beräknas prognosen för kultur och fritidsnämnden 

ge ett överskott med 3,5 mkr. 

Investeringsutgifter t o m andra tertialet är 29,5 mkr. Investeringsnivån för 2019 

beräknas bli 58,2 mkr mot budgeterade 135,5 mkr. En stor investering som genomförts i 

år är anläggande av en aktivitetspark. Andra pågående investeringar är Framtidens bad, 

tillfälligt bad och Källdal.  
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-11 

Delårsrapport augusti 2019, Kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringsspecifikation 

  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport augusti 2019, Kultur och fritid 

 

   

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Monica Laigar-Strandberg 

Kultur och fritidschef Ekonom 

Expediera till ekonomirapportering@uddevalla.se 
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UDDEVALLA KOMMUN Bílaga 1

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr Utfall Budget Ack avvikelse Prognos Budget Delårsbokslut Bokslut

2019-08-31 2019-08-31 2019-08-31 2019-12-31 2019-12-31 2018-08-31 2018-12-31

Verksamhetens intäkter + 14 877 15 077 -200 24 379 24 292 16 087 27 745

Verksamhetens kostnader - -103 981 -108 056 4 075 -160 266 -163 470 -108 185 -162 302

Avskrivningar inkl intern ränta - -3 573 -4 004 431 -5 853 -6 062 -3 336 -5 170

Verksamhetens nettokostnader -92 677 -96 983 4 306 -141 740 -145 240 -95 434 -139 727

Kommunbidrag + 96 817 96 817 0 145 240 145 240 93 920 141 353

Finansiella intäkter + 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader - -26 0 -26 0 0 -29 -46

Resultat före extraordinära 

poster 4 114 -166 4 280 3 500 0 -1 543 1 580

Extraordinära intäkter +

Extraordinära kostnader -

Redovisat resultat 4 114 -166 4 280 3 500 0 -1 543 1 580

Investeringar -29 471 -90 333 -58 229 -135 500 -7 087 -9 762

DELÅRSBOKSLUT 2019-08-31

Resultaträkning och investeringar



UDDEVALLA KOMMUN Bilaga 2

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr

Investering/ Utfall Helårsbudget Helårsprognos

projektnamn 2019-08-31 2019 2019 Avvikelse

1. Egna redovisade investeringar

Kultur 181,8 475,0 230,0 245,0

Bibliotek 478,8 1 000,0 730,0 270,0

Unga 0,0 315,0 140,0 175,0

Fritid 1 597,0 2 650,0 2 568,0 82,0

Fritid, aktivitetspark 6 760,4 6 000,0 6 761,0 -761,0

Gemensamt 141,7 560,0 300,0 260,0

Konstnärlig gestaltning 200,0 2 000,0 1 500,0 500,0

Summa egna investeringar: 9 359,8 13 000,0 12 229,0 771,0

2. Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsförvaltningen

Framtidens bad 19 681,5 80 000,0 35 000,0 45 000,0

Tillfälligt bad under byggnation av Framtiden bad 429,3 15 000,0 1 000,0 14 000,0

Källdalsskolan, delfinansiering (se BUN) 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0

Rimnersvallen etapp ll 0,0 7 500,0 0,0 7 500,0

Rimnersvallen anpassningar SM-standard 0,5 10 000,0 0,0 10 000,0

Summa investeringar samhällsbyggnads förvaltningen: 20 111,4 122 500,0 46 000,0 76 500,0

Investeringar totalt: 29 471,2 135 500,0 58 229,0 77 271,0

BLANKETT FÖR DELÅRSBOKSLUT 2019-08-31

 Investeringar, specifikation
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1 Sammanfattning 

Över 30 olika sommarlovsaktiviteter har arrangerats för barn runt om i kommunen, i ett samarbete 

mellan kultur och fritid, föreningslivet och övriga förvaltningar. Drygt 4 000 besökare lockades till 

Parksommar på Hasselbacken. Bokbussen har besökt Landbadet och erbjudit inspirerande 

aktiviteter för barn och unga. 

En konstnärspool är utformad, för förenklad samverkan med konstnärer och konstkonsulter. 

Aktivitetsparken Oljeberget är invigd och har blivit ett populärt besöksmål. Insatser har gjorts för 

att förbättra utbudet på Rimnersområdet. Etableringen av det mobila fritidsledarteamet har fallit väl 

ut och nått nya deltagare. 

De kommunala badplatserna har upprustats för bland annat ökad säkerhet. Projekt Stärkta bibliotek 

fortsätter på Dalaberg. En utredning gällande lokaler för kultur pågår. 

Uddevalla kommun har börjat tillämpa 1 % regeln för konstnärlig gestaltning. Samverkan med 

samhällsbyggnadsförvaltningen sker genom gestaltningsrådet. 

Det kommunala friluftslivsarbetets förutsättningar är kartlagda och rekryteringen av ny utvecklare 

inom friluftsliv är avslutad.  

De besparingsförslag som förvaltningen arbetat fram under perioden, har analyserats ur ett 

målgruppsperspektiv och då inkluderat barn- och ungdomsperspektivet.  

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott mot den periodiserade budgeten med 4,3 mkr, 

detta avser till största del av nya medel för verksamhet på Källdal, men även av 

effektiviseringar/besparingar som genomförts samt sparkrav som införts i kommunen för alla 

verksamheter. 

Ökade kostnader för den politiska ledningen genom utökning från en till två vice ordförande, samt 

utökning av antal ersättare från sex till åtta ledamöter. Samt lägre intäkter på Walkesborgsbadet kan 

förklaras av stora ombyggnationer i anslutning till badanläggningen samt att delar av anläggningen 

var stängd i inledningen av året. Dessa underskott täcks under 2019. För året beräknas prognosen 

för kultur och fritidsnämnden ge ett överskott med 3,5 mkr. 

Investeringsutgifter t o m andra tertialet är 29,5 mkr. Investeringsnivån för 2019 beräknas bli 

58,2 mkr mot budgeterade 135,5 mkr. En stor investering som genomförts i år är anläggande av en 

aktivitetspark. Andra pågående investeringar är Framtidens bad, tillfälligt bad och Källdal. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall kultur och fritidsnämnd 

  
Nettokostnad tom 

april 2019 

Budgeterad 

nettokostnad tom 

april 2019 

Avvikelse mot 

periodiserad budget 

Prognosavvikelse 

helåret 

Kultur -22,1 -22,9 0,8 1,0 

Bibliotek -14,5 -14,9 0,4 0,3 

Unga -10,4 -11,6 1,2 0,5 

Fritid -38,8 -37,6 -1,2 -1,0 

Gemensam verksamhet -6,9 -10,0 3,1 2,7 

Kommunbidrag 96,8 96,8 0,0 0,0 

Resultat 4,1 -0,2 4,3 3,5 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2019 Prognos helår 

Investeringar -29,5 -9,3 -13,5 -58,2 

Sparkrav har införts i alla verksamheter i kommunen. Det är restriktioner vid nyanställningar, 

extern representation, kurser och konferenser, inköp av konsulttjänster samt inköp av 

förbrukningsinventarier. Detta återspeglas i verksamheternas resultat och dess prognoser. 

Sammantaget är prognosen 2019 för kultur och fritidsnämnden ett överskott på 3,5 mkr 

Kultur 

Kulturavdelningens prognos är ett överskott på 1 mkr. Det har flera orsaker. Dels beror det på 

inköps- och anställningsstopp, dvs det har begränsat verksamheten på direktiv från 

kommunledningen, men på bekostnad av verksamhetsutveckling. Det beror också på att svårigheten 

att rekrytera lärare till Kulturskolan, det gäller även tjänster som godkänts för tillsättning, har inte 

kunnat tillsättas. Konsekvensen blir längre kö och färre kurser. 

Bibliotek 

Biblioteket räknar med att göra ett plus på 0,3 mkr med anledning av inköpsstoppet. Projektet 

Stärkta bibliotek och Sommarlovsstöd har gjort att biblioteket under sommaren haft verksamhet 

både på Landbadet och samtliga bibliotek för barn och ungdomar. På Dalabergs bibliotek innebar 

personalförstärkningen att man hade tid att ta hand om och möta de barn och ungdomar som 

besökte biblioteket vilket i sin tur ledde till en lugnare och tryggare period än föregående år. 

Projektet är beviljat ytterligare 0,3 mkr och fortsätter därmed ytterligare ett år. Pengar till en 
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förstudie för att undersöka möjligheterna för ett gemensamt bibliotekssystem och webb för Fyrstad 

har beviljats med 0,37 mkr. 

Unga 

Avdelningen för unga kommer att göra ett överskott då vakanta tjänster endast delvis blivit ersatta. 

Som en följd av detta har inte heller verksamheten genererat de kostnader som de annars hade 

behövt. Lovstöd som är ett statligt stöd utöver verksamhetens ordinarie budget hjälper också till att 

minska kostnader för aktiviteter. Under senare delen av höst och vinter kommer vikarier att sättas in 

och en del dubbelanställning kommer att behövas då ett rehabiliteringsärende kräver extra resurser 

för att kunna komma tillbaka i arbetet. Periodens resultat är bättre än årsprognosen som beräknas bli 

0,5 mkr. 

Fritid 

Vid genomgång av ekonomiska utfallet t o m augusti 2019 kan ses att avdelningen för närvarande 

visar ett negativt resultat. Flera av avdelningens verksamheter är i ekonomisk balans med endast 

ringa avvikelser som kan förklaras av säsongspåverkan. De stora avvikelserna härrörs till 

Walkesborgsbadet och Bowlinghallen. Redan under första tertialet syntes stora avvikelser vad avser 

intäkter på Walkesborgsbadet - dessa avvikelser har ytterligare ökat och är för närvarande 25 % 

lägre än budget. Detta kan förklaras av stora ombyggnationer i anslutning till badanläggningen samt 

att delar av anläggningen var stängd i inledningen av året. Utöver detta avviker personalbudgeten i 

Walkesborgsbadet - här ses stor sjukfrånvaro som får stor påverkan. Att badet bemannas med för 

lite personal innebär även att timvikarier måste tas in löpande vid ledigheter. För att skapa en mer 

hållbar bemanning har en extra resurs tagits in för hösten, denna är ofinansierad men behövs för att 

skapa bättre arbetsmiljö. För bowlinghallen består avvikelsen i minskade intäkter samt en 

avskrivning som fick göras i och med att ny maskinpark installerades. Prognos för helår är minus 1 

mkr. 

Gemensamt 

Underskott för den politiska ledningen beror på förändrade förutsättningar som tillkom efter det att 

budgeten beslutades. Nämnden har fått två ytterligare ledamöter varav en är vice ordförande i 

nämnden samt uppbär ett månadsarvode. 

Kultur och fritidsnämnden har erhållit kompensation för ny verksamhet på Källdal som inte 

kommer att användas fullt ut under året samt att man redan genomfört effektiviseringar/besparingar, 

vilket bidrar till ett prognostiserat överskott på 2,7 mkr under gemensamt. 
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3 Uppföljning av styrkort 

 

Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2018 

Resultat 
kvinna T2 
2019 

Resultat man 
T3 2018 

Resultat man 
T2 2019 

Resultat 
totalt T3 2018 

Resultat 
totalt T2 2019 

Minskad 

sjukfrånvaro 

 1,86  1,45  1,67 

Kommentar Från och med 2019 så har sättet att räkna ut sjukfrånvaro förändrats vilket innebär att siffrorna endast är jämförbara 

mot T3 2018 och T1 2019. Under mandatperioden ska både den totala och korttidsfrånvaron dag 1-14 mätas. 

Under måttet FC " Sjukfrånvaron bland verksamhetens medarbetare ska minska " anges värdet av totala sjukfrånvaron och här 

anges korttidsfrånvaro. 

 

Analys: 

Totala sjukfrånvaro är i princip oförändrad senaste 12 månaderna, differensen är 0,38 procentenheter för perioden. 

Närmaste chef följer upp korttidsfrånvaro och har rehabiliteringssamtal tillsammans med HR parter. 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 

med kommun, ska öka 

Kultur och fritid har en bred plattform för kontakt med medborgare och bemötandefrågor 

är prioriterade i verksamheten. 

 

 Andel som tar kontakt med 

kommunen via telefon som får 

ett direkt svar på en enkel fråga, 

ska öka 

Första kontakten med kommunen sker vanligen via Kontaktcenter oavsett om det sker via 

e-post, telefon eller annat sätt. Förvaltningen har i dagsläget inte kunskap om hur stor 

andel frågor som går direkt till Kontaktcenter respektive direkt till handläggare inom 

förvaltningen. Uppfattning saknas också om hur stor andel som får ett direkt svar på en 

enkel fråga. Kultur och fritid strävar alltid efter skyndsam hantering av de frågor som 

inkommer till förvaltningen. 

 Andel som får svar på e-post 

inom en dag, ska öka 

Första kontakten med kommunen sker vanligen via Kontaktcenter oavsett om det sker via 

e-post, telefon eller annat sätt. Förvaltningen har i dagsläget inte kunskap om hur stor 

andel frågor som går direkt till Kontaktcenter respektive direkt till handläggare inom 

förvaltningen. Uppfattning saknas också om hur stor andel som får svar inom en dag. 

Kultur och fritid strävar alltid efter skyndsam hantering av de epost som inkommer till 

förvaltningen. 

 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. 

 Öka andelen förnybar och 

återvunnen energi i kommunala 

byggnader 

Kultur och fritidsnämnden är hyresgäster i de kommunala byggnaderna, vilket begränsar 

möjligheten till större ingrepp för att öka andelen förnybar och återvunnen energi. 

 

Vid 2018 års internrevision resonerades det om möjliga energisparande åtgärder utifrån 

byggnadstekniska aspekter, som skulle kunna sänka energianvändningen exempelvis vid 

kommunens anläggningar. Dock behöver detta samordnas i dialog mellan förvaltare och 

verksamhet med avseende på mandat och kostnader. Detsamma kan sägas gälla för möjliga 

insatser för att öka förnybar och återvunnen energi. 

 

Under perioden har luft-vattenvärmepump bytts ut i lokalen Växthuset. Eftersom det är en 

nyare pump som är mer energieffektiv så är detta en energibesparing. Det leder även till 

minskad elförbrukning i fastigheten. 
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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 

Kulturverksamhetens plats och synlighet är oerhört viktig för att profilera en kommun som 

entreprenöriell och innovativ.  Trots att kommunen i olika sammanhang har identifierat kulturella, 

kreativa näringar som en framgångsfaktor och att andra närliggande kommuner (Borås) 

framgångsrikt satsat på kulturella näringar och verksamheter, har Uddevalla inte gett dessa näringar 

förutsättningar för att verka och utvecklas här. 

Kultur och fritid arbetar med stöd till unga arrangörer i syfte att öka kulturverksamhetens plats och 

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

Genom att arbeta med ungdomar på deras egen arena och ta tillvara deras idéer uppmuntrar 

fritidsledarna till nytänkande och innovation. På biblioteken har all personal fortbildats i service och 

bemötande. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 

kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

Att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler är en viktig åtgärd för att underlätta 

kulturarbetares villkor. Sedan många år är de lokaler som kulturlivet är hänvisat till kraftigt 

eftersatta och för få. Konsekvenserna av det är att duktiga kulturutövare inte kan bo kvar i 

vår stad och att medborgarna inte kan ta del av ett kulturutbud i den utsträckning man kan 

förvänta sig. Mot bakgrund av det har kultur och fritid initierat ett uppdrag om att 

kartlägga och nulägesanalysera lokaler för kultur i Uddevalla kommun. Därutöver kommer 

förvaltningen att behöva arbeta med en strategi utifrån kulturell infrastruktur för att över 

tid kunna nå resultat i frågan. 

Förvaltningen har under perioden förenklat och digitaliserat upphandlingsförfarandet 

gällande konstnärer och konstkonsulter. Konstnärer som vill vara med och gestalta 

Uddevalla kommer framöver kunna anmäla sig till kommunens "konstnärspool" och på det 

sättet underlättar vi upphandlingsprocessen både för förvaltningen och konstnärerna. 

3.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Kultur och fritidsförvaltningen står inför utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen. Utbildade 

lärare, även i estetiska ämnen, är en bristvara. Fritidsledarutbildningen är under omdaning, utbudet 

av fritidsledarutbildningar minskar och det saknas gemensam nationell plan för hur yrket ska 

säkerställas. Pensionsavgångar efter långvarig tjänst inom fritidsområdet kräver strategier för att 

föra över erfarenheter till nya personalgrupper. Resurser har under perioden lagts på att fortbilda 

bibliotekarier i digital kompetens och demokratisk infrastruktur för att erbjuda adekvat digitalt 

kompetenslyft för besökare. Genom att anslutas till KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) 

formas nya utbildningsvägar till fritidsledaryrket. Kompetensanalyser har genomförts i 

förvaltningen för att se sårbarheten i bemanning och kunna söka rätt kompetens för framtiden. 

 

3.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

För kultur och fritids del handlar arbetet med infrastrukturutveckling om att beakta människors 

möjlighet till samspel med - och närhet till - natur, kultur och varandra. Likaså handlar det om att 

utveckla staden och infrastrukturen utifrån människors - och då särskilt barns och ungdomars -

 vardagsliv och fria tid. En del i det arbetet handlar om att öka tillgängligheten till friluftslivet. 
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Uddevalla ingår i samverkan med andra kommuner framförallt vad avser vandringsleder och då mer 

specifikt Bohusleden och Kuststigen. Kultur och fritid har samverkat med ett antal föreningar som 

sköter driften av Bohusleden genom Uddevalla. Under perioden har dessa föreningar genomfört 

inventering av leden för att nu gå vidare med att lyfta standard vad avser skyltning, hänvisning och 

framkomlighet. För sitt arbete med denna led får föreningarna anläggningsbidrag. 

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 en intern miljörevision planerats, med fokus på de 

globala målen. Tanken är att det är kommungemensamma processer som ska revideras, 

exempelvis kommunens förprövningsgrupp, inköpsgrupp och lokalförsörjningsgrupp. Målet är 

att ta reda på hur väl de globala målen är implementerade i dessa processer. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen lyfter aspekter som kan öka hållbarheten i samhällsplaneringen 

vid besvarande av detaljplaner. Detta sker även vid beredning av planärenden i tidiga skeden, i 

form av inkomna begäran om planbesked som behandlas i kommunens förprövningsgrupp. 

 

I dessa ärenden lämnar förvaltningen synpunkter som syftar till att förbättra den sociala 

hållbarheten, genom att fokus finns på det mänskliga perspektivet. Kultur och fritids inspel i 

dessa ärenden syftar till att öka människors möjlighet till samspel med varandra och med natur 

och kultur. Detta kan exempelvis vara att säkra tillgången till mötesplatser och skapa ett gott liv 

"mellan husen". 

 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar även för en hållbar samhällsutveckling genom att koppla 

ihop folkhälso-perspektivet med en hållbar infrastruktur. Detta görs genom att man i besvarandet 

av detaljplaner och förprövningsärenden lyfter vikten av att det finns gång- och cykelnät och 

tillgång till friluftsliv, med syfte att gynna folkhälsan. Detta bidrar även till ekologiskt hållbar 

utveckling genom minskat bilberoende. Kultur och fritids verksamheter syftar till att öka 

invånarnas livskvalitet och välmående, med fokus på barn och unga. De verksamheter som 

bedrivs bidrar alla till en mer hållbar samhällsutveckling.  Kulturskolan har förlagt verksamhet, 

kostnadsfritt, i olika bostadsområden för att alla barn och unga ska kunna delta i verksamheterna. 

Förvaltningen erbjuder också offentliga, kostnadsfria arrangemang för att alla invånare ska kunna 

mötas av och få uppleva kultur. 

Arbetet med att kvalitetssäkra friluftslivets förutsättningar är också en viktig insats för hållbar 

samhällsutveckling. Under perioden har en rapport tagits fram för att kartlägga det pågående 

tvärsektoriella arbetet och skickats på remiss till berörda avdelningschefer i andra förvaltningar. 

Förslag på framtida strukturell organisering finns med i rapporten. Densamma ska i nästa skede 

godkännas av styrgruppen. Styrgruppen består av förvaltningschefer inom Barn och utbildning, 

kommunledningskontoret, kultur och fritid samt samhällsbyggnad.  

Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och 

attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt 

Kultur och fritid arbetar brett för att öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud. 

Den mobila gruppen med fritidsledare har redan etablerat sig på sommarhemsskolan samt 

Norgården. Kvällsaktiviteter har provats i samverkan med föräldrar i Lane och kommer att 

fortsätta en kväll i veckan under hösten 2019. Många frågor om samverkan från olika aktörer har 

kommit in och fritidsledarna jobbar med att scanna fler områden i hela kommunen. En kväll i 

veckan kommer att göras i samverkan med Bohusläns museum och Ljungskiles högstadieelever 

har också fått besök. En riktigt bra mötesplats har varit aktivitetsparken på Oljeberget, mycket 

välbesökt och flera unga som verkligen är vår målgrupp. Flera unga i framförallt centrum har 

börjat följa den mobila gruppen genom deras veckoschema. Hösten blir en fortsatt scanning och 

en pågående daglig utvärdering görs i KEKS loggbok 

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. Förvaltningen arbetar med unga 

arrangörer och utgår från de ungas egna engagemang och initiativ. För arbetet råder brist på 

lämpliga lokaler. Nya säkerhetsstationer och informationsskyltar har placerats ut på de 

kommunala badplatserna. Skyltningen ska tydliggöra vilken service som ges samt förenkla 
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Nämndsstrategier Kommentar 

besökare att vid ev. tillbud kunna larma räddningstjänst med hjälp av koordinater. 

 

Förvaltningen har under perioden beviljats medel för projektet Stärkta bibliotek på Dalaberg för 

ytterligare ett år. Tack vare dessa extra personalresurser har sommaren flutit på bra och lugnt och 

personalen har kunnat ta hand om de barn och ungdomar som besökt biblioteket. 

Arbetet med att få Ljungskileborna att känna att det är deras bibliotek fortsätter. Många 

meröppetlåntagare men också många som uppskattar och värdesätter de bemannade öppettiderna. 

En del kom för att visa upp biblioteket när de hade besök. Biblioteket höll extraöppet på 

Ljungskiledagen. 

 

Bokbussen har besökt Landbadet under sommaren och varit på extraturer på både Dalaberg, 

Rotviksbro och Häng på Hamngatan. 

Digitalt har det verksamhetssystem, som infördes under tertial 1, förfinats. Införande innebär att 

föreningar samt andra kunder kan administrera sina uppgifter samt skicka bokningsförfrågningar 

digitalt.  

Kultur och fritid ska skapa 

tillgängliga och attraktiva 

platser för kulturella uttryck 

Under perioden har en lokalbehovsplan tagits fram för framtidens stadsbibliotek. Arbetet med 

behovsanalysen planeras till hösten 2019. 

 

Utmaningarna inom kulturområdet gäller lokaler för kultur. För att öka attraktivitet och trivsel i 

verksamheterna samt utveckling av Uddevallas kulturliv krävs ändamålsenliga lokaler. De 

lokaler som de regionala institutionerna Bohusläns museum och Regionteater väst tillhandahåller 

det lokala kulturlivet, motsvarar inte det totala behovet som finns hos lokala konstnärer, 

kulturföreningar och förvaltningens egna verksamheter och aktiviteter. Kulturverksamheterna 

bedrivs i undanskymda, icke ändamålsenliga, dåligt underhållna lokaler. Inom idrotten har 

investeringar i och utformningen av anläggningar utgått ifrån att tillgodose olika former av 

idrottsutövande, såsom simning, skridskoåkning, handboll, friidrott.  Motsvarande tankesätt har 

inte präglat kulturslokalsutbudet. Mot bakgrund av det har förvaltningen inlett en utredning om 

lokaler för kultur.  

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur och fritidsnämnden har 

fått i uppdrag av 

kommunfullmäktige att utreda 

framtida hantering av 

Försvarsmuseet och 

Sjömanshusmuseet (dnr 

2018/00855) 

Uppdraget har inte påbörjats. 

 Ta fram en behovsanalys av 

framtidens Stadsbibliotek i 

Uddevalla. 

Lokalbehovsplan finns framtagen. Arbetet med behovsanalysen har inte påbörjats. 

Förtydligande av vad som avses inväntas. 

  

 

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. Systematiska åtgärder för att reducera miljöpåverkan har inletts 

under perioden, bland annat genom att på ett hållbart sätt hantera det granulat som konstgräsplaner 

genererar. 

Kulturområdet har förhållandevis liten kommunal budget och präglas av att skapa verksamhet med 
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små medel. Kultur och fritid bedriver verksamhet genom att söka andra vägar och externa medel. 

Det i sig bidrar till en hållbar/resurseffektiv verksamhet. Kulturskolan genomgår förändringar för att 

bli mer resurseffektiv genom mer gruppverksamhet och uppsökande verksamhet. Emaus lantgård 

arbetar med att upplysa i det lilla, i det vardagliga. I den miljö som lantgården erbjuder är det lätt att 

prata om miljö med barn och andra besökare. Biblioteket testar strömmande film för att på sikt sluta 

köpa fysiska filmer som innebär både plastmaterial och transporter. Kultur och fritid arbetar även 

med Fritidsbanken, ett idrottsbibliotek, som genom återbruk av idrottsprylar och utlån av detsamma 

skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika aktiviteter som ett hållbart samhälle med 

minskat konsumtionsbehov.   

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja 

civilsamhällets organisering och 

verksamhet 

Kultur och fritid arbetar i många forum för att främja civilsamhällets organisering och 

verksamhet. Detta sker genom stöd i form av bidragsgivning, personligt stöd, lokaler och 

samverkan. 

 

Inom kulturområdet sker regelbundna träffar mellan avdelningschef och alla 

kulturföreningar för att gynna god dialog. Där utbyts erfarenheter och kommunen får på så 

sätt kunskap om föreningslivets utmaningar och frågeställningar. Likaså sker ständig 

samverkan med civilsamhället genom samarrangemang och samutnyttjande av lokaler. 

Utmaningen inom kulturområdet är att kommunen inte tillhandahåller ändamålsenliga 

lokaler i samma omfattning som inom idrottsområdet. Där satsar kommunen på olika typer 

av anläggningar som föreningslivet sedan kan nyttja. Inom kulturområdet har sådana 

satsningar inte skett. 

Kultur och fritid ska skapa 

tillgängliga och attraktiva platser 

för idrott och hälsa 

Under tertialet har den nya aktivitetsparken invigts. Parken är planerad tillsammans med 

olika brukargrupper. Sommaren har inneburit ett stort antal besökare. 

 

Arbetet med uppdraget kring ny ridanläggning genomför sammanställning av 

brukargruppers underlag till att fortsatt förbereda ärendet inför beställning av förstudie som 

kommer genomföras tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Diskussionstillfälle och information till politiska representanter planeras till oktober 2019. 

Förvaltningen har förbättrat förutsättningarna för kastgrenarna genom att anlägga en 

spjutansats invid kastplan på Rimnersvallen. Utöver detta har det anlagt ett område för 

granulatuppsamling i anslutning till konstgräsplanen på Rimnersområdet. Denna yta 

kommer innebära avsevärd förbättring för möjligheten att motverka spridning av granulat 

till omgivningarna. 

Inför badsäsongen har badplatserna systematiskt besiktigats och ev avvikelser har 

åtgärdats, detta för att säkerställa trygga badplatser i kommunen. Nya säkerhetsstationer är 

utplacerade, sopkärl har placerats ut m.m.  
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  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 

Kultur och fritidsförvaltningen gör bedömningen att uppdraget påbörjas 

under hösten 2019 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera 

Rimnersvallen 

Uppdraget är ej påbörjat på grund av flertalet andra inriktningar för 

Rimnersvallen, uppdraget har påverkats av och påverkar att en 

bedömning av åtgärder för vallen behöver genomföras. 

 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 

Inventering av brister på läktare Rimmersvallen pågår i samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 

2017 anlägga en aktivitetspark. 

Aktivitetsparken invigdes 19 juni 2019. För närvarande pågår slutförande 

av dokumentation och ekonomi. Aktivitetsparkens driftsplanering görs av 

enheten för fritidsanläggningar. Uppdraget är slutfört och kan avslutas. 

 Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning 

till Uddevalla tätort 

Arbetet är i full gång med att sammanställa brukargruppers underlag till 

att fortsatt förbereda ärendet inför beställning av förstudie som kommer 

genomföras tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Diskussionstillfälle och information till politiska representanter planeras 

till oktober 2019.  
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  Politiska uppdrag Kommentar 

Parallellt arbete har inletts med förvaltningens lokalplanerare för att skapa 

ett underlag av hög kvalitét inför beställning av förstudie. Samtal har 

även förts med SISU-idrottsutbildarna att vara ett stöd för föreningslivet i 

arbetet framöver. 

 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. 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar utifrån de principer som uppdraget 

lyfter. Genom projektet Öppettider och bemanning arbetar förvaltningen 

med att anpassa bemanningen utifrån verksamhetens behov. 

 

  Mått Kommentar 

 Antalet 

medlemmar i 

föreningarna, 

ska öka 

Inga nya siffror har redovisats, varför vi inte kan uttala oss om antalet medlemmar ökat eller sjunkit under 

perioden. De siffror som redovisats är 2017 års. 2017 års siffror över antalet medlemmar är inte 

tillförlitliga. 

För årsredovisningen (januari 2020) kommer kultur och fritid, tack vare nytt verksamhetssystem, kunna 

rapportera in föregående års medlemsantal (2019). De siffrorna antas bli betydligt högre, under 

förutsättning att föreningarna redovisar korrekt antal medlemmar. 

 

3.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

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

förebyggande arbete 

Samverkan med civilsamhället är grunden i kultur och fritids verksamhet. I det stora hela bygger 

majoriteten av de aktiviteter som genomförs på att den kommunala organisationen stöttar 

civilsamhället som i sin tur arrangerar åt medborgare eller besökare alternativt skapar arrangemang 

i samverkan. Sommarlovsaktiviteterna för barn och unga skedde i samverkan mellan föreningslivet, 

kultur och fritidsförvaltningen och andra förvaltningar. 

 

  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) 

Under tertialet har förvaltningen skrivit fram en IOP överenskommelse med IFK 

Uddevalla. Föreningen ska utöka sitt arbete med kunskapsspridning för att möjliggöra 

större delaktighet i föreningslivet för framförallt boende inom välfärdsområde Norra 

Uddevalla. 

Avdelning Kultur har ett ständigt pågående samarbete med föreningslivet och av naturliga 

skäl främst med kulturföreningarna. Avdelningen arrangerar regelbundna föreningsträffar. 

Det ingår i förvaltningens uppdrag att ha kontinuerlig dialog med föreningslivet. 

Avdelning kultur samarbetar med föreningslivet i flertalet större arrangemang, såsom Häng 

på Hamngatan, Gömda glömda gårdar och Nationaldagsfirandet. Förvaltningens uppdrag 

kring samverkan med föreningslivet är mycket större än enskilda IOP:er, då kommunen 

har drygt 300 föreningar.  

3.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritid arbetar kontinuerligt med trygghetsfrågor i många olika offentliga rum. I projektet 

"Stärkta bibliotek" är ett av syftena att skapa en trygg mötesplats för barn och unga på Dalabergs 
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bibliotek. Projektet syftar även till att öka tillgängligheten för barn och unga vad gäller litteratur, 

information och kultur. 

Som komplement och en förutsättning för att Meröppet ska fungera bra på Ljungskile bibliotek har 

mer verksamhet fått ta plats på biblioteket när det är bemannat med personal. Genom att skapa 

rörelse och aktiviteter blir det offentliga rummet en trygg plats. Under perioden har drygt 7000 

meröppetbesök gjorts. Planeringen av kultur och fritids verksamheter i Källdal har till syfte att 

skapa en trygg miljö att vistas i. 

Fritidsgårdarna arbetar med målet att erbjuda trygga mötesplatser vilket också mäts i 

mötesplatsenkät som genomförs en gång per år. 

Arbetet med att skapa trygga mötesplatser görs även kopplat till idrottsanläggningar för 

föreningslivets verksamhet eller spontana aktiva mötesplatser som servar den mer oorganiserade 

fritidsverksamheten. 

Kultur och fritid deltar i gestaltningsrådets arbete kring utformningen av bland annat det offentliga 

rummet. Arbetet med detaljplaner, nybyggnationer, konstnärlig gestaltning etc bidrar, om det görs 

på ett bra sätt, till att öka tryggheten. Att förlägga kulturarrangemang i det offentliga rummet kan 

också bidra till att fler människor rör sig ute och det skapar trygghet. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter ska 

bidra till en levande och hållbar 

kommun 

Under perioden har kultur och fritid arrangerat Parksommar, som ägt rum i Hasselbacken. 

ca 4000 nåddes av arrangemanget. Nästan 40 olika sommarlovsaktiviteter har erbjudits på 

olika platser i kommunen i föreningars, kultur och fritidsförvaltningens och andra 

förvaltningars regi. Hälften av arrangemangen har hittills redovisats. Över 6000 barn och 

unga mellan 0 och 15 år har deltagit i dem. Könsfördelningen har varit jämn vilket tyder på 

bra balans mellan aktiviteter som lockar tjejer respektive killar.  

 

3.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och 

omsorg 

Kultur och fritidsnämnden arbetar för att skapa en bredd i verksamheten 

som ska tilltala många intressen och ge människor möjlighet till 

sammanhang, delaktighet och påverkan. Detta arbete görs genom att 

stödja föreningar så att de i sina demokratiska processer kan utvecklas 

med kommunen som stöd, genom att erbjuda fritidsklubbsverksamhet och 

fritidsgårdsverksamhet och genom att via kulturverksamhet ge människor 

möjlighet att uttrycka sig, uppleva och skapa.  

Nämndsstrategier Kommentar 

För att främja jämlik 

resursfördelning ska kultur och 

fritid stödja och erbjuda aktiviteter 

och verksamheter som är såväl 

högintensiva som lågintensiva 

Utformningen av verksamheten i kultur och fritids nya mötesplats i Källdalshuset, har 

präglats av idén om balans mellan lågintensivt och högintensivt utbud, för att skapa en 

attraktiv verksamhet för olika grupper. Detta åstadkoms bland annat genom kombinerade 

tjänster och gemensam planering mellan olika yrkeskategorier. 

 

Andra, högintensiva (organiserade) verksamheter såsom kulturskolans styrda verksamhet, 
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Nämndsstrategier Kommentar 

kompletteras av lågintensiva i samverkan med fritidsledare i öppen kulturverksamhet 

genom det så kallade Kulturbryggeriet. 

 

  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 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen och består av bibliotek, 

fritidsgård och idrottshall. Rampen är tänkt att bli en öppen mötesplats för alla i 

Källdalsområdet med omnejd. För att arbeta ihop kultur och fritids verksamheter och 

organisering i huset har en projektledare anställts. Projektledaren samverkar med de 

aktörer som arbetar med Källdalsprojektet, t ex skolans utredare och lokalsamordnare för 

att hitta smarta och kostnadseffektiva sätt att använda lokalerna bl a för att de ska nyttjas så 

stor del av dygnet som möjligt. De tittar även på möjligheterna att hitta goda 

samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. För kultur 

och fritid är uppdraget att vara attraktiva och tillgängliga för allmänheten när de vill ta del 

av våra verksamheter. Budgeten är beräknad för att dra nytta av samverkan mellan kultur 

och fritids verksamheter genom kombinerade tjänster och gemensam planering 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att ta fram en plan 

för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen och består av bibliotek, 

fritidsgård och idrottshall. Rampen är tänkt att bli en öppen mötesplats för alla i 

Källdalsområdet med omnejd. För att arbeta ihop kultur och fritids verksamheter och 

organisering i huset har en projektledare anställts. Projektledaren samverkar med de 

aktörer som arbetar med Källdalsprojektet, t ex skolans utredare och lokalsamordnare för 

att hitta smarta och kostnadseffektiva sätt att använda lokalerna bl a för att de ska nyttjas så 

stor del av dygnet som möjligt. De tittar även på möjligheterna att hitta goda 

samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. För kultur 

och fritid är uppdraget att vara attraktiva och tillgängliga för allmänheten när de vill ta del 

av våra verksamheter. Budgeten är beräknad för att dra nytta av samverkan mellan kultur 

och fritids verksamheter genom kombinerade tjänster och gemensam planering 

 Synliggöra hur 

jämställdhetsarbetet ökar 

kvaliteten i verksamheten, 

motverka könsstereotypa 

normer och bidra till att fördela 

samhällets resurser på ett 

rättvist och medvetet vis 

Den administrativa avdelningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa förvaltningens 

plan för jämställdhet inkluderas i våra gemensamma processer. 

Avdelning Kultur har en hög medvetenhet avseende jämställdhetsfrågor. 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. 

Könsfördelningen på sommarlovsaktiviteter dokumenteras. Totalt sett noteras en jämn 

fördelning mellan pojkar och flickor, vilket tolkas som en balans mellan utbud för pojkar 

respektive flickor.  

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 

Vidare har besöksräkning skett i tre av avdelningens verksamheter, Walkesborgsbadet, 

Landbadet och Bowlinghallen, detta genomfördes under 2018. 

En utmaning är att framgent låta de insamlade och analyserade uppgifterna ligga med som 

underlag till beslut för investeringar m.m. traditionellt sett så har ex idrotter med 

pojkar/män erbjudits bättre anläggningsförutsättningar - ett stort mod kan behövas för att 

förändra detta synsätt och vända denna trend.  

 

  Mått Kommentar 
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  Mått Kommentar 

 Antalet aktiviteter i 

föreningarna, ska öka 

De redovisade siffrorna är 2018 års aktiviteter, på totalen. 

Trenden vad gäller antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar per individ 7-20 år har 

sedan 2008 legat runt 31. Det är något högre än riksgenomsnittet (30). Förvaltningen 

prognosticerar varken en ökning eller minskning de närmaste åren, vilket har att göra med 

att tillgången till lokal för aktiviteterna förmodas vara desamma samt föreningslivets 

önskemål av specifika tider. Om tillgången till aktivitetslokaler ökar och/eller om 

önskemålen av tider ändras, kommer förhoppningsvis också antalet aktiviteter att ändras. 

 

Viktigt att ha med sig är att ett ökat antal aktiviteter inte nödvändigtvis betyder ökad 

jämlikhet i föreningsverksamheterna, då samma individer kan stå för ökningen. 

 

 

3.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering 

Kultur och fritidsnämnden prövar ständigt nya, förbättrade metoder för att nå besökare som inte 

idag använder biblioteket. Likaså testas olika metoder för att nå de i digitalt utanförskap. Även 

bibliotekets utbud och service förändras och testas. Nytt nu är att det erbjuds utskriftsmöjligheter 

från surfplatta eller mobil och betalning görs digitalt. Biblioteket är också i uppstart för att erbjuda 

att streama film. Nytt verksamhetssystem för föreningsbidrag och lokalbokning är nyligen infört, 

för att öka den digitala servicen så att föreningar och andra framgent ska kunna ha tillgång till att 

administrera och ansöka/boka lokaler dygnet runt. Samtidigt som denna uppdatering genomförts 

ingår kultur och fritid i ett nationellt samverkansprojekt tillsammans med många andra kommuner 

och SKL. Detta projekt har som avsikt att gemensamt ta fram en kravspecifikation samt upphandla 

framtida boknings och bidragsystem som uppfyller de kommunala kraven. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 

inkludering 

Flera olika aktiviteter för att motverka digitalt utanförskap har varit igång hela perioden 

såsom boka IT-hjälp, All digital week, surfplattecafé, utställning Datadetox, testa VR-

glasögon med mera. 

 

3.9 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Kultur och fritid erbjuder studieplatser på samtliga bibliotek. Dalabergs bibliotek har fått nya, 

mycket välanvända platser. Förvaltningen ser ett utökat behov av miljöer med studiero och fler 

platser behöver skapas både på stadsbiblioteket och Dalabergs bibliotek. 

Kultur och fritid tillhandahåller också simskola till grundskolan och gymnasieskolan. Skolor har 

möjlighet att boka kostnadsfria bad i Walkesborgsbadet samt även boka simskola för de elever som 

har behov av detta. För denna verksamhet har nämnden anställt simlärare. Därtill tillhandahåller 

kultur och fritid lärandemiljöer till skolverksamheten via idrottsanläggningarna. 

 

Kulturskolans verksamheter används som resurs in i det pedagogiska arbetet med nyanlända elever 

på Bryggan. Kulturskolans tjänster kan också utvecklats till att användas som resurs i grundskolans 

kompensatoriska uppdrag.   
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta 

för ett tydligt barn- och 

ungdomsperspektiv 

Representanter från kultur och fritidsförvaltningen har deltagit i en kommunövergripande 

(Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla) konferens om barnkonventionen i maj. För att arbeta 

vidare med barnkonventionen, planeras en utbildning för ledamöterna i kultur och fritidsnämnden 

under hösten 2019. 

Kulturavdelningen har genom Giraffstödets utformning värnat barn- och ungdomsperspektivet i 

mötet och i samverkan med unga arrangörer, då metoden bygger på att fånga upp och följa de 

ungas egna idéer och engagemang. Genom att arbeta med Kulturpoolen ute i olika bostadsområden, 

med gratis prova-på verksamhet, värnar Kulturskolan om barn och ungdomsperspektivet på det 

sättet att verksamheten ökar möjligheten för alla barn att kunna delta. Dock är utmaningen att 

denna utåtriktade verksamhet finansieras med externa medel. 

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. Kultur skapar ofta debatt och 

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

 

Stor vikt läggs också på arbetet att introducera barn och unga till biblioteket som inspirationskälla 

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 arbetar brett för att bidra till att minska trösklar till arbetsmarknaden. De 

praktikplatser och den arbetsträning som erbjuds i verksamheten är kopplade till 

arbetsmarknadsavdelningen bland andra. Kultur och fritidsnämnden arbetar också främjande för att 

få trygga barn och ungdomar med ökad självkänsla och bredare kontaktnät. Genom kulturskolans 

verksamhet på "bryggan" (skolans mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar), stöd till 

unga arrangörer, föreningsaktivitet och introduktion till biblioteksverksamheten.  

 

3.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Kultur och fritidsnämndens arbete med denna strategi ska bidra 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. Kultur och fritidsnämnden arbetar med detta område, i enlighet med 

sitt reglemente. Dock behöver kommunen ta ett större helhetsgrepp om frågan då flera förvaltningar 

har ansvar för olika delar. Det är brister i underhållet av kulturhistoriskt intressanta byggnader, 

vilket kan leda till onödigt höga kostnader i förlängningen. Samlad erfarenhet visar det är mer 

kostnadseffektivt att underhålla, behålla och lyfta kulturhistoriska byggnader än att bygga nytt. 

Dessutom är det resurseffektivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Då kommunen redan genomför och 

planerar nybyggnation i stor omfattning har kultur och fritidsnämnden i dagsläget svårt att också 
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möta behovet av mer arbete kring denna strategi. Endast en person i hela kommunen har kompetens 

inom konst- och kulturhistorieområdet. Kultur och fritidsnämnden har etablerat 

ungdomsverksamhet, "kulturbryggeriet" i en kommunal kulturfastighet, i enlighet med sitt 

fullmäktigeuppdrag. 

  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” 

Den politiska majoriteten har på eget initiativ dragit tillbaka detta uppdrag till förmån för 

ett nytt uppdrag "Flytta Kulturskolan till Sinclair". Dock är det formellt inte avslutat men 

förvaltningen arbetar inte med det. 

Förutom rapporten som håller på att tas fram gällande var unga vill vara på sin fritid och 

vad de vill göra samt fritidsledarens roll i sammanhanget, så arbetar de mobila 

fritidsledarna med att samla in ett aktuellt läge av hur unga rör sig i centrum och vad de har 

för behov och tankar kring "sitt" centrala Uddevalla. Detta görs både genom samverkan 

med museet, socialtjänst och avdelningen kultur. 

 

3.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken 

Kultur och fritid har under perioden invigt en aktivitetspark i nära anslutning till Gustavsberg. I 

övrigt tillhandahåller kultur och fritid aktiviteter och verksamhetsytor på området under såväl 

sommarsäsong som vintertid, genom kommunala badplatser, Landbadet, bollplaner och skidspår. 

 

Kultur och fritidsnämnden har medverkat i framtagningen av en vårdplan för Gustavsbergsparken. 

En kommungemensam strategi för vilka områden som ska definieras som kulturarv och landmärken 

krävs för utveckling inom strategin. Likaså kommer kommunens Kulturmiljövårdsprogram att 

behöva revideras. 

Kultur och fritids nya satsning med mobila fritidsledare ska möta ungdomar på deras naturliga 

mötesplatser. På sommarhalvåret kan det tex betyda Landbadet, Skeppsviken, Oljeberget mm. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Konstnärlig gestaltning ska 

användas för att skapa och stärka 

identiteten på olika platser i 

Uddevalla kommun 

Förvaltningen har från årsskiftet tillämpat ny form för 1%-regeln. Att vår förvaltning 

tilldelas investeringsmedel för konstnärlig gestaltning separerat från enskilda byggnationer 

ger en helt ny möjlighet att kunna gestalta utvalda områden i kommunen. I 

gestaltningsrådet samverkar kultur och fritid med samhällsbyggnadsförvaltningen kring 

konstnärlig gestaltning. 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! Aktuella 

gestaltningsprojekt som INTE är kopplade till byggnation är Thordénparken, 

Hasselbacken, Kungsgatans entré mot Kampenhof, allén vid museiparken bland andra. 
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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 

Under perioden har bokbussen kört sina regelbundna turer till förskolor, skolor och allmänhet. 

Planering för var nya hållplatser ska etableras sker fortlöpande. Bokbussen har under perioden 

utökat turerna till att också inkludera Rotviksbro äldreboende och Hogstorps förskola (på 

eftermiddagarna) för att föräldrar och barn ska kunna låna och läsa tillsammans på bokbussen.  

 

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

och turism 

Kultur och fritid har 

sammanställt och 

dokumenterat 

kommunens 

förutsättningar för och 

styrning av 

friluftslivsarbetet.  

Flera förvaltningar 

arbetar inom detta fält 

och samverkan kring 

arbetet bör tydliggöras 

för att kommunens 

friluftsliv ska nå sin fulla 

potential. Löpande 

arbete sker i 

översiktsplaneringen 

utifrån perspektivet att 

säkerställa områden för 

friluftsliv och rekreation. 

Kultur och fritid förlägger sommarklubbsverksamhet i närhet till vatten och naturupplevelser. 

Emaus Lantgård uppmuntrar till ett nära samspel med djur och natur. Lovstöd beviljas föreningar 

och organisationer som verkar nära vår a hav och naturmiljöer. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta med att 

skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

Förvaltningen har under årets två inledande tertial arbetat med att kartlägga och skapa en 

dokumenterad beskrivning av det tvärsektoriella arbetet som genomförs inom området 

friluftsliv. Arbetet har genomförts tillsammans med tjänstepersoner från de andra berörda 

förvaltningarna. Slutrapporten har skickats på remissrunda till de avdelningschefer inom 

kommunen som har medarbetare som ingått i arbetsgruppen. 

Rapporten föreslår en formaliserad funktionsstyrd organisering av arbetet med 



 Delårsrapport augusti 2019 19 (20) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

friluftsfrågor - detta skiljer sig från det rådande engagemangstyrda arbetet. 

Nästa steg är att förankra detta arbete i styrgruppen, dvs förvaltningschefer för BOU, 

KULF, SBF och KLK 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2017-2019 

fått i uppdrag 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, sats upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och öka säkerheten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu färdigställt slamavskiljningen, varför uppdraget 

kan avslutas. 

 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. 

Tillstånd för utveckling inom området har givits av länsstyrelsen. På grund av arbete med 

ekonomisk resurseffektivisering avvaktas fortsatt arbete beslut om prioriteringar från 

nämnden. 

 Rusta upp och informera om 

vandringsleder kring Tureborg 

Tureborg är i det närmaste klar vad det gäller den fysiska miljön: leden är dock i behov av 

slyröjning, samt att skyltningen som gjorts behöver ses över. Så snart detta arbetet är klart 

skall leden och området marknadsföras till allmänheten. 

3.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Kultur och fritidsnämnden arbetar kontinuerligt med kultur- och upplevelsebaserad 

centrumutveckling, genom bland annat Parksommar, Gömda glömda gårdar, festivaler och 

föreningsbaserade arrangemang samt de två regionala kulturinstitutionerna Bohusläns museum och 

Regionteater väst. För att kunna erbjuda en utökning av utbudet, krävs ökade kommunala medel. 

För närvarande finansieras större delen av arrangemangen av externa medel. 

 

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. 
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4 Uppföljning av avslutade politiska uppdrag 

4.1 Kommunfullmäktige flerårsplan  

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2018-2020 fått i 

uppdrag att söka och använda 

de riktade statsbidragen som 

finns tillgängliga. 

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

slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2018-2020 att under 2018 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 aktiviteterna försvåras 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Granskning av detaljplan för ny brandstation vid 

Västgötavägen på fastigheten Halla-Stenbacken 1:89  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun planerar, tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mittbohuslän, 

att bygga en ny brandstation, då nuvarande är i sämre skick. En ny placering krävs, då 

framkomligheten för utryckningsfordonen för närvarande begränsas av återkommande 

översvämningar på Bastionsgatan, samt av trafikstockningar. 

Räddningstjänstförbundet föreslår att placeringen av brandstationen ska vara invid 

Västgötavägen, i nära anslutning till väg 44, på detaljplaneområde Halla-Stenbacken 

1:89. Förslaget har varit ute på samråd (2018-08-31), vilket kultur och fritidsnämnden 

behandlade på sammanträdet 2018-10-18, § 138.  Kultur och fritidsnämnden 

argumenterade då för en satsning på förbättrad anknytning mellan Rimnersområdets 

friluftsområde och strandpromenaden, lyfte det eventuellt utökade behovet av 

parkeringsplatser vid expansion av Rimnersområdet samt vikten av byggnadens 

gestaltning, då den kommer att utgöra ett landmärke för Uddevalla. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterar samtliga synpunkter som nämnden 

lämnat. Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden därmed inte har något 

övrigt att erinra gällande detaljplan Halla-Stenbacken 1:89.   

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-05 

Samrådsredogörelse, ny brandstation vid Västgötavägen. Samhällsbyggnad 2019-06-25 

Planbeskrivning, ny brandstation vid Västgötavägen. Samhällsbyggnad 2019-05-16 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2018-10-18 § 138 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-24      

      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden har inga invändningar vad gäller förslag till detaljplan Halla-

Stenbacken 1:89 enligt planbeskrivning, ny brandstation vid Västgötavägen 

   

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun planerar, tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mittbohuslän, 

att bygga en ny brandstation, då nuvarande är i sämre skick. En ny placering krävs, då 

framkomligheten för utryckningsfordonen för närvarande begränsas av återkommande 

översvämningar på Bastionsgatan, samt av trafikstockningar. 

sta
Maskinskriven text
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Räddningstjänstförbundet föreslår att placeringen av brandstationen ska vara invid 

Västgötavägen, i nära anslutning till väg 44, på detaljplaneområde Halla-Stenbacken 

1:89. Förslaget har varit ute på samråd (2018-08-31), vilket kultur och fritidsnämnden 

behandlade på sammanträdet 2018-10-18, § 138.  Kultur och fritidsnämnden 

argumenterade då för en satsning på förbättrad anknytning mellan Rimnersområdets 

friluftsområde och strandpromenaden, lyfte det eventuellt utökade behovet av 

parkeringsplatser vid expansion av Rimnersområdet samt vikten av byggnadens 

gestaltning, då den kommer att utgöra ett landmärke för Uddevalla. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar kultur och fritidsnämndens uppfattning om 

förstärkt koppling mellan Strandpromenad och Rimnersområdet; ”Fossumbergsvägen 

mellan Västgöravägen och Bäveån är den naturliga kopplingen. Planen föreslår att 

Fossumbergsvägen förlängs fram till Excercisvägen, varvid gång- och cykelbana också 

byggs.” 

 

Likaså instämmer samhällsbyggnadsförvaltningen till fullo vad gäller vikten av att 

byggnaden präglas av god gestaltning arkitektoniskt och konstnärligt, eftersom den 

kommer att utgöra ett landmärke till Uddevalla tätort. 

 

Kultur och fritids synpunkt vad gäller ökad trafik och behov av parkeringsplatser 

bemöttes enligt följande; ”Gatusystemet inom planområdet, inklusive ny 

cirkulationsplats på Västgötavägen bedöms öka kapaciteten fram till Rimnersområdet. 

Det finns knappast utrymme inom planområdet för parkering som skulle kunna betjäna 

Rimnersområdet och avståndet är så pass långt att parkering ändå bör ordnas norr om 

väg 44.” 

 

Länsstyrelsen lyfte frågetecken kring på vilket sätt planen inverkar på de båda 

kulturhistoriskt värdefulla underofficersbostäderna som ligger väster om Exercisvägen. 

Programsamrådets bedömning är att planens kvartersmark ligger på sådant avstånd från 

underofficersbostäderna att ingen negativ påverkan kan befaras jämfört med dagens 

situation. Bostäderna ligger relativt högt och på en stor tomt samt har rivningsförbud och 

skyddsbestämmelser i gällande detaljplan. Kultur och fritidsförvaltningen har inget övrigt 

att invända i det avseendet. 

 

 

 

Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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     PLANBESKRIVNING tillhörande 

   detaljplan för del av fastigheten 

HALLA-STENBACKEN 1:89 m fl 

Ny brandstation mm för  

Räddningstjänstförbundet MittBohuslän 
 

Västgötavägen/ Exercisvägen i Uddevalla stad 
 

Upprättad av Samhällsbyggnad 2019-05-16 
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BAKGRUND, SAMMANFATTNING  OCH  SYFTE 

 
Räddningstjänstförbundet Mittbohusläns nuvarande brandstation i centrala Ud-
devalla är mycket sliten och har stora brister både byggnadstekniskt och ar-
betsmiljömässigt. Dessutom översvämmas Bastiongatan vid flera tillfällen per 
år vid kraftiga vindar i vissa vindriktningar, vilket gör att räddningsfordonen 
och annan nödvändig trafik vid sådana tillfällen får ta sig fram via gångvägar 
fram till en liten bostadsgata och därifrån ut på det större gatunätet. Det cen-
trala läget gör också att framkomligheten vid utryckning under vissa tider kan 
hämmas av trafikstockningar. Allt detta talar för att en helt ny lokalisering i 
Uddevalla är nödvändig. Även om verksamheten sedan många år benämns 
räddningstjänst används i detaljplanen det gamla invanda ordet brandstation. 
Samordning med t ex  ambulansverksamhet är inte aktuell.  
 
I april 2013 presenterades Räddningstjänstförbundet MittBohuslän en lokalise-
ringsutredning som föreslår den plats som nu är aktuell i detaljplaneförslaget. 
Motiven är bl a  närheten till såväl väg 44 som den lokala pulsådern Västgöta-
vägen.  
 
Detaljplanearbetets huvudsyfte är att möjliggöra en ny brandstation i 

detta område. Skisser visar att brandstationen, manöverytor, parkering 

mm, liksom ett litet när-övningsområde, med god marginal inryms inom 

kvarteret, men vid kommande projektering kommer fördjupade studier 

av byggnader och tomt kommer att utföras. I dagsläget är det osäkert om 

räddningstjänsten behöver hyra all kvartersmark inom planen. 

 
Det bör läggas stor vikt vid gestaltningen av den nya brandstationen. Brand-
stationer brukar av tradition vara signalbyggnader och denna borde inte utgöra 
något undantag med sitt relativt exponerade läge vid Västgötavägen.   
 
 

Bakgrunden till att just detta område föreslås som tomt för ny 

brandstation 

 
Lokaliseringsutredningen (Bergström 2013) har gått igenom flera alternativa 
placeringar i och i närheten av staden och funnit att nu föreslagen plats är den 
mest lämpliga. Orsakerna är i korthet att det här finns tillgänglig mark i närhet 
till det övergripande trafiknätet och med god åtkomst till förväntade större 
”målpunkter”. Fördelaktiga insatstider förväntas således. Kommunens trafikut-
redningar visar att lokaliseringen inte ger upphov till nya trafikproblem. Ytter-
ligare en fördel är att kommunen äger all berörd mark. Inget nytt har tillkommit 
som skulle ge anledning till omvärdering av den föreslagna lokaliseringen. 
 

 

HANDLÄGGNING 

 
Detta detaljplanearbete handläggs och upprättas enligt reglerna i den version av 
PBL (Plan- och Bygglagen) 2010:900, som trädde i kraft 2015-01-01. Planarbe-
tet påbörjades genom att Kommunstyrelsen 2017-11-29 godkände att detalj-
planeförslag upprättas på nu aktuell plats. Ärendet handläggs med s k utökat 
förfarande.  
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HANDLINGAR 
 
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, ritad på en grundkarta i 
skala 1:1000. Planbeskrivningens och utredningarnas illustrationer av byggna-
der och av markens disposition utgör endast exempel.  
 
Till detaljplanen hör följande handlingar upprättade av Uddevalla kommun: 
[x]  Planbeskrivning (denna handling) 
[x]     Samrådsredogörelse 
[  ]      Utlåtande efter granskning 
[x]      Fastighetsförteckning 
[x]  Förenklad förstudie; Samhällsbyggnad 2017-09-09 
[x]                  Trafikutredning; Samhällsbyggnad 2018-08-17  
 
Dessutom finns följande handlingar som inte är upprättade av Uddevalla kom-
mun: 
[x] Arkeologi Beslut från LST 2019-04-24 
[x] Bergteknisk besiktning, WSP 2019-03-22 
[x]                   Dagvattenutredning fas 1, Sigma Civil 2018-05-09 
[  ] Dagvattenutredning fas 2, Sigma Civil 2019-06- 
[x] Gatuutformning, förprojektering Sigma Civil 2019-06-12 
[x] Geoteknik, Bohusgeo 2018-10-12 
[x] Lokaliseringsutredning, Bergström april 2013 
[x] Miljöteknisk markundersökning, Sigma Civil 2018-05-18 
[x] Naturvärdesinventering, Melica 2018-11-15 
[x] Riskanalys, transport av farligt gods, Norconsult 2019-03-27 
[x] Tomtutredning, Tyréns 2017-06-15 
[x] Tomtillustration, Mats o Arne arkitektkontor 2019-04-05 
[x] Trafikbullerutredning, Akustikverkstan 2019-04-26 
 
  

            

PLANDATA 
Läge, areal, markägoförhållanden 

 

Planområdet ligger i den östra delen av Uddevalla, ca 1,5 kilometer från cent-
rum. Planområdet gränsar till väg 44, Kurödsmotets sydvästra ramp, Västgöta-
vägen, Kompanivägen och Exercisvägen samt Idaberget 
 
Planområdets areal är ca 4,5 hektar.  
 
Den absolut övervägande delen av planområdet ägs av Uddevalla kommun.  En 
del av marken är utarrenderad till Svevia/ Arrento, vilka är uppsagda till vår-
vintern 2020. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Riksintressen enligt Miljöbalken (MB), Natura 2000 

 

Inom planområdet finns inget riksintresse, men väg 44 samt Älvsborgsbanan 
norr om planområdet är utpekade som riksintresse för kommunikationer enligt 
MB 3:8.   
 
Det finns inget Natura 2000-område inom eller i närheten av planområdet.  
 

 

Översiktsplanen 

 
Översiktsplanen för staden Uddevalla, som antogs 2017-10-11, pekar ut områ-
det för ”Verksamheter planerade”. Detta inrymmer även en brandstation. 
 
 
Detaljplaner 

 

 
Grönt område är detaljplanelagd mark 

 
För södra delen av planområdet samt området väster om Excercisvägen gäller 
detaljplan UA 1058 (1485-P95/1), antagen 1994-11-10. Den saknar genomfö-
randetid. Området kring Östrabo Yrkes och bostäderna vid Excercisvägen kan 
anses vara genomfört. Däremot anger planen en icke utbyggd öst-västlig gata 
mellan Västgötavägen och Exercisvägen. Vidare anges att Excercisvägens an-
slutning till Västgötavägen i söder ska stängas av, vilket inte heller har genom-
förts.  
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Utdrag ur detaljplan UA 1058  

 
Längst in på Kompanivägen gäller detaljplan UA 1026 (1485-P91/3). Den an-
togs 1990-11-13 och saknar genomförandetid. 
 
Väg 44 / Stadsmotorvägen, Kurödsmotet samt del av Västgötavägen ingår i de-
taljplan UA 189, fastställd av Kungl Majt 1966-02-25. Den saknar genomfö-
randetid och är genomförd i de delar som ligger nära detta planområde.  
 
 

Fastighetsplan 

 
Längst in på Kompanivägen gäller en fastighetsplan (1485-P97/9) 
 

 

Strandskydd 

 
Strandskyddat område finns inte inom eller i närheten av planområdet.  
Närmaste område är vid Bäveån, ca 175 meter från planområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  
Behovsbedömning av miljöbedömning 

 
Förslaget innebär en komplettering av ett befintligt bebyggelseområde inom   
tätorten. Planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriteri-
erna i MKB-förordningens bilaga 4. Samhällsbyggnad anser att ett genomfö-
rande av planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Därmed krävs inte någon miljöbedömning. Reglerna om detta finns i Plan- och 
Bygglagen samt i Miljöbalken. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. 
 

 

Avvägningar enligt Miljöbalken 

 
Enligt Miljöbalken 4:1 får ingen påtaglig skada ske på områdets natur- och kul-
turvärden.  Områdets värden är låga varför ingen påtaglig skada bedöms kunna 
ske.  
 
Vidare får inte något riksintresse påtagligt skadas. Samhällsbyggnad bedömer 
att riksintresset väg 44 inte kommer att skadas. Se nedan under trafik. Riksin-
tresset Älvsborgsbanan påverkas inte. 
 
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen vara förenlig med riksintressena mm 
enligt Miljöbalken.  
 

 

Mark, topografi, vegetation  

 

Stora delar av marken inom planområdet är ganska plan/ horisontell. Marken är 
delvis grusbelagd, gräsbevuxen respektive hårdgjord. Centralt i området finns 
en ca 10 meter hög trädbevuxen bergknalle. Norr om planområdet finns ett ca 
40 meter högt berg, Idaberget. Det har utförts en naturvärdesinventering och 
konsulten fann att fokus skulle läggas på Idabergets sydvästsluttning och mar-
ken nedanför. En del av området bedömdes ha ”påtagligt naturvärde”, medan 
andra delen bedömdes ha ”visst naturvärde”. Vidare utreddes förutsättningarna 
för korpen häckningsplats i bergssluttningen.   
 
Efter det att den bergtekniska utredningen fullbordades minskades planområdet 
så att området med värdefull natur inte ingår i planområdet. 
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Geotekniska förhållanden 

 

 
Utdrag ur jordartskartan    Gult = lera  Rött = urberg  

Kartan ska betraktas som en översikt 

 

Geoteknisk utredning har utförts. Den bedömer att stabiliteten under nuvarande 
förhållanden är tillfredsställande och att den planerade bebyggelsen bedöms 
kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande. Schaktning vid sidan 
av Västgötavägen bör inte tillåtas på ett avstånd av 8 meter från släntkrön. 
Detta regleras med en planbestämmelse.  
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Inom ett mindre område (A ovan) finns fastmark. Där kan grundläggning ske 
utan särskilda geotekniska åtgärder. Inom resten av planområdet (B ovan) före-
slås att byggnader grundläggs på spetsbärande pålar, och troligen behövs lätt-
fyllning inom delar av tomtmarken. 
 

Rådande geoteknisk förhållanden ställer höga krav på geoteknisk utredning så 
att inte bef VA-ledningar skadas. Ev fyllnad vid lågpunkter måste ske i samråd 
med Uddevalla Vatten. 
 

 

Radon 

 
Om grundläggning utförs inom område med berg bör radonmätning utföras. 
Inom övriga områden har tre punkter uppmätts i fyllningen. Med ledning av de 
uppmätta värdena, samt att jorden består av relativt täta material kan marken 
klassas som lågradonmark. Byggnadstekniska åtgärder ska värderas av en 
byggnadskonstruktör vid val avgrundkonstruktion. 
 
 

Bergrasrisker 

 
En bergteknisk utredning har utförts av WSP 2019-03-22  
 
Det lilla berget nära Västgötavägen kommer att sprängas ner helt och hållet för 
att brandstationstomten ska fungera på ett bra sätt. Det kvarstående berget blir 
”botten” för ett makadamlager som kommer under byggnad och körytor. Där-
med erfordras således inga förstärkningar av detta berg.  
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A: Det kan  
 
Idabergets syd/sydväst/sida har däremot risk för blocknedfall. Ovanstående 
karta visar inom vilket område som nedfallande stenblock kan hamna, om inte 
skyddsåtgärder vidtas. Planområdet har minskats så att det farliga området 
kommer utanför planområdet och därmed utanför kvartersmarken. Eftersom 
inga bergsäkrande åtgärder ska utföras i slänten ska skyddsområdets utbredning 
tydligt markeras upp innan arbeten i närområdet påbörjas. Skyddsområdet ska 
efter att arbetenas klarställts vara tydlig avspärrat och markerat så att tredje 
man inte kan uppehålla sig inom skyddsområdet. 
Schaktarbeten närmare slänten kan utföras genom att grävmaskin står utanför 
skyddsområdet. Eventuellt kan det krävas en lång-grävare. Ej bergkunnig per-
sonal får inte uppehålla sig inom skyddsområdet. 
 

 

Fornlämningar 
 
En arkeologisk utredning har utförts av Bohusläns museum i april 2019.  Ut-
redningen visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar 
inom planområdet. Länsstyrelsen beslutade 2019-04-24 att man ur antikvarisk 
synpunkt inte har något att erinra mot att den berörda marken används för av-
sett ändamål.  
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Kulturmiljö 

 
Den kommunala kulturmiljön 6:B berörs delvis av planen. Det rör sig om de 
båda underofficersbostäderna väster om Exercisvägen, inom fastigheten Halla-
Stenbacken 1:101. Planens kvartersmark ligger på sådant avstånd från underof-
ficersbostäderna att ingen negativ påverkan kan befaras jämfört med dagens si-
tuation. Bostäderna ligger relativt högt och på en stor tomt samt har rivnings-
förbud och skyddsbestämmelser i gällande detaljplan. 
 
 
Bebyggelse och tomtutformning 

 
Den enda befintliga bebyggelsen inom planområdet finns i den nordöstra delen. 
Det är några gamla förrådsbaracker, vilka ägs av kommunen. Barackerna är 
tänkta att rivas ganska snart efter att de är tömda.   
 
Del av marken inom planområdet hyrs ut/arrenderas ut till Svevia/ Arento som 
bl a ställer upp väghållningsmaskiner och -utrustning. Svevia/ Arento är upp-
sagda från denna plats under vårvintern 2020. 
 
Vidare finns det en tillfällig hundrastplats nära Västgötavägen. Den består av 
en inhägnad markyta. 
 

 
 
Öster om planområdet finns ett småindustriområde som även innehåller bygg-
varuhandel, förråd och kontor. 
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Sydväst om planområdet finns ett bostadsområde med villor och små flerbo-
stadshus. 
 
Väster om planområdet finns två flerbostadshus som tidigare har varit officers-
bostäder. Se ovan under rubriken Kulturmiljö. 
 
Nordväst om planområdet finns Östrabogymnasiets yrkesutbildningar. Vidare 
finns det en verkstadsbyggnad som ägs av Arento men som ligger på kom-
munägd mark 
 

 
Ovanstående illustration visar ett exempel på hur tomten kan disponeras. An-

nan utformning inom detaljplanens ram kan således bli aktuell 

 
Planförslaget är medvetet utformat med stor flexibilitet m a p byggnaders pla-
cering, höjder mm. För att hushålla med marken och få korta invändiga avstånd 
kan det mycket väl tänkas att ”centralbyggnaden” uppförs i flera våningsplan. 
Det är även möjligt att ha någon eller några våningar ovanpå vagnhallen. Även 
ur stadsbilds- och landskapsbildssynpunkt kan det finnas fördelar med en ”res-
lig” byggnad. Omgivande berg är ganska höga och stadsbilden är inte känslig. 
Planen anger max nockhöjd om + 55 meter på den stora tomten, vilket är unge-
fär samma höjd som flera av de omgivande bergen har, förutom ovanpålig-
gande skog. Idabergets högsta punkt ligger på ca + 67 meter. Kommunikations-
radiomast som betjänar brandstationen kan placeras inom tomten och får då 
sticka upp över + 55 meter. Alternativt kan masten eventuellt placeras uppe på 
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Idaberget under förutsättning att kraftledningen inte kan skadas eller att kraft-
ledningens högspänning inte stör telekommunikationen. Vidare ska masten 
placeras på tillräckligt avstånd från Trafikverkets och kommunens vägar. Av-
ståndet mellan kommunikations/telemast och vägområde (eller spårmitt) bör 
vara minst lika långt som hela mastens totalhöjd plus 10 meter. 
Samråd om mastens placering ska hållas med Trafikverket innan bygglov sö-
kes.  
 
Marken inom brandstationstomten bör disponeras så att det finns möjlighet till 
en viss framtida expansion.  
 
Förutom ”centralbyggnaden” kan det bli aktuellt med 1-2 plans förrådsbyggna-
der.  
 
Förutom byggnader är det tänkt att tomten ska inrymma bl a idrottsplats, när-
övningsområde, parkeringsplatser. Det önskade större övningsområdet torde 
inte kunna inrymmas inom planområdet, varför kommunen kommer att utreda 
lämplig placering av denna. Det är för närvarande oklart om ytterligare verk-
samheter kan inrymmas inom planområdet. 
 
På den lilla tomten i söder är högsta tillåtna nockhöjd + 40 meter. 
 
Riskanalys avseende transport av farligt gods på väg och järnväg har utförts. 
(Norconsult 2019-03-27). Den anger bl a att område inom 80 meter från väg 44 
och avfartsrampen endast får användas till verksamheter som har låg perso-
naltäthet. Tillåten markanvändning är parkering och upplag. Den relativt be-
gränsade byggrätten medger även förråd.  
 
Inom 50 meter från väg 44 och dess ramper är det på plankartan utlagt en 
byggnadsfri zon  (prickmark). Inga fasta oeftergivliga hinder får finnas inom 9 
meter från vägkanten. 
 

 

Tillgänglighet för rörelsehindrade m fl 

 

”Kontorsdelen” av brandstationen behöver ha full tillgänglighet för rörelse-
hindrade och även stora delar av utomhusmiljön. När byggnader och tomtmark 
projekteras ska givetvis BBR, Boverkets Byggregler, tillämpas. 
 
 
Friytor 

 
Verksamheten i en brandstation behöver i sig inga grönytor, men däremot behövs en 
”idrottsplats” för fysisk träning. Behovet av grönytor är mest för att få en tilltalande 
stadsbild och för att ta hand om dagvatten. Trädplanteringar kan tillföra betydande 
estetiska värden 
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Kollektivtrafik, gång- o cykelvägnät samt bilvägnät 

 
Västgötavägen trafikeras av kollektivtrafik, bl a stadsbusslinje nr 6. Hållplatsen vid 
Soldatvägen, på Västgötavägens nordvästra sida, ska finnas kvar och på Västgötavä-
gens sydöstra sida ska det byggas en ny hållplats sydväst om Fossumsbergsvägen. De 
hållplatser som finns på Västgötavägen närmare Kurödsmotet är tänkta att slopas, ef-
tersom de inte får någon nämnvärd funktion. Gångavstånden mellan brandstationen 
och busshållplatserna blir korta. 
 
Gång- och cykelbanor finns utefter Västgötavägens sydöstra sida och delvis utefter 
Exercisvägens sida. Det finns även ett stråk utefter Infanterivägen bort mot bl a Öst-
rabogymnasiet och vidare ner mot Erik Dahlbergsgatan.  
 
 

 
 
Planen förutsätter att det byggs en ny gata mellan Västgötavägen och Exercisvägen, 
mitt emot Fossumsbergsvägen, vilken ska betjäna bl a brandstationen, Östrabo yrkes 
och Rimnersområdet. Blåljustrafik får ha direkt utfart mot denna nya gata. Den nya 
korsningen vid Västgötavägen föreslås bli mittemot Fossumsbergsvägen och det fö-
reslås att korsningen byggs som en cirkulationsplats. Behovet av stoppljus att använ-
das vid för utryckning får utredas närmare. Inga tomtutfarter får läggas direkt mot 
Västgötavägen.  
 
Utefter den nya gatans södra sida föreslås en gång- och cykelbana samt överfart över 
Västgötavägen vid cirkulationsplatsen. I motsatta ändan föreslås gång- och cykelba-
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nan anslutas mot befintlig bana och ansluta till Exercisvägens gång- och cykelbana i 
båda riktningar. 
 
Övrig trafik till brandstationen, samt den nordöstra delen av kvarteret, föreslås ha an-
slutning mot Exercisvägen ungeföär så som illustrationen visar. Planen utesluter dock 
inte att anslutning sker mot den nya gatan. 
 
Befintlig korsning Soldatvägen/Västgötavägen föreslås vara kvar, i motsats till vad 
som anges i nu gällande detaljplan.  
 
Samhällsbyggnads trafikenhet har utfört en trafikutredning som bl a belyser hur trafi-
ken på Västgötavägen/väg 172 samt väg 44 och Kurödsmotet påverkas av brandstat-
ionen. Trafikutredningens slutsats är att trafiksituationen i Kurödsmotet i dag är be-
svärlig vid veckans maxtimmar, men att en etablering av brandstationen inte påverkar 
situationen nämnvärt, eftersom stationen endast generar en liten mängd trafik. Sanno-
likheten för utryckning under maxtimmen är ganska låg och om maxtimmen ändå 
skulle användas vid dimensioneringen skulle det krävas orimliga åtgärder. 
 

 
 
Trafikverket planerar för en förändrad utformning av Kurödsmotet, fr a vad gäller 
körfältsindelningen på Västgötavägen/väg 172 genom motet. Den nya utformningen 
väntas leda till att framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras. Risken för att det 
ska uppstå långa köer på avfartsramperna torde minska. 
 
Oavsett etableringen av brandstation behöver kapaciteten och eventuella åtgärder i 
Kurödsmotet utredas ytterligare, bl a mot bakgrund av att kommunen planerar ett nytt 
industriområde vid Lillesjö, vid väg 172 någon kilometer norr om Kurödsmotet.  
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Angöring och parkering 

 
Brandstationstomten nås från Excercisvägen och den nya gatan, medan anslut-
ning direkt mot Västgötavägen inte medges. All parkering ska givetvis ske på 
kvartersmark. Nära den nya kvartersgränsen mot Idaberget föreslås en körväg 
på kvartersmark så att den nordöstra delen av tomten kan nås utan att konflikt 
med utryckningstrafiken uppstår. Västvatten medger inte att körvägen läggs 
ovanpå nuvarande råvattenledningen, varför körvägen placeras omedelbart 
sydväst om vattenledningens u-område. Om ledningen någon gång i framtiden 
skulle bytas ut kan man överväga ett utförande så att körväg kan anläggas 
ovanpå ledningen, vilket skulle frigöra ”effektiv” tomtyta för brandstationen. 
 

 

Teknisk försörjning 

 
El 

 
Det kommunala bolaget Uddevalla Energi svarar för tomtens elförsörjning.  
 
De stora kraftledningar som korsar Västgötavägen och går upp på Idaberget ska 
vara kvar tills vidare, men kan på sikt komma att läggas i jordkabel. Marken 
under och vid sidan om ledningen får inte förses med byggnader eller upplag, 
men däremot får fordon passera under ledningen. Ledningarna ägs av Vattenfall 
Eldistribution och Uddevalla Energi Elnät    
 

 

Telenät, kommunikationskabelnät 

 
Uddevalla Energi Stadsnät vill få med kanalisation för framtida fiberförbindel-
ser. 
 
 
Renhållning 

 
Vid utformning och placering av brandstationen är det angeläget att soprum 
mm placeras så att renhållningsfordonen behöver backa så lite som över huvud 
taget är möjligt och så att ingen gångtrafik förekommer i närheten. Det kom-
munala bolaget Uddevalla Energi svarar för sophämtningen. 
 
 
Uppvärmning  

 
Befintliga fjärrvärmeledningar påverkas inte och den nya bebyggelsen kan an-
slutas till fjärrvärmenätet.  
 
Uddevallas fjärrvärme är ett mycket bra val ur miljösynpunkt. Val av uppvärm-
ningssystem kan dock inte styras genom detaljplanebestämmelser. BBR, Bo-
verkets Byggregler, anger samhällets krav på bl a  max tillåten energiförbruk-
ning. Det kommunala bolaget Uddevalla Energi svarar för fjärrvärmenätet.   
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Dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

 

Brandstationstomten ingår i det kommunala verksamhetsområdet för dricksvat-
ten, spillvatten och dagvatten.  
 
En råvattenledning med diametern 600 mm och en vattenledning med diametern 
300 mm passerar genom planområdet. Så länge nuvarande råvattenledning ligger 
kvar får det inte anläggas någon körväg ovanpå ledningen. Därmed kan man 
kanske endast ha gräsmatta ovanpå ledningen. Om ledningen någon gång i fram-
tiden skulle bytas ut kan man överväga ett utförande så att körväg kan anläggas 
ovanpå ledningen, vilket skulle frigöra ”effektiv” tomtyta för brandstationen. 
Se även under rubriken geoteknik ovan.  
 
Tryckutjämnande åtgärder krävs vid ledningar som tillhör Uddevalla Vatten. 
 
Dagvattenutredningens fas 1 har utförts. Ca 580 meter svackdiken föreslås för att 
fördröja och rena dagvattnet. Arbete med fas 2 pågår. 
 
Nedanför Idabergets sydvästra respektive sydöstra sida föreslås ca 330 meter di-
ken anläggas eftersom mycket dagvatten kommer från det berget. Eftersom inga 
bergsäkrande åtgärder ska utföras i den sydvästra slänten ska skyddsområdets ut-
bredning tydligt markeras upp innan arbeten i närområdet påbörjas. Skyddsom-
rådet ska efter att arbetenas klarställts vara tydlig avspärrat och markerat så att 
tredje man inte kan uppehålla sig inom skyddsområdet. Schaktarbeten närmare 
slänten kan utföras genom att grävmaskin står utanför skyddsområdet. Eventuellt 
kan det krävas en lång-grävare. Ej bergkunnig personal får inte uppehålla sig 
inom skyddsområdet. 
 
Övriga diken föreslås anläggas inom brandstationstomten. Det kan noteras att 
Västgötavägen inte har någon avrinning mot brandstationstomten. Hur avvatt-
ning en av cirkulationsplatsen ska ske är ännu inte utrett. 
 
Svackdiken görs ofta som gräsbeklädda mjukskalade diken som har goda       
fördröjnings- och reningsegenskaper. Ur reningssynpunkt kan konstateras att hal-
ter av föroreningar i dagvattnet från området minskar jämfört med dagens situat-
ion, förutsatt att föreslagna reningsåtgärder tillämpas. Mängden näringsämnen 
minskar, vilket medför en lägre påverkan på recipienten jämfört med nuläget. 
Detsamma gäller ämnen som kan påverka recipienten eller den kemiska statusen 
negativt. Bedömningen blir därför att exploateringen inte kommer att påverka 
recipienten eller miljökvalitetsnormen negativt, förutsatt att föreslagna åtgärder 
realiseras. Framtagna värden ska dock anses som ungefärliga. Den faktiska re-
ningseffekten blir beroende av hur varje enskild reningsanläggning utformas och 
förutsättningarna på platsen. För att bibehålla reningseffekten behöver särskild 
fokus läggas på skötseln av anläggningarna. Ur skyfallsperspektiv förväntas inte 
exploatering förvärra situationen om höjdsättningen följer de redovisade princi-
perna för nybyggnation, t ex  genom att inga instängda områden på kvartersmar-
ken skapas.  
 
Fördröjning av skyfall föreslås primärt ske i nedsänkta multifunktionella ytor 
som bollplaner, parkeringsplatser eller dylikt. Ytlig avrinning därutöver sker i 
vägområden/gatumark. Planområdet har i detta avseende ingen förbindelse med 
Västgötavägen utom möjligen vid cirkulationsplatsen. De två befintliga lågpunk-
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terna inom planområdet kräver en noggrann markprojektering för att minska 
översvämningsrisken. 
 

Dagvatten får inte ledas till diken och trummor för väg 44. 
 

Om släckningskemikalier o dyl ska användas, t ex på närövningsområdet, 
måste avrinningen och ev rening ordnas så att inte förorenat dagvatten kommer 
ut i omgivningen.  
 

 

MILJÖKVALITETSNORMER,  MB 5 kap 

 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljö-
kvalitetsnormerna omfattar bl a föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i 
vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgiv-
ningsbuller. 
 
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utom-
husluft överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet.  
 
Bäveån är recipient för dagvatten från planområdet. Ån omfattas av miljökvali-
tetsnormer för vattenförekomster.  
*Den ekologiska statusen för Bäveån är måttlig.  
*Bäveån har inga problem med försurning eller övergödning. 
*Avsnittet av Bäveån uppnår för närvarande inte god kemisk status. Bedöm-
ningen bygger bl a på överskridande av halten för av PFOS från t ex släck-
skum, Det beror dessutom på att halter av PBDE och Hg överskrider EUs 
gränsvärden, vilket i och för sig gäller i alla ytvatten i Sverige. 
 
Med hänsyn till den planerade brandstationen kan det eventuellt finnas risk för 
spill av släckskum eller liknande inom området. Det rekommenderas att vidta 
särskilda skyddsåtgärder vid planering och byggande av brandstationen för att 
minska utsläpp av sådana ämnen till recipienten. Planområdet bedöms varken 
nu eller efter exploatering bidra negativt till den 
kemiska statusen med hänsyn till nämnda prioriterade ämnen, om rekommen-
derade skyddsåtgärder vidtas. Den generella bedömningen blir att exploatering-
en inte förväntas försvåra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för reci-
pienten Bäveån. 
 
Övriga miljökvalitetsnormer bedöms inte vara aktuella i det här planområdet. 
 
 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅLEN 

 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver 
de kvalitéer som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser 
måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. 
 
Uddevalla kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella 
miljömålen. I Uddevallas översiktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av 
särskild betydelse för Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen  
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Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst relevanta för plan-
förslaget. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget bedöms ge en begränsad klimatpåverkan. Den nya brandstations-
byggnaden kommer att bli mer klimatsmart än den nuvarande brandstations-
byggnaden som är uppförd ungefär år 1960. I övrigt är det många funktioner 
som helt enkelt flyttar inom staden och därmed varken ökar eller minskar kli-
matpåverkan. 
 
God bebyggd miljö 
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God bebyggd 
miljö. Tillgängligheten är god. Inga värdefulla natur- och kulturmiljöer påver-
kas. Riktlinjer för beslutade miljökvalitetsnormer överskrids inte. 
 
 
STÖRNINGAR, RISKER 

 
En bullerberäkning har utförts. De enda bostäder som finns i närheten av de-
taljplanens nya gata, som är kommunal, är flerbostadshusen sydväst om plan-
området. Utredningen visar att den nya gatan och brandstationen inte höjer tra-
fikbullernivån för dessa hus. Huvudparten av den fordonstrafik som brandstat-
ionen alstrar kopplas nästan direkt till den trafikerade Västgötavägen, där tra-
fiktillskottet således blir försumbart. Nattetid torde det vara mycket sällan som 
utryckningsfordonens sirener behöver användas. Vid några utryckningar kom-
mer Excercisvägen att utnyttjas, och på en lång sträcka går den genom områden 
där det inte finns några bostäder eller annat som är känsligt för utomhusbuller. 
Således torde etableringen av brandstationen inte komma att medföra några tra-
fikbullerstörningar som överskrider riktvärdena. Inte heller några andra stör-
ningar befaras.  
 
Trafikverkets vägar påverkar inte planområdet ur trafikbullersynpunkt. 
 
Riskanalys avseende transport av farligt gods på väg och järnväg har utförts. 
(Norconsult 2019-03-27). Den anger bl a att område inom 80 meter från väg 44 
och avfartsrampen endast får användas till verksamheter som har låg perso-
naltäthet. Tillåten markanvändning är förråd och parkering.  
 
Etableringen av brandstationen torde inte komma att begränsa funktionerna för 
Älvsborgsbanan eller vägarna 44 och 172. 
 
Om släckningskemikalier o dyl ska användas, t ex på närövningsområdet, 
måste avrinningen och ev rening ordnas så att inte förorenat dagvatten kommer 
ut i omgivningen. Övriga aspekter att beakta under planering, projektering och 
byggnation vad gäller miljöskyddet är rening av tvättvatten från fordon, 
slangar, utrustning mm, tvätt av kläder och omhändertagande av tvättvatten 
samt ev buller från när-övningsplatsen.  
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Markföroreningar 

 
Det har utförts en markmiljöundersökning. I rapporten anges bl a följande:  
Vid de två punkter där halter överskrider MKM (mindre känslig markanvänd-
ning) finns anledning att göra en mindre omfattande sanering för att säkerställa 
markmiljön i området. Se röda punkter på nedanstående karta. I övrigt finns 
metaller spridda i området understigande riktvärdet för MKM. De innebär inte 
en risk för området där de ligger men om de flyttas vid byggnation behöver 
massorna tas om hand på rätt sätt. Föroreningar har även påvisats i grundvatt-
net, men dessa bör inte utgöra en risk, förutsatt att vattnet inte används som 
dricksvatten eller för bevattning. Asfalten i undersökningsområdet anses inte 
innehålla stenkolstjära och får återanvändas fritt inom trafikprojekt utan krav 
på redovisning. Restriktioner kan dock förekomma i känsliga områden. Om as-
faltmassorna inte kan återanvändas, utan massorna behöver deponeras, ska de 
lämnas till godkänd mottagare. 

 
 
 
Eftersom föroreningar har påvisats i jorden måste en anmälan enligt 28§ i för-
ordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas 
in till kommunen innan ett eventuellt schaktarbete påbörjas. 
Enligt 10 kap 11 § i miljöbalken (SFS 1998:808) ska den som äger eller brukar 
en fastighet ”oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och förore-

ningen kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön”.  

Undersökningen är en stickprovsprovtagning, vilket innebär att det på fastighet-
en kan finnas föroreningar som inte har påvisats. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 
Kommunen är huvudman för drift och underhåll av allmänna platser inom och 
utanför planområdet, d v s  gator, parkmark och naturmark.  
 
Planens genomförandetid är fem år, se nedan. Slutdatum skrivs på plankartan. 
 
För planområdet ska gälla normalkrav enligt PBL avseende bygglovplikten.  
 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Preliminär tidplan för detaljplanearbetet 
 
Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas: 
 
SBN beslutar om granskning  16 maj  2019   
Granskning juni - augusti  
SBN godkänner planen tidigast 19 september 
KS godkänner planen tidigast 30 oktober  
KF antar planen tidigast 13 november 
Laga kraft tidigast mitten av december 
 
SBN=  Samhällsbyggnadsnämnden  
KS=  Kommunstyrelsen  
KF=  Kommunfullmäktige   
 
Laga-kraft-datum ovan förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas 
 
 
Genomförandetid 

 
Planens genomförandetid börjar löpa när detaljplanen har vunnit laga kraft och 
varar i 5 år. Slutdatum påtecknas plankartan.  
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla oförändrad, så länge 
som kommunen inte ändrar eller upphäver planen.  
 
 

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning  
 
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för ombyggnad, ny-
byggnad och drift av all allmän plats.  
 
Kommunen är exploatör och avser att hyra ut brandstationen till Räddnings-
tjänstförbundet MittBohuslän. Om det inte blir någon konflikt med brandstat-
ionens verksamhet kan ev delar av planområdet kvartersmark arrenderas ut till 
annan verksamhet. 
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Avtal 

 

Kommunen är såsom markägare och exploatör ena parten i samtliga nedanstå-
ende avtalsfrågor.  
 
Det kan upprättas ett genomförandeavtal med Uddevalla Vatten AB angående 
eventuell flyttning av befintliga VA-ledningar.  
 
Eventuellt kan det behövas ett avtal även med Uddevalla Energi angående 
fjärrvärme- och elanslutning. 
 
Kommunen äger nästan all mark inom och intill planområdet.  Dock innebär 
utbyggnaden av cirkulationsplatsen  på Västgötavägen vissa små intrång på de 
privata fastigheterna Halla-Stenbacken 1:88 och 1:102 i korsningen med Fos-
sumsbergsvägen. I första hand bör kommunens förvärv av gatumark regleras 
genom avtal.  
 
Ombyggnaden av Exercisvägen innebär att den norra infarten till Halla-
Stenbacken 1:101 behöver flyttas (eller stängas). Detta bör regleras i ett avtal. 
Se nedan. 
 
Arrendevtalen med Arento/Svevia är uppsagda till vårvintern 2020.  
 
Hyresavtal behöver upprättas med Räddningstjänstförbundet MittBohuslän. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

 
Fastighetsbildning 
 
Huvuddelen av planområdet ligger på den kommunägda stamfastigheten Halla- 
Stenbacken 1:89, men mindre delar av planområdet berör även mindre delar av 
likaledes kommunägda Halla-Stenbacken 1:93 och Bikupan 24 
 
Från Halla Stenbacken 1:89 kan det avstyckas en fastighet för den stora ”brand-
stationstomten” och en fastighet för den lilla tomten söder om den nya gatan. 
 
Allmän plats föreslås ligga på kommunägd stamfastighet. Mindre delar av 
Halla-Stenbacken 1:88 och 1:102 kan regleras över till kommunens stamfastig-
het Halla-Stenbacken 1:93 
 

Skifte 2 av Halla-Stenbacken 1:93 kan läggas samman med Halla-Stenbacken 
1:89.  
 
 

Ledningsrätter 

 

Om genomgående allmänna ledningar ligger kvar eller flyttas inom kvarters-
mark är det önskvärt att ledningsrätt söks. För ledningar som ligger på blivande 
allmän plats är det inte aktuellt med ledningsrätt. 
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Ansökan  

 

Ansökan om fastighetsbildning görs av exploatören eller ledningsägaren och 
behandlas av den kommunala lantmäterimyndigheten. 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSER,  INLÖSEN, FÖRÄNDRAD INFART 

 

Halla- Stenbacken 1:88 ska avstå mark för gatuändamål till Uddevalla kommun 
i korsningen Västgötavägen- Fossumsbergsvägen. Befintlig gatumark gör redan 
nu ett litet intrång på 1:88. I första hand ska givetvis ett avtal eftersträvas. Om 
avtal inte skulle träffas ger en lagakraftvunnen plan kommunen lösenrätt till 
allmän-plats-marken. Vid ev inlösen finns det en praxis hur marken ska värde-
ras. 
 
Halla- Stenbacken 1:102 ska avstå mark för gatuändamål till Uddevalla kom-
mun i korsningen Västgötavägen- Fossumsbergsvägen. I första hand ska givet-
vis ett avtal eftersträvas. Om avtal inte skulle träffas ger en lagakraftvunnen 
plan kommunen lösenrätt till allmän-plats-marken. Vid ev inlösen finns det en 
praxis hur marken ska värderas. 
 
Halla-Stenbacken 1:101 blir p g a Exercisvägens ombyggnad av med sin nuva-
rande infartsväg från norr, medan nuvarande infart från söder inte berörs. Om 
fastighetsägaren vill ha kvar en infart mot norr går den att flytta till Infanterivä-
gen. Kommunen bör bekosta en sådan ombyggnad. 
 
 

VÄGNAMN, ADRESSER OCH KVARTERSNAMN 

 
Kommunen har en namnberedningsgrupp som föreslår nya gatunamn och kvar-
tersnamn. Nya namn bereds av Samhällsbyggnadsnämnden och fastställs av 
kommunfullmäktige medan t ex justeringar av vägsträckningar beslutas av 
SBN. 
Den nya förbindelsegatan mellan Västgötavägen och Excercisvägen behöver 
namnsättas, och preliminärt blir det en förlängning av Fossumsbergsvägen. 
Brandstationsfastigheterna ska ges kvartersnamn.  
 
Samhällsbyggnad önskar att Räddningstjänstförbundet under plangranskningen 
funderar ut vilket namn som de vill ge stationen. Några alternativ är ”Uddevalla 
nya brandstation” eller helt enkelt ”Uddevalla Brandstation”. Under de första 
åren kan man i det senare fallet ange t ex ”Uddevalla Brandstation vid Väst-
götavägen”. Det är förbundet såsom verksamhetsutövare som bestämmer nam-
net, men samråd bör dessförinnan ske med kommunens namnberedning. 
 

 

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR 

Planens genomförandekostnad/ budgetering 

 
Uddevalla kommun får utgifter för byggandet av den nya brandstationen, men 
den kommer sedan att hyras ut till Räddningstjänstförbundet MittBohuslän. Det 
finns medel upptagna i kommunens budget. 
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Kommunen kommer också att få utgifter för att bygga den nya gatan mellan 
Västgötavägen och Exercisvägen samt cirkulationsplatsen på Västgötavägen. 
Dessa måste inarbetas i Samhällsbyggnads gatubyggnadsbudget. Därefter blir 
det givetvis en årlig driftskostnad. Samtidigt bör noteras att gatuförbindelsen 
och cirkulationsplatsen blir till nytta för en betydligt större krets än brand-
stationens användare. 
 

Vatten, spillvatten och dagvattenslutning 

 

Kommunen betalar en anläggningsavgift till Uddevalla Vatten AB, i enlighet 
den av Kommunfullmäktige beslutade taxa som gäller när förbindelsepunkt är 
upprättad. 
 

El- och fjärrvärmeanslutning 

 

Kommunen betalar anläggningsavgifter till Uddevalla Energi, i enlighet den av 
Kommunfullmäktige beslutade taxa som gäller när förbindelsepunkt är upprät-
tad eller när fjärrvärmeanslutningen är klar. 
 

Planavgift 
I samband med (bygg)anmälan ska full planavgift betalas enligt kommunfull-
mäktiges taxa. Eftersom projektenheten delvis bekostar detaljplanens utred-
ningar föreslås justeringsfaktorn vara 1,5. 
 
UPPFÖLJNING MED ANDRA BESLUT OCH ÅTGÄRDER 

 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan Samhällsbyggnad söka marklov resp 
bygglov hos jävsutskottet. En lovansökan som stämmer med detaljplanen ska 
beviljas. Vidare kan Samhällsbyggnad söka fastighetsbildning hos den Kom-
munala Lantmäterimyndigheten. Avstyckning är ingen förutsättning för att 
bygglov ska beviljas.  
Anvisningarna i de utförda utredningarna ska följas vid projektering såväl inom 
tomtmark som inom allmän plats. När projektering görs kan kompletterade ut-
redningar behöva göras. 
 
MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Följande har medverkat från kommunen: 
Författare av detaljplanen: Mats Windmark, Samhällsbyggnad   
Genomförandefrågor mm: Victor Kullgren, Samhällsbyggnad 
Renritning mm:  Daniel Andersson, Samhällsbyggnad 
Hemsida: Ann- Louise Andersson, Samhällsbyggnad   
Expediering mm: Eva Schröder, Samhällsbyggnad  

VA- VA-frågor:  Västvatten 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
Martin Hellström    Mats Windmark 
Plan o Exploateringschef  planarkitekt  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2018-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KFN 2018/00146  

Samråd kring detaljplan: Ny brandstation vid Västgötavägen 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun planerar, tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mittbohuslän, 

att bygga en ny brandstation, då nuvarande är i sämre skick. En ny placering krävs, då 

framkomligheten för utryckningsfordonen för närvarande begränsas av återkommande 

översvämningar på Bastionsgatan, samt av trafikstockningar. 

Räddningstjänstförbundet föreslår att placeringen av brandstationen ska vara invid 

Västgötavägen, i nära anslutning till väg 44, på detaljplaneområde Halla-Stenbacken 

1:89. 

Förslaget har varit föremål för förprövning. Kultur och fritidsförvaltningen framförde då 

att området kan, med hjälp av upprustning och tydlig skyltning, öka intresset för det 

anslutande friluftsområdet på Samnerödsberget. 

Sedan planärendet behandlats på förprövning har kultur och fritidsförvaltningen fått två 

utredningsuppdrag, med potentiellt stark strategisk påverkan på Rimnersområdet med 

omnejd. 

Kultur och fritidsnämndens ansvarsområden berörs till viss del av byggnationen av ny 

brandstation. Det rör sig dels om logistiska lösningar för angöring till Rimnersområdet 

på ett tryggt och säkert sätt, dels om den konstnärliga gestaltningen i och omkring 

byggnaden.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-24 

Sändlista kungörelse om samråd kring detaljplan, ny brandstation vid Västgötavägen 

2018-08-31 

Plankarta A1, ny brandstation vid Västgötavägen  

Planbeskrivning, ny brandstation vid Västgötavägen 

Kungörelse om samråd kring detaljplan, ny brandstation vid Västgötavägen       

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden lyfter behovet av att i samband med upprustningen av 

området kring Halla-Stenbacken ta närheten till friluftsområdet Rimnersområdet- 

Samnerödsberget i beaktande, och förbättra stråkets koppling till Strandpromenaden. 

  

Kultur och fritidsnämnden påpekar det eventuellt ökade intresset för Rimnersområdet 

framöver på grund av bland annat SM standard på Rimnersvallen och de konsekvenser 

som utvecklingen kan få på Halla-Stenbacken i form av ökad trafik (såväl gång-, cykel-, 

kollektiv-, och biltrafik) och ökat behov av parkeringsplatser i anslutning till 

planområdet. 

  

Kultur och fritidsnämnden betonar vikten av den gestaltning byggnaden ges såväl 

gällande konstnärlig gestaltning som arkitektur, då den utgör landmärke till Uddevalla 

tätort.  

 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2018-10-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2018-10-22 

Annelie Högberg, Monica Bang Lindberg  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-10-22 intygar 

Josefin Florell  

 

Expedierat 2018-10-22 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Samråd kring detaljplan: Ny brandstation vid Västgötavägen 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun planerar, tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mittbohuslän, 

att bygga en ny brandstation, då nuvarande är i sämre skick. En ny placering krävs, då 

framkomligheten för utryckningsfordonen för närvarande begränsas av återkommande 

översvämningar på Bastionsgatan, samt av trafikstockningar. 

Räddningstjänstförbundet föreslår att placeringen av brandstationen ska vara invid 

Västgötavägen, i nära anslutning till väg 44, på detaljplaneområde Halla-Stenbacken 

1:89. 

Förslaget har varit föremål för förprövning. Kultur och fritidsförvaltningen framförde då 

att området kan, med hjälp av upprustning och tydlig skyltning, öka intresset för det 

anslutande friluftsområdet på Samnerödsberget. 

Sedan planärendet behandlats på förprövning har kultur och fritidsförvaltningen fått två 

utredningsuppdrag, med potentiellt stark strategisk påverkan på Rimnersområdet med 

omnejd. 

Kultur och fritidsnämndens ansvarsområden berörs till viss del av byggnationen av ny 

brandstation. Det rör sig dels om logistiska lösningar för angöring till Rimnersområdet 

på ett tryggt och säkert sätt, dels om den konstnärliga gestaltningen i och omkring 

byggnaden. 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-24 

Sändlista kungörelse om samråd kring detaljplan, ny brandstation vid Västgötavägen 

2018-08-31 

Plankarta A1, ny brandstation vid Västgötavägen  

Planbeskrivning, ny brandstation vid Västgötavägen 

Kungörelse om samråd kring detaljplan, ny brandstation vid Västgötavägen       

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden har inget att invända mot den planerade byggnationen av 

brandstation vid Västgötavägen. 

 

Kultur och fritidsnämnden lyfter behovet av att i samband med upprustningen av 

området kring Halla-Stenbacken ta närheten till friluftsområdet Rimnersområdet- 

Samnerödsberget i beaktande, och förbättra stråkets koppling till Strandpromenaden. 

 

Kultur och fritidsnämnden påpekar det eventuellt ökade intresset för Rimnersområdet 

framöver på grund av bland annat SM standard på Rimnersvallen och de konsekvenser 
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som utvecklingen kan få på Halla-Stenbacken i form av ökad trafik (såväl gång-, cykel-, 

kollektiv-, och biltrafik) och ökat behov av parkeringsplatser i anslutning till 

planområdet. 

 

Kultur och fritidsnämnden betonar vikten av den gestaltning byggnaden ges såväl 

gällande konstnärlig gestaltning som arkitektur, då den utgör landmärke till Uddevalla 

tätort. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Planområdet gränsar till väg 44, Västgötavägen, kompanivägen och Exercisvägen. 

Uddevalla kommun har behov av ny brandstation, med bättre strategiskt läge än 

nuvarande byggnad. En utredning fastslog att denna plats var mest lämpad. 

Kultur och fritidsnämndens ansvarsområden berörs till viss del av byggnationen av ny 

brandstation. Det rör sig dels om logistiska lösningar för angöring till Rimnersområdet 

på ett tryggt och säkert sätt, dels om den konstnärliga gestaltningen i och omkring 

byggnaden. 

 

Anpassning av Rimnersvallen till SM-standard i Friidrott 

Vid ett eventuellt framtida SM-arrangemang på Rimnersområdet kommer frågan om 

angöring för besökare att ytterligare behöva utredas. Då nuvarande infrastruktur medger 

två angöringspunkter; från Edingsvägen i väst och från Kolonivägen i öst, med 

begränsade ytor för ökad parkering på själva området, bör Uddevalla kommun ta höjd 

för parkeringsutrymmen i närheten av planerad brandstation. Avhängigt för denna 

möjlighet är frågan om Svevias/Arentos fortsatta uthyrning av mark på området. 

Utveckla Rimnersområdet till idrottscentrum 

Uppdraget är ännu inte påbörjat, men ökad aktivitet i området kommer sannolikt att öka 

intresset och därmed besöksantalet till Rimnersområdet. Det ställer höga krav på 

tillgänglighet i form av gång och cykelvägar för att särskilt barn och unga ska kunna 

utföra sin fritidsverksamhet, vilket kan påverka utformningen av föreliggande 

planförslag. 

Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde 

Rimnersområdet pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort (FÖP) 

som en av de tre gröna zonerna som är särskilt viktiga ur friluftslivssynpunkt. FÖP 

underströk också betydelsen av att reservera och utveckla tätortsnära områden för 

friluftsliv och rekreation. Mot den bakgrunden lyfte kultur och fritidsnämnden i sitt 

remissvar till FÖP, vikten av att länka samman Strandpromenaden med övriga 

friluftsområden i kommunen. Då Strandpromenaden utgör en del av Västgötavägen, kan 

förgreningen mot Samnerödsberget förstärkas genom nyetableringen av brandstationen. 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

3(3) 

2018-09-24 Dnr KFN 2018/00146 

  

 

 

 

Västgötavägen som östlig entré till Uddevalla tätort 

Tänkt placering av ny brandstation kommer att bli väl synlig för besökande från öster, 

framför allt för de som anländer med bil. Mycket av området i övrigt är idag 

anspråkstaget av diverse industriell verksamhet med lågt estetiskt värde. Föreliggande 

förslag betonar fördelarna med en ”reslig” byggnad ur stadsbilds- och 

landskapsbildssynpunkt. Kultur och fritid delar den uppfattningen och understryker i 

sammanhanget behovet av noggrant val av arkitekt, samt att på ett tidigt plan i 

processen etablera en samverkan mellan arkitekt och konstnär.   

 

 

 

Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Granskning av detaljplan, Rydingsberg 1 m.fl 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har mottagit ett förslag till detaljplan för Rydingsberg 1 mfl, 

för granskning. Detaljplanen är för att pröva områdets lämplighet för bostäder och 

förskola. Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer från Uddevalla centrum, 45 000 

kvadratmeter stort och tillfart sker från Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen.  

 

Förslaget till detaljplan innefattar en renovering samt om- och utbyggnad av det 

befintliga Äsperödshemmet. Den befintliga förskolan ersätts med en ”modernare och 

mer funktionell” förskola.  

 

Uddevallahem äger marken och förutsätts vara exploatör. Uddevallahem har beställt ett 

förslag till utformning av planområdet. Förslaget är utfört av OkiDoki! Arkitekter och 

finns med i form av en bild i planbeskrivningen.  

 

Kultur och fritids synpunkter på detaljplanen tar sin grund i kultur och fritids 

övergripande syften, reglementet och nämndsstrategier/styrkort, exempelvis: Kultur och 

fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv, och Kultur och 

fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling, och Kultur och fritid ska arbeta för 

ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. 

  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva till planförslaget och finner att området är 

lämpligt för exploatering. Kultur och fritidsnämnden konstaterar att det saknas en 

beskrivning av lekytor och mötesplatser i planförslaget. Vidare har kultur och 

fritidsnämnden förslag på hur områdets potential kan tillvaratas så att det blir en portal 

för natur- och kulturupplevelser för alla.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att området har förutsättningar för en hållbar livsstil 

med minimalt bilresande, i enlighet med kommunens miljömål om hållbart 

samhällsbygge, transporter, samt ”värna och vårda naturen”.  Planbeskrivningen 

innehåller åtgärder som syftar till detta, vilket kultur och fritid ställer sig positiva till. 

För att förbättra måluppfyllelsen ytterligare kan ytterligare styrmedel såsom 

parkeringstal och fler cykelparkeringar krävas. 

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-08-30 

Underrättelse 

Planbeskrivning 

sta
Maskinskriven text
11.
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Plankarta 

Trafikutredning 

 

     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden efterlyser en kompletterande diskussion om lekytor och 

mötesplatser i planförslaget.  

 

Kultur och fritidsnämnden förordar att planområdet inbegriper en portal för natur- och 

kulturupplevelser som kan nyttjas av hela kommunen.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen bör tillvarata områdets förutsättningar 

för en hållbar livsstil med minimalt bilresande.  

 

Kultur och fritidsnämnden tillstyrker i övrigt planförslaget för Rydingsberg 1. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsförvaltningen anser att området är lämpligt för exploatering av många 

skäl, bland annat dess närhet till centrum och att det finns befintlig kollektivtrafik. 

Vidare har området många kvalitéer vad gäller närhet till grönytor och friluftsliv, 

idrottsplatser, kommunala och föreningsdrivna anläggningar, muséer, kulturmiljöer.  

 

Kultur och fritidsnämnden har dock några synpunkter enligt nedan:  

 

Gör Äsperöd till en portal till natur och kulturupplevelser 

I närheten av planområdet finns grönområden (Äsperödsbergen), och härifrån utgår 

stråk som leder vidare till natur- och kulturupplevelser och idrottsplatser i form 

regementsparken, Bohusläns försvarsmuseum, I17 och vidare mot Rimnersområdet via 

Halla Stenbacken.  

 

I och med att exploatering sker just här är det ett bra tillfälle att skapa en ”portal” till 

dessa natur- och kulturupplevelser och mötesplatser. Det är viktigt att områdets 

omgivningar och dess kvaliteter är till för hela Uddevalla, så att bostäderna inte blir en 

barriär som stänger till. 

 

Exempelvis kan träd-allén som finns utritade på skissen av Oki Doki längs vägen 

mellan förskolan och bostäderna, förstärkas med fler träd som skapar ett stråk som leder 

mot skogen.  Med hjälp av konstnärlig gestaltning, information och landskapsarkitektur 

kan ett offentligt rum skapas som slussar en vidare till friväxande naturområden.  På så 
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vis kan denna plats (där planområdet gränsar till skogen i norra delen) leda de boende i 

området, men även besökare, vidare till omgivande natur- och kulturupplevelser.  

 

Det tätortsnära friluftslivet bör få hög prioriterat i denna typ av detaljplaner. Detta 

eftersom 80 procent av friluftsutövandet sker inom en 10 km radie från hemmet.  

 

Knyt ihop Äsperöd med andra stadsdelar 

Utifrån ett socialt hållbarhets-perspektiv är det vitalt att knyta ihop stadsdelar med 

varandra, och för att barn och unga ska kunna färdas till aktiviteter och mötesplatser på 

ett tryggt sätt är det viktigt med god infrastruktur för gång och cykling.  

 

Planområdet är beläget nära Tureborg, där Ture Dalars naturreservat och i dagsläget 

”ungdomshäng” och mötesplats Tureborg finns. Kultur och fritidsförvaltningen 

förutsätter att de infrastrukturella åtgärderna som är beskrivna i trafikutredningen 

medför en fungerande infrastruktur, särskilt för gång- och cykel, mellan Tureborg och 

Äsperöd. En ytterligare möjlighet skulle kunna vara att öppna upp Timmerbergsvägen, 

som idag är enkelriktad, vilket skulle öka tillgången till servicen i Tureborg även för 

boende i Äsperöd. I trafikutredningen föreslås åtgärder som ska prioritera oskyddade 

trafikanter ytterligare och knyta ihop cykelnätet. Kultur och fritid tillstyrker detta, och 

uppmuntrar andra åtgärder som kan minska känslan av Sigelhultsbron som en barriär.  

 

Genom att öka möjligheterna att färdas mellan Tureborg och Äsperöd, får boende i 

Tureborg respektive Äsperöd får tillgång till vardera områdes friluftsliv och 

mötesplatser. Detta ökar social gemenskap, tillgång till service och stärker på så vis 

respektive område.  

 

Det är även viktigt att hela kommunen får tillgång till Äsperöd och dess omgivningar. 

Därför är det viktigt att kommunen arbetar för alternativa bil-, gång- och cykelvägar till 

Äsperöd. I trafikutredningen föreslås en framtida utbyggnad av gång- och cykelbanan 

längs Sigelhultsvägen, vilket kultur och fritid tillstyrker. Kultur och fritid tillstyrker 

även förslaget att en gång- och cykelbana anläggs på norra sidan om Äsperödsvägen.  

 

I planbeskrivningen konstateras att man bedömer att Sigelhultsvägen tål den ökade 

belastningen, under förutsättning att vissa trafikförbättrande åtgärder görs utanför 

detaljplan. Kultur och fritid håller med om att det är viktigt att avlasta Sigelhultsvägen, 

och ser fram emot vidare diskussioner i frågan. 

 

Planbeskrivningen hänvisar till en ny föreslagen vägdragning som kan tillskapas öster 

om planområdet. Kultur och fritid ställer sig frågande till denna, då vägen ser ut att gå 

genom ett grönområde. 

 

 

Hållbar samhällsutveckling  
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Kultur och fritid anser att man bör tillvarata planområdets potential till ett hållbart 

vardagsliv för de boende där. Detta ställningstagande tar sin grund i kultur och fritids 

nämndsstrategi om en hållbar samhällsutveckling samt med kommunfullmäktiges 

övergripande strategi om att Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en 

hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.  

 

I planbeskrivningen förordas att det arrangeras möjlighet för bilpool samt olika insatser 

som främjar cykeltrafik. I trafikutredningen finns flera åtgärder som syftar till att 

förbättra för de oskyddade trafikanterna. Kultur och fritid ställer sig positiva till detta, 

då fungerande gång- och cykelstråk borgar för ett minskat bilåkande. Detta leder till 

bättre folkhälsa och minskar klimatpåverkan från vardags-resandet.   

 

Kultur och fritid anser att möjliggörandet av bilpool borde vara ett krav som kommunen 

ställer på exploatören. Detta i kombination med att ange ett parkeringstal kan fungera 

som ett styrmedel som bidrar till minimerad biltrafik, vilket bidrar till att uppnå 

kommunens miljömål.  

 

Trafikutredningen innehåller ett förslag om cykelparkering med plats för 16 cyklar, 

samt att behov av cykelparkering med plats för cykelkärra vid förskolan är ett förslag 

som bör utredas i kommande skede. Detta förslag gäller dock vid förskolan. Kultur och 

fritid anser att det borde finnas cykelparkeringar samt plats för parkering av cykelkärra i 

nära anslutning till varje bostad, och inte bara vid förskolan. 

 

 

Lekytor och mötesplatser 

I samrådsredogörelsen har Länsstyrelsen påpekat att beskrivning av lekplats och 

utevistelse saknas i planförslaget. Samhällsbyggnad har då hänvisat till att samnyttjande 

med förskolans lekplats har diskuterats. Beskrivning av lekplats saknas dock i även 

denna planbeskrivning, varför kultur och fritid anser att planbeskrivningen/detaljplanen 

behöver kompletteras med detta. Om lekplats endast anläggs i anslutning till förskolan 

är det viktigt att den är tillgänglig för alla, även de som inte har barn i denna förskola. 

 

Området har även potential för en naturnära lekplats eller mötesplats, som kan fungera 

som en introduktion till skogsmiljön/portal till skogen. Detta har flera mervärden, bland 

annat stimuleras barns lek av friväxande naturområden .   

 

Planbeskrivningen kan kompletteras med beskrivning om hur utemiljöerna kan 

stimulera till aktivitet och social gemenskap. Detta kan exempelvis uppnås genom att 

skapa samlings/mötesplatser i form av bänkar och stadsodling. 

 

Boende för alla  

För att ge människor oavsett ekonomisk möjlighet att bosätta sig i området anser Kultur 

och fritidsnämnden att varierande upplåtelseformer. I enlighet med 
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kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjning, bör kommunen styra mot att flera 

bostäder ska vara hyresrätter.  

 

 

Kulturmiljö 

Planbeskrivningen anger att bebyggelsens höjder ligger under kringliggande berg i 

väster och att nivåskillnaderna nyttjas på ett berikande sätt. Kultur och fritid håller med 

om detta och finner det vara positivt för landskapsbilden.  

 

Det finns konst i Äsperödshemmets väggar, denna bör tillvaratas vid renoveringen om 

det är möjligt. 

 

Planen medger flexibla byggrätter, eftersom exakt utformning byggnaderna inte är 

fastställd i dagsläget. Flexibla byggrätter innebär enligt uppgift att exempelvis 

taklutning och fönsterplacering, det vill säga sådant som vanligtvis regleras i detaljplan, 

överlämnas till byggherren att styra i bygglovsskedet.  

 

För att kunna ta ställning till kulturmiljö och gestaltning, önskar kultur och fritid att 

detaljplanen inte medger flexibla byggrätter. 

 

Kultur och fritid bör involveras i konstnärlig gestaltning av den nya förskolan, i ett 

tidigt skede. 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 Dnr KS 2015/00564 
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till allmänheten och sakägare, 

samt myndigheter (enl sändlista) 

 

  

 

Handläggare 

planarkitekt Daniel Andersson 
Telefon  0522- 69 73 23 
daniel.a.andersson@uddevalla.se  

UNDERRÄTTELSE 

FÖR GRANSKNING AV DETALJPLAN  
svar önskas senast den 4 september 2019 
 

 

 

Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplan för bostäder och förskola. 

Underrättelse om granskning 

 

Ett förslag till detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl, Uddevalla är utställd för granskning 
under tiden 2019-07-03 till 2019-09-04. Planen är upprättad av Samhällsbyggnad 2018-06-
28. Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar standardförfarande, 
planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan antagen 2017-02-22. 
 
Planområdet är beläget ca 1,5 km från Uddevalla centrum, tillfart sker från Sigelhultsvägen och 
Äsperödsvägen. Planområdets areal uppgår till ca 45 000 kvm. Avsikten är att pröva områdets 
lämplighet för uppförande av bostäder i flerbostadshus samt förskola.   
 
Kommunfullmäktige har beslutat om positivt planbesked 2016-04-13, § 78. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-12, § 271 att godkänna samrådsredogörelsen samt att 
planhandlingarna ska bli föremål för granskning. 

Handlingar översänds till myndigheter. Det kommer också att finnas på kommunens hemsida: 
www.uddevalla.se/planer  
Handlingar ställs ut för allmänheten på:  

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:30 
• Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider 

 
Eventuella synpunkter skickas till Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla, senast 2019-

09-04 den kan också lämnas till Medborgarkontoret i Rådhuset eller skickas med E-post 
till vår adress samhallsbyggnad@uddevalla.se. Nästa gång ärendet behandlas i 
Samhällsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast i november 2019. 

Det går att lämna muntliga synpunkter, eventuella erinringar ska dock vara skriftliga.  
       
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av era eventuella synpunkter. Svar kommer att  
återfinnas i ett granskningsutlåtande, som åtföljer planen vid ett beslut om antagande av 
planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig 
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 

planavdelningen  
 
Daniel Andersson 

http://www.uddevalla.se/planer
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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PLANBESKRIVNING tillhörande

Detaljplan för

Rydingsberg 1 m.fl

SAMHÄLLSBYGGNAD 2019-05-24

Dpnr 606

GRANSKNINGSHANDLING



HANDLINGAR

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, ritad på grundkarta i skala 
1:1000

Till detaljplanen hör följande handlingar:

[X] Plankarta
[X] Planbeskrivning
[X] Fastighetsförteckning

UTREDNINGAR
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[X] Trafikbuller, WSP 2017-05-17, 2017-12-14, 2018-06-18

[X] Trafikutredning ÅF 2019-04-05

[X] Bullerutredning ÅF 2019-05-22

[X] Arkeologi slutmeddelande, Länsstyrelsen 2017-11-15

[X] Dagvattten, WSP 2017-10-31, rev 2018-08-28

[X] Geoteknik inklusive Radon, WSP 2017-07-06

[X] Solstudie, OkiDoki! Arkitekter, 2018-08-16



PLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostäder genom förtätning i och 
kring Äsperödshemmet samt att möjliggöra för en ny förskola.

LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDE

Planområdet är beläget ca 1,5 km från centrum, tillfart sker från Sigelhultsvägen och 
Äsperödsvägen. Planområdets areal uppgår till ca 45 000 kvm. Marken ägs av Bostads-
stiftelsen Uddevallahem.
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Föreslagen markanvändning har ej har negativ inverkan på riksintressen, detaljplanen 
bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens uppfatt-
ning enligt Länsstyrelsesamråd 2017-11-28.

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 kap MB

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, 
kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Den räknat till-
kommande trafiken bedöms vara marginell i sammanhanget, se Trafik, gator och parke-
ring.

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar standardförfarande.

BESLUT
Positivt planbesked gavs i Kommunfullmäktige 2016-04-13 § 78. 

Planbesked Samråd Granskning Antagande Laga kraft



Planens syfte och avgränsning har stöd i fördjupad översiktsplan för staden Uddevalla 
antagen 1996 samt i fördjupad översiktplan Uddevalla stad som vann Laga kraft novem-
ber 2017.

Föreslagen detaljplan överensstämmer med den idag aktuella och tidigare gällande över-
siktig planering som finns att tillgå.

ÖVERSIKTLIGA PLANER

Inom området gäller Stadsplan del av Uddevalla stad (Del av Äsperöd).
För området gäller tomtindelning 1485K-202/1960 vilken genom denna detaljplan upp-
hävs.

DETALJPLANER
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Utrdag ur ”Användning av Mark och Vatten”, Fördjupning av Uddevalla kommuns 
översiktsplan. Planområdets ungefärliga läge markerat i rött.

MILJÖMÅL
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu 
och inte lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra 
frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar 
om allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller 
försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark.
Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och 
lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex 
miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. 
Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst 
relevanta för planförslaget.

Begränsad klimatpåverkan samt frisk luft: Ny bebyggelse i anslutning till befintliga linjer 
och vägar uppmanar till utökad kollektivtrafik samt utökade gång-och cykelbanor.
Ett specifikt mål för kommunen är att stärka bussnätet och den lokala kollektivtrafiken 
genom lämplig bebyggelselokalisering vilket nås genom planområdet. Planförlaget kan 
även komma att bidra till ett ökat resande med bil vilket inte förordas men i de flesta fall 
av nya exploateringen är ofrånkomligt. Fjärrvärme förespråkas av kommunen, området här 
anslutet till det lokala fjärrvärmenätet- God bebyggd miljö: genom planerad exploatering 
tillskapas en berikande stadsbild.
Det föreslagna området bedöms sammantaget överensstämma med de nationella och lo-
kala miljömålen.
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BEHOVSBEDÖMNING

Inom planområdet finns inga biologiska- eller större naturvärden. Riksintressen är inte 
berörda. Planerad användning för marken bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm el-
ler försämra människors hälsa, inte heller miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas i 
nämnvärd omfattning.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan.
Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god 
och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen.
Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande 
miljöpåverkan i samråd 2017-11-28. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR

BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

Planområdet är beläget i Äsperöd med relativ närhet till centrum, inom området står idag 
ett antal byggnader, Äsperödshemmet, förskola, ett gruppboende samt ett antal komple-
mentsbyggnader, området har en viss parkkaraktär.  Planområdet är sluttande åt Äspe-
rödsvägen, från ca + 38 möh till ca + 23 möh och omgärdas av hårt sluttande berg i norr, 
öster och väster. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet ligger i nära anslutning till befintliga kollektivtrafiklinjer och hållplatser, genom 
en expansion av bostäder i området ges underlag för förbättrad tur-täthet etc.

FORNLÄMNINGAR

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar, en fornlämningar i form av en forn-
borg finns dock i anslutning till området. Med anledning av detta har en Arkeologisk 
utredning genomförts, Bohusläns museum november 2017, och i det har konstaterats att 
det inom planområdet inte finns några fornlämningar.

NATUR/REKREATION

Planområdet har idag vissa värdefulla naturvärden, inom planområdet finns ett antal träd 
som bör bevaras avseende rekreation och stadsbild, bland annat en lund av fruktträd i 
områdets västra del samt trädallén längsinfartsvägen och ett större träd i områdets östra del, 
Trädallén är har ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken. Befintlig väg i östra delen av 
planområdet avses kvarstå som väg/gång- och cykelväg. I områdets västra del avsätts natur-
mark för att säkerställa kvarvarandet av befintlig gångstig.

SERVICE
Planområdet är beläget på gångavstånd ca 1,5km från Uddevalla centrum med tillhörande 
servicefunktioner. Cirka 150 meter från planområdet återfinns Äsperödsskolan, förskola 
finns planerad inom planområdet.

VERKSAMHETS HISTORIK

Inom planområdet har ingen förorenande verksamhet skett, det bedöms därför  inte föreligga 
risk för föroreningar i mark.
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Öster flygel av Äsperödshemmet, 
samt delar av den trädallé som avses 
bevaras.

Bevarandevärd fruktlund.

Vy från Äsperödsvägen.

Vy från Äsperödsvägen.

Utredning inklusive mätning har utförts, WSP 2017-07-06, och visar att planområdet ligger 
inom lågriskområde för radon, inga särskilda åtgärder krävs.

RADON

BULLER

Bullerutredning, WSP 2017-05-17, 2017-12-14, 2018-06-18, visar att planerad exploate-
ring kan klara riktvärden för buller, detta under förutsättning att så kallad tyst sida anord-
nas, det vill säga att bostäder skall vara genomgående med minst hälften av boningsrum-
men vända mot tyst sida. En ökad exploatering medför ökat trafik som medför ökat buller, 
befintlig trafik på Sigelhultsvägen överskrider redan ekvivalent ljudnivå 60 dBA, befintliga 
fastigheter längs Sigelhultsvägen bedöms få en mycket marginell ökning av buller (för att 
öka bullernivån med 3 dBa krävs en dubblering av trafiken). För förskolan används Natur-
vårdverkets riktlinjer, kartering av trafikbuller visar att riktvärdena bedöms kunna hållas.
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GEOTEKNIK

Geoteknisk utredning, WSP 2017-07-06, har genomförts och visar på att bergförstärkning-
åtgärder krävs i delar av norra och västra området, i övrigt är stabiliteten över lag tillfred-
ställande. Situationen bör ses över ytterligare i ett senare skede när byggnadernas lägen
och golvnivåer samt yttre markutformning är framtagen.

Anslutning till området kan ske genom befintlig väg Äsperödsvägen, befintlig utfart kommer 
att nyttjas av bostäder såväl som förskola, ytterligare en utfart anordnas mot Äsperödsvägen. 
Parkering anordnas inom kvarteret, i nära anslutning till planerade bostäder finns god till-
gång på kollektivtrafik, i dagsläget 15-minuterstrafk. Det förordas även att det inom området 
arrangeras möjlighet för bilpool samt olika insatser som främjar cykeltrafik. Äsperödsvägen, 
och framförallt Sigelhultsvägen är idag hårt belastat men det bedöms att vägarna tål den öka-
de trafiken under förutsättning att vissa trafikförbättrande åtgärder görs, utanför detaljplan. 
I fördjupad översiksplan Uddevalla anges att en ny vägdragning kan tillskaps öster om pla-
nområdet vilket kan avlasta trafiken, denna vägdragning finns redovisad under Översiktiga 
planer, sid 3.
Sigelhultsvägen samt  korsningen Sigelhultsvägen/Västgötavägen är idag trafikbelastad med 
bland annat köbildning som konsekvens. Utredning har visat att olycksstatistiken är låg på 
vägen men att ingrepp i gatan kan avhjälpa köbildnignar och framtida risker, detta redovisas i 
bilaga Trafikutredning ÅF 2019-04-05. Bland annat breddning av cykelbana, förhöjd passage 
i korsning, nya vägmarkeringar och chikaner. 

TRAFIK, GATOR OCH PARKERING

BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

KONSEKVENSER

Planen medger flexibla byggrätter då exakt utformning i dagsläget ej är fastställd, som grund 
till detaljplanen har ett förslag beställt av Uddevallahem och utfört av OkiDoki! Arkitekter 
(Vallastaden) upprättats och nyttjats. 

Detaljplanens ambition är att skapa en tilltalande stadsbild, i förslaget upprättat av OkiDoki! 
Arkiteter så nyttjas nivåskillnaderna på ett berikande sätt och nya kvarter tillskapas utifrån 
en rundgående väglösning. Grunden i förslaget är att befintliga Äsperödshemmet renoveras 
och byggs om/ut, och blir centrerat i i det nya området. Detaljplanen möjliggör tomter med 
varierande storlekar med gemensamma gator och teknisk försörjning. 

Befintlig förskola ersätts med en modernare mer funktionell förskola med utrymme för fler 
avdelningar, det skapas en tilltalande symbios mellan bostäderna och förskolan. Bebyggelsens 
höjder ligger under kringliggande berg i väster där fornborgen finns belägen.

Byggnation försätts med gröna tak och maximalt 50% av 
kvartersmarken inklusive vägar får hårdgöras.

Den av WSP framtagna bullerutredningen har efter nämndsbeslut kompletterats med ny 
bullerutredning ÅF 2019-05-22 omfattande även Sigelhultsvägen ut mot Västgötavägen, 
trafikmätning samt förslag på trafikförbättrande åtgärder. Denna visar att riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå vid fasad 65 dBA klaras för befintliga bostäder och enligt riktvärden 
från Naturvårdsverket.
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TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet styrs inte med planbestämmelse, höjdskillnader mellan gata och husets entré 
ska beaktas vid bygglovsprövning. Det är av stor vikt att det som byggs uppfyller de krav 
på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning.

Illustration, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker) Illustration visar befintlig förskola, ej tänkt nybyggnation.

Situationsplan, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker)

Sektion, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker)

SOLSTUDIE

En solstudie har utförts för att studera de skuggningseffekter som respektive huskrupp 
genererar på övrig bebyggelse inom planområdet, resultatet visar att inga orimliga skugg-
ningseffekter uppstår vid exploatering och att förslaget är funktionellt ur aspekten skugg-
ning. Nedan redovisas utdrag ur solstudien som redovisar läget vid vårdagjämning.

Kl 09:00 Kl 12:00 Kl 15:00
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AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Avsikten med beskrivningen är således att vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteck-
ningen.

Avtal och överenskommelser avses tecknas mellan kommunen och Uddevallahem som berörs av 
detaljplaneförslaget i den mån de skall tillföras eller avstå mark. Avtalen bör tecknas innan detalj-
planen vinner laga kraft för att säkerställa att dessa blir genomförda när detaljplanen vinner laga 
kraft, samt för att tydliggöra planens konsekvenser för respektive fastighetsägare. 
Exploateringsavtal tecknas med Uddevallahem som kommer kunna utveckla bostäder inom sin 
fastighet. Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplan vinner laga kraft. Exploatören förvän-
tas bekosta samtliga åtgärder som genomförandet av detaljplanen kräver, utifrån den nytta som 
exploatören har av planen. 

FASTIGHETSBILDNING 

Fastighetsbildning inom kvartersmark ansvarar exploatör för samt kommunen inom ”förskole-
tomten”. Tomt för förskola avstyckas från Rydingsberg 1. Inom kvartersmark kan det bli aktuellt 
att inrätta anläggningar för exempelvis parkering eller sophantering. Kommunen avser att vara 
behjälplig med att upprätta överenskommelser och ansöka om fastighetsreglering. Förrättnings-
kostnader regleras utifrån nyttan i det specifika fallet. 

Kommunen äger merparten av den mark som i planen utgör allmän plats. Fastigheten Rydings-
berg 1 berörs av allmän plats i det västra planområdet. Huvudmannen för allmän plats är skyldig 
att lösa in allmän plats om fastighetsägaren begär det men har också rätt att lösa in marken. Vär-
det på marken bedöms efter i detaljplanen angiven användning. Huvudmannen för allmän plats 
ansvarar för skötseln av densamma. 
För att fullfölja planen krävs att kommunal mark förvärvas av exploatören. Värdet på marken be-
döms efter i detaljplanen angiven användning. Överföringen av marken sker genom fastighetsreg-
lering. Samtliga regleringar förutsätts kunna ske genom frivilliga uppgörelser i vilken ersättning 
för marken regleras. Syftet med regleringarna är att fastigheten efter genomförandet överensstäm-
mer med detaljplanen. Avtal bör tecknas innan detaljplanen vinner laga kraft. 

Kolumn med vilka område som berörs av fastighetsregleringar avseende allmän plats och kvarter-
smark, samt från och till vilken fastighet redovisas nedan samt på karta. Det redovisas även från 
och till vilken fastighet samt ungefärligt antal kvadratmeter. 

Från Rydingsberg 1:35              Till Rydingsberg 1 Område A, ca 5720 kvm
Från Rydingsberg 1:35  Till Rydingberg 1 Område B, ca 289 kvm
Från Rydingsberg S:3               Till Rydingsberg 1:35 Område C, ca 1403 kvm
Från Rydingsberg 1              Till Rydingsberg 1:35 Område D, ca 213 kvm
Från Rydingsberg 1               Till Rydingsberg 1:35 Område E, ca 982 kvm
Från Rydingsberg 1              Till nybildad fastighet Område F, ca 15101 kvm
Från Rydingsberg 1                   Till Rydingsberg 1:35  Område G, ca 19 kvm

ALLMÄN PLATS OCH KVARTERSMARK
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Gällande tomtindelning 1485K-202/1960 upphävs. Fastighetsbestämning av gränsen mellan Äs-
peröd och Halla-Stenbacken har genomförts under planprocessen. Tomt för förskola avstyckas 
från Rydingsberg 1 och bildar en ny fastighet som ska överföras till kommunen. 
För att möjliggöra breddning av väg regleras mark i planområdets södra del från Rydingsberg 1 
till Äsperöd 1:35. Gemensamhetsanläggning tillskapas för att säkra förskolans infart mot Äspe-
rödsvägen, ansöks och bekostas av Uddevalla kommun. 

HUVUDMANNASKAP, ANSVARSFÖRDELNING, EKONOMISKA FRÅGOR

Markägaren till Rydingsberg 1 förutsätts vara exploatör. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Den del i detaljplan som är gångväg är ut-
byggd. Kommunen som huvudman ansvarar för framtida drift och underhåll. 
Exploatören svarar för genomförande av detaljplanen.
Planområdet är anslutet till kommunalt VA från Äsperödsvägen inklusive fjärrvärme. 

Teledistributör ansvarar för eventuell utbyggnad av telenät samt eventuell säkerställande av 
anläggningens bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. En ny byggrätt kommer 
beröra befintlig ledning, avtal om flyttning av ledning ska upprättas mellan teledistributör och 
exploatören. 

Bygglov söks hos Uddevalla kommun. Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättnings-
myndighet inom det aktuella planområdet.

ANSVARIGA MYNDIGHETER/UPPLYSNINGAR

DAGVATTEN

Exploatören ansvarar för att ett fungerande dagvattensystem byggs ut. Detaljerna regleras i explo-
ateringsavtal som ska upprättas med exploatör före detaljplanen antas.  Dagvattenutredning har 
utförts, inför granskningsskedet har denna reviderats (2018-08-28). Bland annat har 100-årsregn, 
och rening av dagvattnet tagits i vidare beaktande, förslag på åtgärder presenteras i helhet i utred-
ningen tillhörande detaljplanen.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. Genomförandetiden för planen slutar tio år efter det att planen vunnit laga kraft.
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 
rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomför-
andetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens 
utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms 
lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”eko-
nomiskt garanterade”.
Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande VA-taxa.
Bygglovstaxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift tas ut. Planavgift i 
samband med bygglov tas inte ut då detta reglerats i planavtal.

Preliminär tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomför-
ande:

Beslut om Samråd i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Laga kraft, tidigast

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Daniel Andersson
planarkitekt

Martin Hellström
plan- och exploateringschef

januari 2018

juni 2019

november 2019

december 2019

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR EXPLOATÖR INOM OMRÅDET

Marköverlåtelser för respektive markområde regleras i exploateringsavtal mellan kommunen 
och exploatör. Kommunen ska bekosta trafikförbättrande åtgärder i anslutning till planområdet.
Kommunen ansvarar för framtida driftskostnader och underhåll av allmän plats inom planom-
rådet. 

Genom detaljplanen skapas värde genom byggrätter inom exploatörens fastigheter. Kostnader 
för planarbetet har reglerats i ett detaljplaneavtal. Exploatören ska bekosta de bulleråtgärder 
som krävs i anslutning till planområdet och som uppstår som en konsekvens av exploateringen, 
detaljer och kostnader kommer regleras i exploateringsavtal. Marköverlåtelser för respektive 
markområde regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatör. Exploatören svarar 
vidare för alla kostnader inom kvartersmark. 
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1 Inledning 
Strax öster om Uddevalla centrum ligger Rydingsberg med aktuellt detaljplanområde, 

se Figur 1. Närområdet består främst av bostäder söder om planområdet och 

grönområde/skogsparti i norr i form av Äsperödsbergen. 

 

Figur 1. Översiktskarta över Uddevalla, där planområdet Rydingsberg är markerat med svart pil. 

Detaljplanen omfattar cirka 250 bostäder och en förskola. Detaljplanen väntas 

generera mer trafik i området, varför en trafikutredning efterfrågas för att ta fram 

förbättringsförslag för oskyddade trafikanter samt se över parkeringslösningen för 

förskolan. I samband med trafikutredningen önskas även en bullerutredning och 

trafikmätning. 

Utredningsområdet sträcker sig från detaljplanområdet Rydingsberg längs 

Äsperödsvägen och Sigelhultsvägen fram till korsningen med Västgötavägen, se Figur 

2. Utredningsområdet är större än planområdet då planområdet endast är den 

cirkelformade markeringen i figuren nedan. 
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Figur 2. Översiktskarta med utredningsområdet markerat i blått. 

2 Nulägesanalys 

2.1 Äsperödsvägen 

Planområdet Rydingsberg är beläget cirka 1,5 km öster om Uddevalla centrum längs 

Äsperödsvägen och utgörs idag av en förskola, grönområde samt Äsperöds 

äldreboende och gruppboende. Planområdet gränsar till ett större grönområde i form 

av Äsperödsbergen. I närområdet återfinns även Äsperödsskolan som är en F-9 skola 

och blandad bostadsbebyggelse. 

Äsperödsvägen är en lokalgata som är reglerad 50 km/h. Gatan är cirka 6 meter bred 

med en gångbana längs den norra vägkanten. Cykeltrafiken hänvisas till blandtrafik. 

Äsperödsvägen trafikeras av buss 5 (kvartstrafik) samt av buss 12 (lågtrafiklinje 

kvällar och helger) och busshållplatser finns väster om detaljplanområdet i form av 

Lyckevägen och strax öster om planområdet i form av hållplats Äsperödshemmet. 

Hållplatserna har hållplatsficka och perrong. Perrongerna är inte 

tillgänglighetsanpassade, se Figur 3. I området finns också skolbusshållplats för 

Äsperödsskolan, se figur 4. Hållplatsen trafikeras av tre busslinjer, 913, 914 och 915.  
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Figur 3. Busshållplats Lyckevägen. 
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Figur 4. Skolbusshållplats Äsperödsskolan. 

Längs Äsperödsvägens norra sida finns ett vattendrag från ungefär i höjd med 

Lyckevägen och västerut. Som minsta avstånd rinner vattendraget bara ett par meter 

från Äsperödsvägen, se Figur 5. Vattendraget begränsar vägområdets utbredning i 

norr.  

 

Figur 5. Vattendrag längs norra sidan av Äsperödsvägen. 
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2.2 Sigelhultsvägen 

Äsperödsvägen nås från Sigelhultsvägen som är en huvudgata. I väst ansluter 

Sigelhultsvägen till Västgötavägen och de centrala delarna av Uddevalla. Längs 

Sigelhultsvägen går även en 2-3 meter bred kombinerad gång- och cykelbana 

separerad från körbanan, se Figur 6.  

 

Figur 6. Sigelhultsvägen med sin kombinerade gång- och cykelbana. 

Längs sträckan finns belysningsstolpar på norra sidan av Äsperödsvägen och 

Sigelhultsvägen. Även flertalet elskåp finns inom utredningsområdet, varav de flesta är 

placerade längs Sigelhultsvägen.  

2.3 Trafiksäkerhet 

De senaste 10 åren (2008-07-01 – 2018-06-30) har det enligt Transportstyrelsens 

olycksdatabas STRADA inträffat 4 olyckor inom utredningsområdet, varav en måttlig, 

två lindriga samt en olycka utan personskador. I två av olyckorna är fotgängare eller 

cyklist inblandade. I korsningen mellan Äsperödsvägen och Sigelhultsvägen kolliderade 

en mopedist med en cyklist.  
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Figur 7. Utdrag ur Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA med olycksplatserna markerade 
med cirklar. 

2.4 Geoteknik 

De geotekniska förhållandena i marken påverkar vilka åtgärder som är möjliga inom 

vilka områden. Exempelvis gör ett område som består av mycket lera det svårt att 

anlägga hastighetsdämpande åtgärder i form av förhöjningar, då det skapar 

vibrationer i marken till närliggande bebyggelse. Det är därför av intresse att studera 

de geotekniska förhållandena i samband med trafikutredningen.  

Inga geotekniska fältundersökningar har genomförts i samband med trafikutredningen, 

utan endast Sveriges geologiska undersöknings, SGUs, jordartskarta har studerats, se 

Figur 8. Genom att studera jordartskartan kan det utläsas att områdena närmast 

vägområdet består av postglacial lera/finlera, de gula områdena. Det röda i kartan 

representerar berg. 

 

Figur 8. Jordartskarta från SGU. 
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Även SGUs jorddjupskarta har studerats, se Figur 9. Jorddjupet längs Äsperödsvägen 

är som mest cirka 10-20 meter. 

 

Figur 9. Jorddjupskarta från SGU. 
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3 Trafikalstring 

3.1 Trafikmätning 

Trafikmätningar har utförts i punkterna som ses i Figur 10 nedan. Trafikmätningarnas 

veckodygnstrafik har räknats om till årsdygnstrafik, ÅDT.  

 

Figur 10. Punkter där trafikmätningar utförts. 

3.2 Planområdets alstring 

Högsta exploateringen har utläst från Plankarta Rydingsberg 180628 med totalt 

25 550 kvadratmeter bruttoarea (BTA) för bostäder.   

Alstringen från Äsperöd förskola är endast beräknat för den delen av förskolan som är 

förändringen mot nuläget. 20 barn och en avdelning är ökningen. Antaganden har 

gjorts för bilanvändningen för Äsperöd förskola som kan ses nedan i Tabell 1.  

Tabell 1 egna bedömningar kring bilanvändandet på Äsperöd förskola 

Personal / avdelning 3 

Antal barn per bil 1,2 

Andel lämning med bil för barn utanför planområdet 1 

Andel lämningar med bil i planområdet 0,5 

Andel barn från planområdet 0,6 

Andel bilkörande personal 0,8 

 

I Parkeringsnorm för Uddevalla kommun har bilplatsbehovet per 1000 kvadratmeter 

BTA för övriga delar av Uddevalla tätort är boende 13 och besökande 1,3.  

Ska Antalet rörelser per bilplats för boende och dygn har antagits till 3 och respektive 

för besökare 4. Den nya trafiken har fördelats norr respektive söder ut längs 

Sigelhultsvägen, med 90 % norrut och 10 % söderut.  
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Figur 11. Planområdets alstring i ÅDT. 

 

3.3 Kapacitetsanalys korsningen Västgötavägen-

Sigelhultsvägen  

Manuell mätning utfördes vid korsningen Västgötavägen-Sigelhultsvägen för att 

kontrollera svängandelar samt beteenden vid eftermiddagens maxtimme. Fordon som 

kom från Sigelhultvägen och skulle svänga vänster ställde sig vid flera tillfällen för 

långt tillbaka. Inte vid väjningsmarkörerna vilket ger en dålig framkomlighet för gång 

och cykel vid passagen samt sämre chans att ta sig vidare för fordonet ut i trafiken.  

Svängandelarna vid den manuella mätningen har jämförts med maxtimme 

eftermiddag för de mätningarna som har utförts med pneumatisk slang. 

Trafikmängderna är i samma härad och anses tillförlitliga.  

Beräkning av belastning i korsningen Västgötavägen/Sigelhultsvägen har gjorts med 

hjälp av Capcal, som är ett kapacitetsberäkningsprogram. Programmet beräknar 

belastning och framkomlighet efter korsningsutformning, trafikmängd och 

svängandelar. Resultatet presenteras för varje körfält i form av en belastningsgrad. 

Belastningsgraden som genereras i Capcal är kvoten mellan trafikflödet som vill 

passera en punkt och det trafikflöde som enligt Capcal har möjlighet att passera 

punkten. Om kvoten är mindre än 1 finns kapacitet för all trafik som vill passera. Är 

kvoten större än 1 är kapaciteten otillräcklig, med ständigt växande köer som 

konsekvens. Trafikverket och Sveriges kommuner genom SKL har tagit fram 

riktvärden för att kunna förhålla sig till den belastningsgrad (b) som erhålls från 

Capcal.  

Tabell 2 Riktvärden för belastningsgrad (b) 

Korsningstyp Önskvärd servicenivå Godtagbar servicenivå  

Korsning med väjningsplikt b ≤ 0,6 b <1,0 

 

ÅDT Fordon 2600 

ÅDT Tung 200 
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Belastningsgraden är högst för Sigelhultsvägen både i nuläge och med den ökade 

trafikmängden från planområdet som kan ses i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Belastningsgrad korsningen Västgötavägen-Sigelhultsvägen 

Tillfart Belastningsgrad nuläge Belastningsgrad alstring 

Västgötavägen västerifrån 0,21 0,23 

Västgötavägen österifrån 0,4 0,44 

Sigelhultsvägen 0,55 0,7 

 

Kapaciteten vid korsningen är önskvärd vid nuläget och godtagbar med framtida ökad 

trafikmängd från planområdet. Det åtgärdsförslag som har tagits fram i denna 

utredningen för korsningen kan inte tillämpas för att få några nya resultat i Capcal.   
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4 Förslag på åtgärder  
På grund av den nya detaljplanen kommer trafiksituationen i närområdet att påverkas. 

Åtgärdsförslag för Äsperödsvägen och Sigelhultsvägen har därför tagits fram, vilka 

redovisas nedan.  

4.1 Trafikförslag Äsperödsvägen 

4.1.1 Detaljplaneområdet 

Planområdet Rydingsberg består av cirka 250 bostäder och en förskola, där det är 

förskolan som är placerad närmast Äsperödsvägen.  

En parkeringslösning har tagits fram med förutsättningarna att förskolebyggnaden 

kommer placeras som den är skissad i Äsperöd förskola Förstudie 20151215, se  

Figur 12. Ytan som finns för parkeringslösning är inte tillräckligt stor för att klara 

önskemålet om 5 parkeringsplatser per avdelning, då det skulle resultera i 30 

parkeringsplatser för den aktuella förskolan. Trafikförslaget presenterar en lösning 

med 20 vanliga parkeringsplatser och en parkeringsplats för rörelsehindrad (PRH-

plats). Det är viktigt att avståndet mellan PRH-platsen och en tillgänglighetsanpassad 

entré inte är längre än 25 meter, enligt kraven från Boverkets byggregler, BBR. 

Förslaget från förstudien att ha en extra utfart från parkeringsplatsen har tillgodosetts. 

I anslutning till utfarten sker leveranser till förskolan och återvinningsstationen är 

också placerad här. 

 

Figur 12. Utdrag ur trafikförslaget. Parkeringslösning vid den nya förskolan.  

Inom förskoleområdet föreslås väderskyddad cykelparkering, exempelvis Veksö. De 

har ramlås och plats för 8 cyklar vardera, det vill säga 16 cyklar totalt. Från 

gångbanan längs med Äsperödsvägen föreslås en gångkoppling upp till planområdet 

och förskolan.  

Kontroll av sikten för den nya utfarten har studerats med hjälp av sikttrianglar. För 

korsning lokalgata/lokalgata rekommenderas en sikttriangel på 30x5 meter. En sådan 

triangel skapar en konflikt med hushörnet på återvinningsstationen, se Figur 13. En 

dimensionering som istället baseras på lokalgata/ (företagsutfarter, anslutningar till 1-

3 hus) ger ett krav på en sikttriangel med måtten 30x3 meter, vilket kan uppfyllas i 

korsningen. Utformningen på återvinningsstationen bör dock ses över i nästa skede, 
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eftersom en sikttriangel på 30x5 meter är önskvärt. Goda siktförhållanden bidrar till 

ökad trafiksäkerhet och bör därför prioriteras. 

 

Figur 13. Utdrag ur trafikförslaget. Återvinningsstationens påverkan på sikten vid den nya 
utfarten med 30x5 meter trianglar.  

4.1.2 Gång- och cykelkoppling till planområdet 

En gemensam gång- och cykelbana föreslås anläggas på norra sidan av 

Äsperödsvägen, mellan Sigelhultsvägen och det nya detaljplaneområdet, där det i 

dagsläget endast går gångbana, se Figur 14. Den anläggs genom att vägområdet 

breddas norrut så att en gång- och cykelbana med bredden 3,0 meter kan anläggas. 

Körbanans bredd behålls. Närmast detaljplanområdet är redan befintlig gångbana cirka 

3 meter bred.  

 

Figur 14. Översiktskarta över den föreslagna gång- och cykelbanan mellan Sigelhultsvägen och 
detaljplaneområdet. 

Längs bäcken i väster breddas gång- och cykelbanan norrut men på grund av bäcken 

som rinner där får inte gång- och cykelbanan tillräcklig bredd. Därför breddas 

vägområdet även söderut så att gång- och cykelbanan kan anläggas även på 

körbanan. Genom att bredda vägområdet söderut kan körbanan behålla sin befintliga 

bredd.  
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Trafikförslaget längs Äsperödsvägen innebär att belysningsstolpar samt elskåp behöver 

flyttas och anpassas till ny vägkant.  

Mot vattendraget kan en eventuell mur behöva sättas om släntlutningarna blir 

brantare än 1:2 och beroende på geotekniska förhållanden i marken, se Figur 15. 

Eventuellt behöver anmälan om vattenverksamhet göras. Vilken åtgärd som är aktuell 

för den nya gång- och cykelbanan utreds i detaljprojekteringen. För att helt undvika 

stödmur kan körbanan behöva flyttas ytterligare åt söder. Slutlig utformning utreds i 

detaljprojekteringen. Val av åtgärd kommer att påverka kostnadsbedömningen. 

 

Figur 15. Utdrag ur trafikförslaget. Den nya gång- och cykelbanan nära vattendraget där 
eventuell stödmur krävs.  

I korsningen Äsperödsvägen/Sigelhultsvägen förhöjs passagen över Äsperödsvägen, se 

Figur 16. Utformningen hämtas från Göteborgs tekniska handbok. Åtgärden genomförs 

för att prioritera oskyddade trafikanter ytterligare och knyta ihop cykelnätet. Åtgärden 

är också motiverad eftersom det enligt STRADA har inträffat en olycka här mellan en 

cyklist och en mopedist. En förhöjd passage här bidrar sänkt hastighet för motorfordon 

i korsningen. Geotekniskt sett bör det inte vara några problem att anlägga en förhöjd 

passage här då hastigheterna är låga, vilket innebär att vibrationsproblem inte väntas. 

Här är också jorddjupet litet (0-1 meter).  
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Figur 16. Utdrag ur trafikförslaget. Den befintliga passagen i korsningen Sigelhultsvägen/ 
Äsperödsvägen föreslås att byggas om till en förhöjd passage.  

4.1.3 Kollektivtrafik 

En förhöjd passage anläggs där det befintliga övergångsstället mellan det aktuella 

detaljplaneområdet och hållplats Äsperödshemmet finns idag.  

I övrigt genomförs igen åtgärd kopplat till hållplatserna inom utredningsområdet. 

Uddevalla kommun driver parallellt en stadsövergripande plan för 

tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Hållplatserna längs sträckan är därför 

redan en del av den planen och ska inte vara en del av detta projektet.  

4.2 Förslag på åtgärder längs Sigelhultsvägen 

Längs Sigelhultsvägen förblir vägens sektion som den är idag med några utpekade 

förslag på åtgärder. En ökad känsla av prioritering för oskyddade trafikanter kan 

uppnås genom att justera utfarterna från lokalgatorna med kompletterade 

vägmålning, eventuella förhöjningar och/eller justerade kantstenar. 

När det gäller korsningen Västgötavägen/Sigelhultsvägen ställer sig bilarna för långt 

från korsningen när de väjer för att svänga ut på Västgötavägen, vilket gör att de 

blockerar delar av gång- och cykelpassagen. Detta kan åtgärdas med kompletterade 

vägmålningar, så som vägmålning för väjning (hajtänder) samt vägmålning i form av 

spärrlinjer kring refugen. Att förhöja passagen hjälper bilarna ytterligare att stå på rätt 

plats i korsningen och ökar dessutom trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter då 

den bidrar till en hastighetsdämpning, se Figur 17. En förhöjd passage är också 

godkänt geotekniskt sett då hastigheten är låg i samband med korsning samt att 

jorddjupet är litet. 

Fasas ut med maximal 

resulterandelutning på 2% Ev. stödmur, se PM 

Omasfaltering rekommenderas 

Utformats enligt Göteborgs tekniska 

handbok, ritning -4504 med 

betongelement och 6% lutning 
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Figur 17. Utdrag ur trafikförslaget. Åtgärdsförslag i korsningen Västgötavägen/ Sigelhultsvägen. 

På en kortare sträcka av Sigelhultsvägen, mellan Stockvägen och Sågaregatan, är 

vägen reglerad till 30 km/h. Detta markeras idag visuellt med skyltning, 

markeringsskärmar och vägmålning, se Figur 18.  

 

Figur 18. Hastighetsändring på Sigelhultsvägen som idag markeras visuellt med skyltning, 
markeringsskärmar och vägmålning. 

 

 

 

 

 

 

Fasas ut med maximal 

resulterande lutning på 2% 

Nollade delen kan minskas till 1 m 

men måste då handskottas 

Utformats enligt Göteborgs tekniska 

handbok, ritning -4504 med 

betongelement och 6% lutning 

Fasas ut med maximal 

resulterande lutning på 2% 
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Hastighetsändringen skulle kunna markeras ytterligare med hjälp av 

hastighetsdämpande åtgärder.  

SGUs jordartskarta och jorddjupskarta, se Figur 8 och Figur 9, visar att marken består 

av lera med ett jorddjup på uppemot 50 meter längs den aktuella delen av 

Sigelhultsvägen. Detta kan innebära svårigheter med att anlägga förhöjningar på 

grund av vibrationsproblem till närliggande fastigheter, speciellt när husen ligger så 

nära vägen som de gör här. Därför bör istället exempelvis chikaner användas för att få 

ner hastigheten på vägen.  

En framtida utbyggnad av gång- och cykelbanan även längs Sigelhultsvägen skulle 

vara möjlig. Där vägsektionen är som smalast och breddningen endast skulle vara 

möjlig mot körbanan kan gång- och cykelbanan breddas med cirka 0,5 meter.  
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5 Konsekvenser 
Föreslagna åtgärder innebär framförallt förbättrad trafikmiljö för oskyddade trafikanter 

ur framkomlighets-, tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och trygghetsperspektiv.  

Genom att anlägga en parkering- och angöringsyta för förskolan inom planområdet i 

direkt anslutning till Äsperödsvägen uppfylls god tillgänglighet för motortrafiken. En 

parkering för rörelsehindrad inom 25 meter från en entré förbättrar tillgängligheten 

även för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att vägen mellan PRH-

platsen och entrén inte har några hinder i form av till exempel kantstenar.  

Den föreslagna gång- och cykelbanan längs Äsperödsvägen innebär ökad säkerhet och 

trygghet för de oskyddade trafikanterna i området generellt och för besökare till 

förskolan specifikt.  

De föreslagna förhöjda passagerna över Äsperödsvägen och Sigelhultsvägen verkar 

hastighetssänkande och ökar därmed trafiksäkerheten.   

Detaljplanen innebär en förväntad ökning av bilrörelser i området. Ökningen av 

bilresor per ÅDT på Äsperödsvägen är beräknade till 1170 bilresor. De ökade 

bilresorna till planområdet får även effekter till trevägskorsningen Västgötavägen – 

Sigelhultsvägen.  

6 Förslag till fortsatt arbete 
Trafikutredningen har identifierat några områden som bör utredas i kommande skede: 

• Behovet av hastighetsdämpande åtgärder längs Sigelhultsvägen bör utredas 

närmare. Genom att anlägga hastighetsdämpande åtgärder på sträckan mellan 

Stockvägen och Sågaregatan kan en hastighetsdämpning på platsen 

garanteras. Genom att generera en definitiv hastighetssänkning ökar 

trafiksäkerheten. På grund av geotekniska förhållanden är dock inte vägbulor 

ett alternativ här. Istället kan avsmalning eller chikaner användas. 

• Åtgärder vid utfarterna till Sigelhultsvägen från de mindre gatorna behöver 

studeras närmare för att föreslå mer specifika åtgärder vid respektive utfart.  

• En geoteknisk utredning. Anläggandet av hastighetsdämpande åtgärder i form 

av vägbulor och förhöjningar kan medföra vibrationsproblem för närliggande 

fastigheter, varför de geotekniska förhållandena måste fastställas. 

• Inmätning vid vattendraget som kan fastställa utformningen av vägsektionens 

breddning längs Äsperödsvägen.  

• Behovet av cykelparkering med plats för cykelkärra vid förskolan. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-09-04 Dnr KFN 2019/00124 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Bestämmande av kultur och fritidsnämndens 

sammanträdesdagar 2020 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdagar för kultur och fritidsnämnden 2020 har upprättats. 11 

sammanträden föreslås, en för varje kalendermånad, juli undantaget.  

 

Kultur och fritidsnämndens sammanträden börjar klockan 09.00.  

 

Följande sammanträdesdagar föreslås:  

 

22/1, 19/2, 18/3, 22/4, 20/5, 15/6, 24/8, 23/9, 21/10, 18/11, 8/12.  

 

 

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-04 

 

     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar: 22/1, 19/2, 18/3, 

22/4, 20/5, 15/6, 24/8, 23/9, 21/10, 18/11 och 8/12.  

 

 

   

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Expediera till 

Kommunledningskontoret 

sta
Maskinskriven text
12.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-09-10 Dnr KFN 2019/00118 

  

 

Handläggare 

Förvaltningschef Katarina Hansson 

Telefon 0522-69 64 28 
Katarina.g.hansson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 

Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-08-26 § 91 att teckna 

överenskommelse med IFK Uddevalla om Idéburet offentligt partnerskap.  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutade även att föreningen skulle inkomma med en 

skriftlig handlingsplan som ska godkännas av nämnden. Handlingsplanen ska ligga till 

grund för föreningens arbete inom ramen för IOP.  

 

IFK Uddevalla har inkommit med en handlingsplan enligt ovan.  

 

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-09-10 

Handlingsplan IOP  

Protokollsutdrag KFN 2019-08-26 § 91  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

 

 

      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner den inkomna handlingsplanen för idéburet 

offentligt partnerskap mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun.  
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Handlingsplan för IOP. 
 

 

Nedanstående handlingsplan gäller t o m 28 februari 2020 då detta skall vara genomfört eller uppstartat. 

I steg 2 fortsätta arbetet prioriterat efter de punkter som finns ovan (eller nya) som känns mest viktigt för 

tillfället och på sikt. 

 

 
 Skapa träffar med spelare och föräldrar med olika inriktning inom 

föreningskunskap ihop med SISU.  

Start sept-oktober 2019. 10 tillfällen á 3 timmar. 
 Så fungerar svenskt föreningsliv 

 Styrelsearbete 

 Ideell verksamhet i föreningen 

 Värdegrunder 

 Att vara/bli ledare/tränare 

 

 Uppsökande verksamhet i området. 

Start under hösten 15-20 timmar 

 

 Attrahera fler barn och ungdomar för att nå en bättre integration. 

 
Nedanstående är verksamheter som ligger i plan i steg 2. 

 

 

 Fadderverksamhet 

 Pröva på -idrott 

 Läxläsning 

 Kamratgården som samlingsplats 

 Flickfotboll 

 

 

 

 

 

 

Jan Inge Carlsson 

Ordförande IFK Uddevalla 

Uddevalla 20190905 

mailto:info@ifkuddevalla.nu


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KFN 2019/00118  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

Föreningen IFK Uddevalla har tagit initiativ till tecknande av en överenskommelse om 

idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Uddevalla kommun.  

En IOP överenskommelse är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och 

upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar till 

samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men 

som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

  

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna sektorn.  

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser). 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

  

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1. 

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre 

identifierade sk utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg). 

Utanförskapsområdena definieras genom att färre andel förvärvsarbetar, fler är 

långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre. 

Utifrån välfärdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst 

utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark 

koppling mellan socioekonomiska förutsättningar och deltagande i föreningsidrotten. 

Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort 

antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel 

av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur 

och andra normer styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i 

föreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den föreningsstruktur och 

den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas 

verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för deltagande i 

föreningsverksamhet för områdets barn och unga.  

  

I kultur och fritidsnämndens reglemente ingår bland annat särskilt uppdrag att aktivt 

stödja föreningar som verkar inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. 

Förvaltningen anser att föreningens initiativ till IOP överenskommelse stämmer väl med 

de uppdrag som nämnden har enligt reglementet.  Med överenskommelsen möter IFK 

Uddevalla upp de behov som finns i det definierade utanförskapsområdet, ett uppdrag 

som kommunen annars skulle få lägga egna resurser på. Den utbildningsinsats som ska 

genomföras sker med fördel tillsammans med SISU idrottsutbildarna, vilka IFK 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Uddevalla har en mycket väl etablerad samverkan med. Utöver SISU ska även 

kommunen bedriva ett nära samarbete med föreningen, framförallt bör de kompetenser 

som har uppdrag inom föreningsutveckling samt integration och inkludering ingå i 

samarbete för att ytterligare motverka segregation genom ex utslagning.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-21 KFN2019/00118 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun och föreningen IFK Uddevalla avseende 

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 2019-08-21 KFN2019/00118       

 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att teckna IOP-överenskommelse med IFK 

Uddevalla avseende verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar.  

  

Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår följande alternativa förslag till beslut:  

 

Kultur och fritid beslutar att teckna IOP-överenskommelse med IFK Uddevalla 

avseende verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar med följande förändringar i IOP-

avtalet. 

 

•Vid uppföljning med föreningen och tjänstepersoner skall kultur och fritidsnämndens 

ordförande vara med två gånger om året. 

 

•Samt att kultur och fritidsnämnden ska ha skriftlig information som skall godkännas 

innan utbetalning skall göras i januari och augusti. 

 

•Uddevalla kommun kommer betalar ut två gånger per år när vi fått den skriftliga 

godkända redogörelsen. 

 

•IFK Uddevalla skall inkomma med en skriftlig handlingsplan som godkänns av kultur 

och fritidsnämnden. 

 

Nämnden föreslår även följande tillägg till beslutet:  

 

Kultur och fritidsnämnden anser med ovan beslut ledamotsinitiativ från S och V om 

idrott för alla, 2019-06-12 § 85, behandlat.  

 

Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att nämnden godkänner 

ordförandes förslag till beslut.   

 

Ordförande frågar om nämnden godkänner den tillagda beslutssatsen och finner att 

nämnden godkänner den.  
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Beslut  
Kultur och fritid beslutar att teckna IOP överenskommelse med IFK Uddevalla 

avseende verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar med följande förändringar i IOP-

avtalet. 

 

•Vid uppföljning med föreningen och tjänstepersoner skall kultur och fritidsnämndens 

ordförande vara med två gånger om året. 

 

•Samt att kultur och fritidsnämnden ska ha skriftlig information som skall godkännas 

innan utbetalning skall göras i januari och augusti. 

 

•Uddevalla kommun kommer betalar ut två gånger per år när vi fått den skriftliga 

godkända redogörelsen. 

 

•IFK Uddevalla skall inkomma med en skriftlig handlingsplan som godkänns av kultur 

och fritidsnämnden. 

 

Kultur och fritidsnämnden anser med ovan beslut ledamotsinitiativ från S och V om 

idrott för alla, 2019-06-12 § 85, behandlat.  

 

Ajournering  
Under överläggningarna ajournerade sig nämnden mellan klockan 09.24 och klockan 

10.04.  

 

Protokollsanteckning 
 

Anders Andersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

  

Förvaltningens tjänsteskrivelse redogör för att föreningen IFK Uddevalla har en stor 

andel medlemmar av utomnordisk härkomst och att därmed finns en viss ovana vid den 

föreningsstruktur och den organisering som här är rådande. Det är bra att IFK Uddevalla 

ämnar ställa krav på sina medlemmar då kravställning och tydliggörande av 

förväntningar är en direkt förutsättning för att invandrade ska komma att anpassa sig, ta 

till sig och bli en del av såväl föreningslivet som det svenska samhället.  

 

IFK Uddevalla är dock inte ensamma om att bedriva föreningsverksamhet i norra 

Uddevalla. Förra sommaren konstaterade det externa bolaget Utvärderingsringen att det 

finns stora skillnader i bidragssystemet för Uddevallas föreningsliv. Vi finner det inte 

lämpligt att det ingås avtal som innebär särlösningar under pågående arbete med att se 

över föreningsbidragen. 
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2019-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2019-08-28 

Monica Bang Lindberg, Åke Granath 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-28 intygar 

Josefin Florell  

 

 

Expedierat 2019-08-28 

IFK Uddevalla 
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Kultur och fritid 

Kulturavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

   

Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) 

 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun 

och föreningen IFK Uddevalla avseende 

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 
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Förutsättningar för överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Uddevalla kommun 

 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling 

som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer 

konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på 

marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

 

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna sektorn.  

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser). 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

 

Parter i denna överenskommelse 

 

Uddevalla kommun, Kultur och fritidsnämnden  

Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla 

Organisationsnummer: 212000-1397 

 

Föreningen IFK Uddevalla 

Box  239, 451 17  Uddevalla 

Organisationsnummer: 858500-0899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1. 

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre 

identifierade sk utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg). 

Utanförskapsområdena definieras genom att färre andel förvärvsarbetar, fler är 

långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre. 

Utifrån välfärdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst 
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utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark 

koppling mellan socioekonomiska förutsättningar och deltagande i föreningsidrotten. 

Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort 

antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel 

av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur 

och andra normer styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i 

föreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den föreningsstruktur och 

den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas 

verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för deltagande i 

föreningsverksamhet för områdets barn och unga.  

 

Målsättning 

Denna överenskommelse syftar till att ge IFK Uddevalla förutsättningar att fortsätta sitt 

arbete med idrottsverksamhet för barn och unga i Uddevallas norra stadsdelar. 

Överenskommelsen syftar också till att utveckla arbetet för att skapa en fördjupad 

kunskap hos barn, unga och deras föräldrar, om ideell verksamhet och dess 

förutsättningar. Utbildningsverksamheten har som målsättning att öka delaktigheten för 

samtliga grupper i föreningens verksamhet.  Målsättningen är att IFK Uddevallas arbete 

ska komplettera Uddevalla kommuns uppdrag och insatser kring demokrati, folkhälsa 

och inkludering. 

 

Överenskommen verksamhet 

IFK Uddevalla ska: 

 Utveckla metoder för kunskapsspridning hos sina medlemmar om hur ideell verksamhet 

fungerar.  

 Samverka med SISU idrottsutbildarna i arbetet. 

 Öka medlemmarnas engagemang i föreningens olika verksamhetsdelar – såsom 

styrelsearbete, aktivitetsledning, aktiviteter m.m.  

 

Uddevalla kommun ska: 

 Genom kultur och fritidsförvaltningen ge stöd till IFK Uddevalla i deras arbete med 

kunskapsspridning och medverka vid utbildningsinsatser för att ge information om 

kommunens samverkan med ideell sektor.  

 

Uppföljning 

Syftet med uppföljningsmöten är att tillse så att förutsättningar och villkor för 

överenskommelsen uppfylls. Syftet är också ett gemensamt lärande och 

metodutveckling. 

 

 Uppföljning sker två gånger per år, i januari och augusti. Sammankallande  

är IFK Uddevalla. 

 Uppföljning sker genom möte med representant från styrelsen i IFK Uddevalla och 

representant från Kultur och fritidsförvaltningen samt ordförande i Kultur och 

fritidsnämnden. 
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 IFK Uddevalla ska årligen, i januari och augusti månad, lämna skriftlig rapport till 

Uddevalla kommun till stöd för uppföljningen vilken även ska godkännas av Kultur och 

fritidsnämnden. 

 

Ekonomi 

Uddevalla kommun ger en ersättning om 450 000 kr/år till IFK Uddevalla för 

avtalsperioden, under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt överenskommelse. 

Ersättningen utbetalas 2ggr/år efter att uppföljningen godkänts av Kultur och 

fritidsnämnden. 

 

Avtalad period 

Överenskommelsen avser en avtalad period om 2 år, 190901–210901 med en 

uppsägningstid på 6 månader. 

 

Omförhandling, hävningsrätt, tvist 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar i denna överenskommelse. 

Om betydande avvikelser från överenskommelsen, inklusive budget, planeras ska 

parterna innan förändringen genomförs föra dialog. Båda parter ska godkänna 

förändringen för att den ska kunna ske. 

 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina 

åtaganden. I sådana fall gäller en uppsägningstid om 3 månader. I det fall föreningen 

bryter överenskommelsen under pågående kan den bli återbetalningsskyldig för hela 

eller del av ersättningen som betalats ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar. 
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Datum……………………   Datum……………………  

 

För IFK Uddevalla   För Uddevalla kommun 

 

 

 

……………...……………    ………………………………… 

Jan-Inge Carlsson   Monica Bang Lindberg 

Ordförande    Ordförande 

Kultur och fritidsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-09-10 Dnr KFN 2019/00003 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2019-09-18 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärende: 

 

 

Medborgarförslag från Ingemar Karlsson om att utveckla svenholmen 

Beslut KF 2019-06-13 § 167 

 Beslut SBN 2019-08-22 § 315 

 Tjänsteskrivelse SB 2019-08-05 

 Medborgarförslag 2019-05-11 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 
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