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Handläggare

Utvecklare Kristina Mars
Telefon 0522-69 6406
kristina.mars@uddevalla.se

4.

Medborgarförslag från Sandra Zachrisson om inhägnad
badplats för hundar
Sammanfattning

Medborgarförslaget från Sandra Zachrisson är att upprätta en hundbadplats mellan
Skeppsviken och Svenskholmen där man kan ha hunden lös och bada tillsammans.
Denna plats skulle även möjliggöra möten mellan hundar och hundägare.
Förvaltningen anser att 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. Utveckling av
dessa platser gynnas ytterligare om även andra möjligheter till aktivitet kompletterar
dem.
I detta fall är det tänkt att hundarna skall röra sig okopplade på platsen och detta gör att
hundbadplatsen även skulle påverkas av Föreskrifter om hundar och katter för
Uddevalla kommun. Av dessa kan man läsa att man inom allmän plats inte får hålla
hundar okopplade. Inom de nuvarande kommunala badplatsområdena får inte hundar
vistas alls under perioden 20 juni – 20 augusti i dagsläget.
Ett undantag från dessa regler innebär att inhägnad skulle vara nödvändigt såväl på land
som i vattnet för att säkerställa att hundar inte tar sig ut ur inhägnaden. Detta skulle i sin
tur innebära ett ökat krav på underhållsåtgärder samt särskilda resurser i form av
dykningar för att regelbundet kontrollera funktionaliteten av staketet under vattenytan.
Ett trasigt staket i vattnet såväl som på land skulle kunna innebära säkerhetsrisker för
människor och djur, såväl vilda som tama. Inhägnaden skulle även påverka andra
människors möjlighet att använda platsen och i sin tur inskränka allemansrätten.
Med hänvisning till ovan nämnda anser förvaltningen att medborgarförslaget inte är
möjligt att genomföra.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-23 KFN2019/00134
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-09-11 § 212
Medborgarförslag från Sandra Zachrisson 2019-08-19
Föreskrifter om hundar och katter för Uddevalla kommun, UaFS 14/1996
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Kultur och fritid

2020-01-31

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget
men avslår förslaget med hänvisning till ordningsföreskrifter samt säkerhetsaspekter.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Kristina Mars
Utvecklare

Dnr KFN 2019/00134

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-09-11

§ 212

Dnr KS 2019/00593

Medborgarförslag från Sandra Zachrisson om inhägnad
badplats för hundar
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta till kultur och fritidsnämden att besluta i ärendet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-09-16
Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S) och Torsten Torstensson (C)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-16 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-09-18
Förslagsställaren
Kultur och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Medborgarförslagets ärende:
Inhängnad badplats för hundar
Ditt medborgarförslag:
En inhängnad badplats för hundar att springa fritt i.
Mellan Svenskholmen och Skeppsvikens badplats finns en liten badstrand som ytterst sällan nyttjas
av folk.
Denna lilla badstrand tror jag kan bli högst uppskattad av oss hundägare där en faktiskt kan få lov till
att ha sin hund lös.
Vi har idag 2 badplatser i Uddevalla Kommun där hundar tillåts bada, men med tanke på
koppeltvånget så bör hunden vara kopplad.
För oss hundägare är det inte alltid helt enkelt att hitta något ställe där en kan få njuta av ett bad
med sin hund en varm sommardag vid vattnet.
Är helt säker på att denna lilla badstrand skulle glädja många hundägare där de kan släppa sin hund
lös för ett svalkande dopp under promenaden, eller att själva njuta av en fri stund vid havet.
Även att fler hundar kan njuta av lek tillsammans lösa vid vattnet är bara ett plus!
Att sätta upp staket runt denna yta behöver heller inte bli så dyr, med tanke på muren runt.
Dagens datum:
19 Augusti 2019
Namn:
Sandra Zachrisson

UaFS 14/1996

82.4
Blad 1

FÖRESKRIFTER OM HUNDAR OCH KATTER FÖR UDDEVALLA
KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 1996, § 118
§1
Vid tillämpning av dessa föreskrifter skall med offentlig plats, enligt 1 kap 2 § ordningslagen jämställas begravningsplatser, skolgårdar, anläggningar för lek, idrott och
campingplatser samt badplatserna vid Unda, Skeppsviken, Bodele, Landbadet, Gullmarsberg, Eriksberg, Handikappbadet Sund, Bjursjön, Fossen, Rörbäck, Hafsten,
Hällebäck, Kärr, Saxenhof, Skår, Lanesund, Sörkullen, Ljungskile Kallbadhus, Kolvik, Kavlanda, Anfasteröds Camping, Kloster, Lindesnäs, Kungsparken, Jordfall,
Ammenäs och Mollön.
Anmärkning:
1) Om tillsyn över hundar och katter är i övrigt stadgat i Hälsoskyddslagen (1982:1080, § 11), Lagen
om tillsyn över hundar och katter (1943:459), Djurskyddslagen (1988:534), Jaktlagen (1987:259) och
Jaktförordningen (1987:905).
2) Dessa föreskrifter gäller endast offentlig plats samt de platser som enligt 1 § jämställs med offentlig plats.
3) I ordningslagen (1993:1617) 1 kap 2 § stadgas om offentlig plats:
”Med offentlig plats enligt denna lag avses:
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har
upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för
detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik”.

§2
Hund får inte medföras eller vistas på följande platser:
1.

Allmän lekplats inkl. gräsmatta och område vid plaskdamm som är upplåten
till lek. Det är dock tillåtet att passera lekplatsen med kopplad hund på genomgående gång- och cykelväg.

2.

Kommunens idrottsanläggningar.

3.

Inhägnade områden för kommunens bassängbad samt område i direkt
anslutning till bad inom badplatser.

4.

Allmän försäljningsplats, då handel pågår eller handelsvaror är uppställda.
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§3
Hund skall hållas kopplad inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan,
Östergatan, Asplundsgatan, Museigatan, Kampenhofsgatan och Bastionsgatan samt
1.

På skolgårdar.

2.

Under tiden 1 april - 1 september inom iordningställda parker, planteringar,
campingplatser samt badplatser.

§4
Utomhus skall tik under löptid hållas kopplad eller hållas inom inhägnat område.
§5
När en hund inte hålls kopplad utomhus skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer tydligt och varaktigt anbringar, alternativt annan
vedertagen ID-märkning.
§6
Föroreningar efter hundar skall plockas upp. Upplockning behöver dock inte ske på
parkmark som inte särskilt planterats eller kultiverats som park (naturparkmark) eller
på plats som särskilt upplåtits för rastning av hundar.
Orenligheten skall placeras i därför avsedda behållare, papperskorgar eller tas med
till eget sopkärl.
§7
För ledarhund för synskadad gäller inte vad i 2,3 och 6 § stadgas. För polis-, tull- och
räddningshund i tjänst samt hund, för vilken polismyndigheten i Uddevalla medgivit
särskilt tillstånd gäller inte vad i 2 och 3 § stadgats.
I övrigt kan polismyndigheten medge sådant undantag från bestämmelserna i dessa
föreskrifter som med hänsyn till handikapp eller annan omständighet kan anses motiverad.
§8
Hundens ägare eller den som mottagit hunden till underhåll och nyttjande eller den
som endast tillfälligtvis vårdar en hund är skyldig att följa ovannämnda föreskrifter.

UaFS 14/1996

82.4
Blad 3

§9
Vad som stadgats i 5 och 8 § gäller även för katt.
§ 10
Om straff eller annan påföljd för förseelse mot bestämmelserna i dessa föreskrifter
gäller vad därom föreskrivits i ordningslagen.
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Kultur och fritid
Dnr KFN 2019/00186

2020-01-20

Handläggare

Utvecklare Kristina Mars
Telefon 0522-69 64 06
kristina.mars@uddevalla.se

5.

Ansökan från Uddevalla Open Parasport om utvecklingsbidrag
för verksamhetsåret 2019
Sammanfattning

Föreningen Uddevalla Open Parasport har inkommit med en ansökan om
utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för verksamhetsåret 2019. Föreningen erbjuder
stödjande verksamhet och nätverk till föreningar som vill starta och bedriva verksamhet
för personer med funktionsnedsättning. Den syftar såväl till att öka intresset hos
föreningar att bedriva aktiviteter för målgruppen som att arbeta uppsökande för att
inspirera personer med funktionsnedsättning att delta i föreningslivet.
Föreningens medlemsorganisationer är i dagsläget följande; GF Kroppskultur, IK
Rössö, Uddevalla GK, Rörelsehindrade Barn & Ungdomar i Uddevalla med omnejd,
Uddevalla Sim, Hälle IF, IK Orient, Ljungskile RK, Skansens RK, Korpehôla JK,
Lyckorna GK, IF SOL samt Rehabcenter Treklöverhemmet. Flertalet av de ovanstående
föreningar är bidragsberättigade och kan därför på eget initiativ ansöka om
utvecklingsbidrag för verksamhet som bedrivs i egen regi.
Ansökande förening har för verksamhetsåret 2018 erhållit bidrag med 30 000 kronor
som syftade till att stödja föreningen i uppstartsfasen. Föreningen ansökte även hos
hälsopolitiska rådet och fick beviljat bidrag för verksamhetsåret 2018, 2019 samt 2020
med 150 000 kronor per år. Detta innebär således att föreningen redan fördelats medel
för i stort samma ändamål som föreningen nu ansöker om hos Kultur och
fritidsnämnden.
Utvecklingsbidragets ändamål är att tillfälligt förstärka föreningens ekonomiska
möjligheter att utveckla nya metoder och verksamhetsformer och därigenom nå nya
målgrupper. Föreningen ansöker i detta fall om ekonomiska medel för ett snarlikt
utvecklingsprojekt som föregående år. Intentionerna i det tidigare beviljandet om
utvecklingsbidrag för 2018 var att förvaltningen skulle arbeta med att föra en dialog om
annan typ av stöd exempelvis via avtal eller överenskommelse. Detta har utvecklats till
att ett förvaltningsövergripande arbete att ingå ett så kallat Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) har inletts. Detta för att ge föreningen möjlighet att skapa stabilare
förutsättningar för att växa och utvecklas. Processen kommer att fortgå även under
2020. Förvaltningen har en förhoppning om att föreningen vid tecknande av ett IOPavtal har en avtalspart som täcker det behov av kommunala bidrag som föreningen har.
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Kultur och fritid

2020-01-20

Förvaltningens uppdrag är enligt Verksamhetsplan 2020-2022 att särskilt beakta
inkludering i föreningsaktiviteter för alla, oavsett funktionsvariation. Förvaltningen ser
att föreningens arbete är ett viktigt bidrag för att skapa tillgänglighet i föreningslivet för
den aktuella målgruppen.
Förvaltningen har även i uppdrag att verkställa de av nämnden antagna bidragsnormer
(2007-08-22 §120). Enligt dessa bidragsnormer har förvaltningen delegation att besluta
om tilldelning av utvecklingsbidrag till barn och ungdomsföreningar 7-20 år.
Föreningen är inte bidragsberättigade enligt gällande normer. Av den anledningen kan
förvaltningen inte besluta i detta ärende.

Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-20, KFN 2019/00186
Ansökan från Uddevalla Open Parasport om utvecklingsbidrag för verksamhetsåret
2019, 2019-09-09

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan om utvecklingsbidrag för 2019 med
hänvisning till att föreningen redan fördelats medel från hälsopolitiska rådet för ansökt
ändamål. Kultur och fritidsnämnden ser dock med tillförsikt fram emot resultatet av det
pågående förvaltningsövergripande arbetet att ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) med föreningen.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till
Berörd förening

Kristina Mars
Utvecklare

Dnr KFN 2019/00186
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Handläggare

Ekonom Monica Laigar-Strandberg
Telefon 0522-69 64 22
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se
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6.

Verksamhetsberättelse 2019, kultur och fritidsnämnden
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 5,7 mkr. Verksamhetens
budgeterade intäkter var 24,3 mkr, utfallet blev 24,4 mkr. Överskottet på 0,1 mkr beror
på att erhållna bidrag är högre än budgeterat. Det är statliga bidrag som Lovstöd,
kulturskolebidrag, etableringsstöd och stärka bibliotek men även olika bidrag från
regionen. Verksamhetens budgeterade kostnader var 164,0 mkr, utfallet blev 158,6 mkr.
Överskottet beror på 5,4 mkr består bland annat av genomförda effektiviseringar,
återhållsamhet samt medel för verksamhet på Källdal som ännu inte har startat.
Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott på kapitalkostnaderna.
Årets investeringar uppgick till 54,6 mkr, vilket är mycket lägre än den budgeterade
nivån på 135,5 mkr. Större aktiverade investeringar var uppförande av Aktivitetsparken
Oljeberget, uppförande av snöupplag och granulatfällor på Rimnersvallen
samt konstnärliga gestaltningar.
Besparingarna har präglat verksamhetsåret. Minskad budgetram kommer 2020 att leda
till taxe- och avgiftshöjningar, förminskad ledningsorganisation, minskat stöd till
civilsamhället, minskad service och bemanning och effektivare lokalutnyttjande.
De politiska turerna kring Framtidens bad har påverkat förvaltningens arbete negativt.
Trots att medarbetarna även 2019 upplever att de har en attraktiv arbetsgivare som
helhet, visar svaren på arbetsmiljörelaterade frågor att färre än tidigare upplever sig ha
god arbetsmiljö. Skälen bedöms vara förknippade med besparingskrav och ökad
upplevelse av hot från besökare.
För att förbättra förutsättningarna för det lokala kulturlivet, har nämnden kartlagt
nuvarande utbud av lokaler för kultur och beslutat att gå vidare med en förstudie i
frågan.
Över 10 000 barn nåddes av lovstödet, trots att det enbart erbjöds under sommarlovet.
Samarbetet mellan andra förvaltningar och föreningslivet, liksom aktiviteternas
innehåll, har utvecklats på ett positivt sätt. Nämnden har under året installerat en rad
konstverk i anslutning till Kungsgatan, som ett led i att skapa en levande och hållbar
kommun och stärka Uddevallas profil i centrum.
Aktivitetsparken vid Oljeberget har invigts och blivit mycket populär bland den unga
befolkningen, från många olika bostadsområden. Satsningen är sprungen ur nämndens
strategi att skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa, uppmuntra såväl

Tjänsteskrivelse
2020-01-24

högintensiva som lågintensiva aktiviteter samt öka den sociala gemenskapen.
Framförallt pojkar attraheras till parkens aktiviteter, vilket kräver särskilda insatser för
att locka flickor dit. Detta gäller äldre barn särskilt utan sällskap av föräldrar. Det
mobila fritidsledarteamet arbetar för att förbättra flickornas tillgång till parken.
Den öppna fritidsverksamhetens riktade verksamheter och gruppverksamheter gynnar
en jämn könsfördelning hos besökarna. Kulturbryggeriet är en sådan verksamhet med
jämn könsfördelning. Likaså den mobila enhetens verksamheter når flickor i samma
utsträckning som pojkar. En ökad satsning på gruppverksamhet på Dalaberg och
Skogslyckan förväntas ge positiva följder vad gäller könsfördelningen.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-24
Verksamhetsberättelse 2019 kultur och fritidsnämnden.
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2019

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till
Ekonomirapportering@uddevalla.se
kommunstyrelsen

Monica Laigar-Strandberg
Ekonom
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1. Verksamheternas redovisning kultur- och fritidsnämnden
1.1

Kultur och fritidsnämndens redovisning av ekonomi och verksamhet

Besparingarna har präglat verksamhetsåret. Minskad budgetram kommer 2020 att leda till taxe- och
avgiftshöjningar, förminskad ledningsorganisation, minskat stöd till civilsamhället, minskad service
och bemanning och effektivare lokalutnyttjande. De politiska turerna kring Framtidens bad har
påverkat förvaltningens arbete negativt. Trots att medarbetarna även 2019 upplever att de har en
attraktiv arbetsgivare som helhet, visar svaren på arbetsmiljörelaterade frågor att färre än tidigare
upplever sig ha god arbetsmiljö. Skälen bedöms vara förknippade med besparingskrav och ökad
upplevelse av hot från besökare.
För att förbättra förutsättningarna för det lokala kulturlivet, har nämnden kartlagt nuvarande utbud
av lokaler för kultur och beslutat att gå vidare med en förstudie i frågan.
Över 10 000 barn nåddes av lovstödet, trots att det enbart erbjöds under sommarlovet. Samarbetet
mellan andra förvaltningar och föreningslivet, liksom aktiviteternas innehåll, har utvecklats på ett
positivt sätt. Nämnden har under året installerat en rad konstverk i anslutning till Kungsgatan, som
ett led i att skapa en levande och hållbar kommun och stärka Uddevallas profil i centrum.
Aktivitetsparken vid Oljeberget har invigts och blivit mycket populär bland den unga befolkningen,
från många olika bostadsområden. Satsningen är sprungen ur nämndens strategi att skapa
tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa, uppmuntra såväl högintensiva som
lågintensiva aktiviteter samt öka den sociala gemenskapen. Framförallt pojkar attraheras till parkens
aktiviteter, vilket kräver särskilda insatser för att locka flickor dit. Detta gäller äldre barn särskilt
utan sällskap av föräldrar. Det mobila fritidsledarteamet arbetar för att förbättra flickornas tillgång
till parken.
Den öppna fritidsverksamhetens riktade verksamheter och gruppverksamheter gynnar en jämn
könsfördelning hos besökarna. Kulturbryggeriet är en sådan verksamhet med jämn könsfördelning.
Likaså den mobila enhetens verksamheter når flickor i samma utsträckning som pojkar. En ökad
satsning på gruppverksamhet på Dalaberg och Skogslyckan förväntas ge positiva följder vad gäller
könsfördelningen.
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Resultat
kvinna
2019

Resultat
man 2019

Resultat
totalt
2019

Resultat
totalt
2018

Måluppfyllelse
2019

196

214

410

200

136,67

Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn
och unga som bor i, de av Uddevalla kommun
identifierade, utanförskapsområdena

8,5

9

142

Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska
öka

88

77

Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga,
ska öka

73

67

Andel som får svar på e-post inom en dag, ska
öka

99

96

Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät

245

260

Mått
Nå fler barn och unga med
kulturskoleverksamhet under loven, som inte
deltar i ordinarie verksamhet

Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka

23 291

21 431

94,23

44 722

Föreningarna ska vara nöjda med kommunens
idrotts- och fritidsanläggningar

3,67

Besökarna och deltagarna i kultur och fritids
verksamheter ska vara nöjda med helheten
Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka

125 231

190 294

Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn
könsfördelning

315 525
29,5

21

90

92

1,7

1,67

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de
utvecklats personligt och socialt

64

44

Giraffarrangörer upplever att de fått utveckla sin
kreativa förmåga och sitt organisatoriska
kunnande

100

80

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är
en trygg miljö
Minskad sjukfrånvaro

2,01

1,34

Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka
per invånare 0-17 år

98,2

125

12,7

Andel aktiva låntagare ska öka

24,7

24,1

Antalet biblioteksbesök ska öka per invånare

7,84

7,38

32

25

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet,
ska öka

74

128
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Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiskt resultat och måttanalys
Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 5,7 mkr. Verksamhetens budgeterade intäkter
var 24,3 mkr, utfallet blev 24,4 mkr. Överskottet på 0,1 mkr beror på att erhållna bidrag är högre än
budgeterat. Det är statliga bidrag som Lovstöd, kulturskolebidrag, etableringsstöd och stärka
bibliotek men även olika bidrag från regionen. Verksamhetens budgeterade kostnader var 164,0
mkr, utfallet blev 158,6 mkr. Överskottet beror på 5,4 mkr består bland annat av genomförda
effektiviseringar, återhållsamhet samt medel för verksamhet på Källdal som ännu inte har startat.
Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott på kapitalkostnaderna. Årets
investeringar uppgick till 54,6 mkr, vilket är mycket lägre än den budgeterade nivån på 135,5 mkr.
Större aktiverade investeringar var uppförande av Aktivitetsparken Oljeberget, uppförande av
snöupplag och granulatfällor på Rimnersvallen samt konstnärliga gestaltningar.
Resultaträkning
Driftredovisning mkr

Utfall 2019

Budget 2019

Utfall 2018

Verksamhetens intäkter

24,4

24,3

27,7

-158,6

-164,0

-162,3

Avskrivningar

-5,6

-6,1

-5,2

Jämförelsestörandeposter

-0,3

0,0

0,0

Verksamhetens nettokostnad

-140,1

-145,8

-139,8

Kommunbidrag

145,8

145,8

141,4

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

5,7

0,0

1,6

Investeringar

Utfall 2019

Budget 2019

Utfall 2018

-54,6

-135,5

-9,8

Verksamhetens kostnader

Investeringar

Kultur
Kulturavdelningens resultat visar ett överskott på 1,0 mkr. Det beror i huvudsak på svårigheten att
rekrytera lärare till Kulturskolan, det gäller även tjänster som godkänts för tillsättning. Kulturskolan
har samma rekryteringssvårigheter som skolan i hela landet lider av. Kulturskolan har dessutom haft
flera långtidssjukskrivningar som påverkar resultatet. Konsekvensen blir bland annat längre kö till
verksamheten. En utredning kring uppdraget att flytta Kulturskolan till Sinclair har genomförts och
visat att musikverksamheten inte kan samlokaliseras med estetiska programmet.
En behovsanalys av lokalbehovet för det fria kulturlivet har presenterats och beslut om förstudie
fattats. Kulturskolan har bedrivit lovverksamhet och kortare kurser i olika bostadsområden.
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Kulturskolans mått indikerar dels att dess lovverksamhet har attraherat betydligt fler barn än vad
förvaltningen förutspått och nått fler än dubbelt så många 2019 som 2018, dels att kulturskolan till
stor del lyckats bibehålla den stora andelen barn och unga från utanförskapsområden 2019 som
deltog i verksamheten 2018.
Fler giraffarrangemang än 2018 har stöttats. De större publika arrangemangen har varit väldigt
uppskattade av medborgarna, såsom Parksommar och Gömda glömda gårdar.
Det nya arbetssättet med 1%-regeln för konstnärlig gestaltning har genererat fler objekt och platser
med konstnärlig utsmyckning.
Bibliotek
Biblioteken gör ett överskott med 0,2 mkr vilket kan förklaras med införda sparkrav,
bl. a inköpsstopp.
Biblioteken har haft sommaraktiviteter för barn och ungdomar på Landbadet och på samtliga
bibliotek. Dalabergs bibliotek har genom externa medel fått personalförstärkning vilket gav mer tid
att ta hand om och möta de barn och ungdomar som besökte biblioteket, vilket i sin tur ledde till ett
lugnare och tryggare år, jämfört med 2018. Dalabergs bibliotek har renoverats under året för att bli
en mer attraktiv plats för besökare.
Biblioteken har deltagit i en kommungemensam förstudie för att undersöka möjligheterna för ett
gemensamt bibliotekssystem och webb för Fyrstad. Behovsanalys för Nytt Stadsbibliotek har
påbörjats. Bibliotekens mått antyder att befolkningens intresse för biblioteksverksamheten ökar. Det
gäller både gruppen män och kvinnor, och både vad gäller besöksantal och aktiva låntagare. En
mängd verksamhetsutvecklande insatser har tillsammans bidragit till detta, liksom Meröppet i
Ljungskile.
Unga
Unga redovisar ett överskott med 1,3 mkr som beror på ej, eller endast delvis, tillsatta vakanser i
och med omorganisation och besparingsåtgärder. Det finns också uppdrag inom sektionen som inte
kunnat genomföras enligt plan på grund av att det saknats förutsättningar för verksamhet, däribland
personella resurser. Detta gäller exempelvis Cumuluskraft, Gränsgångare och samordning av
Ungdomsfullmäktige. Statliga stöd och projektmedel såsom Lovstöd och Delmos påverkar också
ordinarie budget och minska kostnader för aktiviteter.
Ett mobilt fritidsledarteam med en mer uppsökande roll har etablerats under 2019 vilket har blivit
mycket uppskattat som komplement till fritidsgårdarna och bidrar stort till nämndens målsättningar
med fokus på barn och unga. Den öppna fritidsgårdsverksamheten har ökad andelen flickor bland
besökarna. Riktad verksamhet och gruppverksamhet har visat sig vara framgångsrik för
könsbalansen.
Öppen fritidsgårdsverksamhet och Emaus/projekt har under 2019 genomfört interna
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omorganisationer. Resultatet genererade flera personalomflyttningar vilket påverkar balansen i
budgetposterna mellan dessa båda verksamheter.
På Emaus Lantgård har det genomförts åtgärder för bättre arbetsmiljö, ökad säkerhet för besökare
och deltagare samt förbättrad djurhälsa.
Fritidsbanken har nu fått kommunal huvudman med verkstads-och återbruksverksamhet och nya
tillgängliga lokaler på Skogslyckans centrum. Åtgärder för bättre arbetsmiljö och ökad service för
kund har påbörjats 2019 och fortsätter 2020 med förväntade effekter något försenade på grund av
Arbetsförmedlingens omorganisation.
Fritid
Fritid redovisar ett litet underskott med 0,1 mkr. Överskott mot budget visar sig framförallt inom
personalkostnader på grund av effektiviseringar, sjukskrivningar och vakanser. Underskott mot
budget beror till största delen på minskade intäkter och ökade driftkostnader, framförallt för
Walkesborgsbadet. Åtgärder som medfört ökade kostnader har även varit nödvändiga vid
anläggningarna inom Rimnersområdet. Kallbadhuset i Ljungskile har renoverats efter brand och
bidrar till underskottet.
I juni 2019 invigdes Aktivitetsparken på Oljeberget. Den är mycket uppskattad och inkluderar
många olika sorters aktiviteter som riktar sig till många barn och unga ur ett jämlikt och jämställt
perspektiv.
Det har varit betydligt färre besökare på Walkesborgsbadet under 2019 än förväntat vilket medför
ett underskott i intäkter. Det kan bland annat bero på den osäkra situationen kring badhuset och på
markarbeten som försvårat tillgängligheten till och från anläggningen. Det har genomförts
satsningar i arbetsmiljön och Walkesborgsbadet har nu en robust personalstyrka med fler
tillsvidareanställda och färre vikarier. Det har också skett vissa förbättringar för besökare genom
exempelvis inköp av nya hårfönar, gymmaskiner och rutschbana till babysimmet.
Även bowlinghallen hade något lägre antal besök än förväntat under 2019 som bland annat beror på
att det inte var några bokningar från kommunala skolor. Lägre antal besök innebär minskade
intäkter för bowlingspel men också minskade intäkter i cafeterian. Anläggningen har dock
minskade energikostnader i och med investeringen i den nya energieffektiva maskinparken.
På Rimnersområdet har flera åtgärder genomförts under 2019. Bland annat är kastplanen fullt
återställd med spjutansatts, belysningsarmaturer på konstgräsplanen utbytta och förbättringar i
områden på A och B plan där slitaget var högt. Miljöåtgärder har också varit nödvändiga som
exempelvis investering i en invallad yta för att lägga snö på vid plogning för att förhindra spridning
av granulat.
Investeringsmedel för friluftslivet har använts för uppskyltning av spår och leder inom
Bjursjöområdet samt för nya armaturer vid Lelången.
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Gemensamt
Verksamheterna under gemensamt redovisar ett överskott med 3,3 mkr. Under gemensamt finns
medel avsatta för Källdal (Rampen) för verksamhet som ännu ej har startat, planering pågår. Dessa
medel har under 2019 delvis använts till att finansiera stödet till IK Oddevolds konstgräsplan samt
en IOP med IFK Uddevalla.
Under året har effektiviseringar/besparingar genomförts eller kommer att genomföras utifrån
besparingsförslag som förvaltningen arbetat fram. Dessa har analyserats ur ett målgruppsperspektiv
och då inkluderat barn- och ungdomsperspektivet.
Det ekonomiska läget för kommunen medförde att sparkrav infördes för alla verksamheter.
Åtgärderna avsåg restriktioner vid nyanställningar, extern representation, kurser och konferenser,
inköp av konsulttjänster samt inköp av förbrukningsinventarier.
Flera pensionsavgångar under året har bidragit till minskning av semesterlöneskulden.
Sjukfrånvaron är, storleksmässigt, ungefär på samma nivå som föregående år. I jämförelse med
övriga förvaltningar är kultur och fritids resultat av korttidsfrånvaro lägst av alla.
Kultur och fritidsnämnden började året med en underfinansierad budget i förhållande till att antalet
ledamöter/ersättare hade utökat med två samt att nämnden i stället för en ordförande och en
viceordförande nu hade två viceordförande. Medel för detta har kommunstyrelsen tillfört kultur och
fritidsnämnden i slutet av året.
Nytt för 2019 var också att nämnden fått medel för verksamhetsanpassningar i ramen. Dessa pengar
var avsedda för att användas till att utveckla och anpassa våra lokaler efter den verksamhet som
bedrivs. Denna möjlighet har mottagits mycket positivt av verksamheterna och efterfrågan har varit
stor. Budgeten på 0,7 mkr överskreds med 0,2 mkr. Avgörande för att bl a genomföra dessa
förbättringar har varit att förvaltningen har anställt en lokalplanerare som har kunnat avlasta
cheferna och som dessutom har tillfört förvaltningen kunskap i fastighetsrelaterade frågor.
Nettokostnader
Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat
2019

Resultat
2018

Kultur

4,5

-37,5

34,0

1,0

-0,4

Bibliotek

1,3

-23,5

22,4

0,2

0,0

Unga

3,6

-19,2

16,9

1,3

0,2

Fritid

14,5

-69,5

54,9

-0,1

-0,2

Gemensam verksamhet

0,5

-14,8

17,6

3,3

2,0

Summa

24,4

-164,5

145,8

5,7

1,6

Verksamhetsområde, belopp i mkr

Verksamhetsberättelse 2019

9 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Korta fakta/Nyckeltal
Verksamhetsområde

Nyckeltal

2015

2016

2017

2018

2019

Kultur & Bibliotek

Kulturskolan, antal kurs/elevplatser

1 198

1 169

1 155

1 150

1 293

Kultur & Bibliotek

Bohusläns museum, antal besökare

290 108

276 387

280 095

270 273

247 566

Kultur & Bibliotek

Regionteater väst, antal besökare

8 804

12 495

8 708

10 270

7 761

Kultur & Bibliotek

Folkbiblioteken, antal utlån
(digitala och fysiska)

357 620

354 850

339 807

340 495

348 996

Fritid & Unga

Bowlinghallen, antal besökare

56 500

50 000

48 022

Fritid & Unga

Fridhemshallen, antal besökare

39 786

44 175

39 580

38 000

38 500

Fritid & Unga

Walkesborgsbadet, antal besökare

104 453

103 651

106 000

110 873

79 469

Fritid & Unga

Emaus Lantgård, antal besökare

39 230

47 216

46 347

37 332

36 533

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort

Mått
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka

Resultat totalt
T3 2019
88

Kommentar
2018 genomfördes en utvärdering av föreningsstöd som bland annat visade på gott resultat när det gäller bemötande. På
arbetsplatsträffar diskuteras kommunens värdegrund regelbundet. På detta sätt ökar vi både kunskap och medvetenhet av
betydelsen av vårt bemötande av andra.
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga, ska öka

73

Kommentar
Under 2019 har samarbetet med Kontaktcenter ökat i syfte att öka tillgängligheten till kommunen i frågor som rör bokning av
idrottslokaler.
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 förvaltningen. hantering av de frågor som inkommer till
Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka

99

Kommentar
Förvaltningen har ett antal funktionsbrevlådor som bevakas löpande och besvaras med kort varsel. Kontaktcenter tar också emot
mejl och återkopplar omgående.
Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät

245

Kommentar
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
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Resultat totalt
T3 2019

Mått
på kultur och fritidsnämnden.
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka

32

Kommentar
Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor. För de
inköp som görs utanför inköpsavtal finns en medvetenhet om att handla ekologiskt. Kultur och fritidsförvaltningens
livsmedelinköp är marginella i förhållande till övriga förvaltningar.

2.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet,
där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur

Investeringar i kulturella och kreativa näringar får positiva
effekter på tillväxten. För kommunens del är det därför
viktigt att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kulturellt
skapande och publika arrangemang, för att stimulera
utvecklingen. Kultur och fritidsnämnden har under året
kartlagt utbudet av lokaler för kulturella uttryck och, på
grund av det starkt bristfälliga utbudet, beslutat att beställa
en förstudie för att förbättra förutsättningarna för
kulturaktörer i kommunen. Kultur och fritidsnämnden har
under året förenklat upphandlingsprocessen för konstnärer och konstkonsulter.
Löpande arbetar kultur och fritidsförvaltningen med stöd till unga arrangörer i syfte att uppnå målen
för denna strategi. Även arbetet tillsammans med kulturföreningarna i olika arrangemang bidrar till
detta.

Nämndsstrategier
Kultur och fritid ska underlätta
kulturarbetares villkor att verka i
kommunen

2.2

Kommentar
För att underlätta kulturarbetares villkor är en första förutsättning att det finns
ändamålsenliga lokaler att verka i. Under 2019 har en utredning genomförts "Hus för
kultur". I den utredningen lyfts också behoven av lokaler för de kulturproducenter som
är verksamma inom Uddevalla kommun. Förvaltningen har förenklat och digitaliserat
upphandlingsförfarandet gällande konstnärer och konstkonsulter. Konstnärer som vill
vara med och gestalta Uddevalla kan nu anmäla sig till kommunens "konstnärspool"
via en e-tjänst och på det sättet underlättar vi upphandlingsprocessen både för
förvaltningen och konstnärerna.

Säkra kompetensförsörjningen

Kultur och fritidsnämnden har stora utmaningar inom kompetensförsörjningen, särskilt inom
kulturskola och bibliotek, med hög konkurrens om kompetensen. Det ställer höga krav på
Uddevalla kommuns möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god arbetsmiljö med
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ändamålsenliga lokaler för verksamheterna. Processen kring nytt badhus har haft negativ påverkan
på bemanning och attraktivitet för kompetenser inom bad. Förvaltningen har olika strategier för att
föra över erfarenheter till nya personalgrupper och har bl. a. genomfört kompetensanalyser för att
identifiera sårbarheten i bemanning och för att kunna söka rätt ny kompetens.
2.3

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan

Kultur och fritidsnämnden har under året arbetat med den lokala och regionala infrastrukturen
genom nämndstrategierna om hållbar samhällsutveckling, öka attraktiviteten och tillgängligheten
till service och utbud genom digitala och analoga medel samt genom att arbeta för tillgängliga och
attraktiva platser för kulturella uttryck (bland annat behovsanalys av framtidens Stadsbibliotek i
Uddevalla).
Kartläggningar och förbättringsåtgärder inom ramen för friluftslivet har också genomförts under
året, liksom insatser på de kommunala badplatserna.

Nämndsstrategier
Kultur och fritid ska arbeta för en
hållbar samhällsutveckling

Kommentar
Förvaltningen arbetar för en hållbar samhällsutveckling i en förvaltningsövergripande
miljöstrategi-grupp. Under hösten har en internrevision för miljöarbetet genomförts.
Revisionen utgick från de globala hållbarhetsmålen och utvärderade
förvaltningsövergripande processer i form av exempelvis kommunens
förprövningsgrupp.
Kultur och fritid har inom perioden deltagit i arbetet med att formulera
ställningstaganden till den nya översiktsplanen. Ställningstagandena som formulerades
tog fasta på kulturmiljö, kulturell infrastruktur, arkitektur samt friluftsliv. De globala
hållbarhetsmålen var en utgångspunkt för formuleringen av ställningstagandena.
Kultur och fritid har lämnat synpunkter på detaljplaner utifrån denna nämndstrategi.
Det brukar handla om tillgången till hållbar mobilitet i form av gång- och cykelvägar
och kollektivtrafik samt tillgången till mötesplatser för att säkra ett gott vardagsliv.
Vid begäran om planbesked som behandlas i kommunens förprövningsgrupp lämnar
förvaltningen synpunkter utifrån dess ansvarsområden, som handlar om offentlig
service, folkhälsa och kulturmiljö. Dessa ansvarsområden har kopplingar till hållbar
samhällsutveckling exempelvis genom att påpeka möjligheter som kan öka människors
tillgång till möte med natur, kultur och varandra.
Under hösten färdigställde förvaltningen utredningen "Hus för kultur", som föreslår
åtgärder för att tillgängliggöra kultur till allmänheten och hur detta kan bidra till en
levande stadskärna. Detta är i linje med den sociala aspekten av hållbarhetsbegreppet,
som bland annat handlar om att främja sociala aktiviteter och möten.
Kvalitetssäkring av friluftslivets förutsättningar är viktigt utifrån hållbar
samhällsutveckling och arbetet med att ta fram en friluftsplan pågår. Arbetet sker i
samarbete med kommunledningskontoret och samhällsbyggnad, men även andra
förvaltningar, föreningar och allmänheten kommer inkluderas. Förvaltningens stöd till
föreningar genom bidrag, samordning och rådgivning bidrar till utveckling av
föreningslivet som är en viktig bas i samhällsutvecklingen. Emaus Lantgård rustas upp
och utvecklas för att fortsatt kunna vara en tillgång i Uddevalla ur många aspekter, inte
minst god folkhälsa.

Kultur och fritid ska öka
tillgängligheten och attraktiviteten till
service och utbud, digitalt och analogt

Förvaltningen arbetar löpande med tillgänglighets- och attraktivitetsfrågor inom ramen
för de ekonomiska förutsättningarna.
Kulturskolan ökar tillgängligheten genom att bedriva verksamheten i olika
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Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsstrategier

Kommentar
bostadsområden, dvs verksamheten utgår från närhetsprincipen som en del av
tillgänglighetsarbetet. Dessutom bedriver Kulturskolan gratis prova-på verksamhet och
lovaktiviteter. Allt detta arbete sker tack vare externa medel. Inom kulturområdet är
den stora utmaningen lokalbehovet. Nuvarande lokaler är få och eftersatta vilket
begränsar attraktiviteten. Förvaltningen har i uppdrag att göra en behovsanalys för
Stadsbibliotekets framtida utformning. Ljungskile bibliotek har meröppet för att öka
tillgängligheten. Dalabergs bibliotek har renoverats för mer attraktiva lokaler.
Biblioteken arbetar aktivt med digital medvetenhet genom kurser och samarbeten.
Ett mobilt fritidsledarteam har under året etablerats och med syfte att förbättra
tillgängligheten och attraktiviteten till öppen fritidsverksamhet.
Föreningsregistret kan numer administrera sina uppgifter och skicka
bokningsförfrågningar digitalt.

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga
och attraktiva platser för kulturella
uttryck

Förvaltningen har gjort en kartläggning över lokaler för kultur som presenterats för
nämnden i november. Kartläggningen visar på ett mycket bristfälligt utbud av lokaler
för det lokala kulturlivet, vilket på sikt kan begränsa såväl utövande som konsumtion
av kultur i kommunen. Nämnden har fattat beslut om att gå vidare med ärendet i en
förstudie. Därtill pågår de politiska uppdragen att ta fram behovsanalys för framtidens
stadsbibliotek samt utredning om framtida hantering av Försvarsmuseet och
Sjömanshusmuseet.

Politiska uppdrag

Kommentar

Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att utreda framtida hantering av
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet (dnr
2018/00855) (KF ÖS 16)

Uppdraget har påbörjats och ska redovisas under våren
2020.

Ta fram en behovsanalys av framtidens Stadsbibliotek i
Uddevalla.

Ordförandeuppdraget om att ta fram en behovsanalys för
stadsbiblioteket har förlängts till maj 2020. Detta beror
på att man under arbetets gång identifierat en ny
handlingsplan, som innebär att behovsanalysen tar
formen av ett lokalprogram och innefattar åtgärder som
kan göras för att höja ändamålsenligheten och
attraktiviteten i bibliotekets nuvarande lokaler, samt ett
lokalprogram som beskriver bibliotekets behov på längre
sikt.

Mått
Nå fler barn och unga med kulturskoleverksamhet under loven, som inte
deltar i ordinarie verksamhet

Resultat
kvinna T3
2019

Resultat
man T3
2019

Resultat
totalt T3
2019

196

214

410

Kommentar
Kulturskolan har inom befintlig ram samt genom statligt stöd erbjudit verksamhet på skolloven, inklusive sommarlovet.
Verksamheterna har skett genom samarbete med andra aktörer såsom skolan och fritidsgårdens personal. Under
lovverksamheterna har bland annat hela grupper av barn från skolans fritidsverksamhet besökt Kulturskolan. Kulturskolan har haft
sommarkul på Hovhult och Dalaberg med prova-på verksamhet. Verksamheterna har genom det statliga stödet kunnat erbjudas
kostnadsfritt. Antal deltagare 410 personer, 214 pojkar och 196 flickor, dvs en jämn könsfördelning.
Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och unga som bor i, de

8,5
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Resultat
kvinna T3
2019
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Resultat
man T3
2019

Resultat
totalt T3
2019

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena
Kommentar
Kulturskolan har, med hjälp av medel från Kulturrådet och Delegationen mot segregation arbetat med kortare, gratis, kurser i de
aktuella bostadsområdena. Verksamheten erbjuder både prova-på Kulturverkstad samt 6-8 veckors kurser i dans, drama bild eller
instrument. Metoderna som används är gynnsamma och deltagandet har ökat markant enligt GIS-mätning. 2017 var deltagandet i
de tre bostadsområdena Hovhult, Dalaberg och Tureborg i genomsnitt 2%. Mätningen 2018 visade deltagande med 9% och den
siffran är något lägre för 2019, 8,5%. Verksamheten är i stort sett helt finansierad med externa medel. Siffran som anges (8,5%) är
de yngre barnen 5-12 år då det är den åldersgrupp som dominerar hela kulturskoleverksamheten. Nedan presenteras hela
åldersspannet i de två åldersgrupperna/område.
Tureborg 5-12 år 6,0% Tureborg 13-24 år 3,9 %
Hovhult 5-12 år 8,0% Hovhult 13-24 år 2,0%
Dalaberg 5-12 år 11,4% Dalaberg 13-24 år 1,9%

2.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och
social utveckling

Kultur och fritidsnämndens verksamheter bidrar till denna strategi främst genom att verka för en
socialt hållbar utveckling. Att främja civilsamhällets organisering och verksamhet är en viktig del i
detta, liksom att skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa. Nämnden arbetar med
uppdragen att föreslå nya bestämmelser för föreningsbidrag, utreda villkoren för konstgräsplaner
och skapa ny och multifunktionell ridanläggning. Därtill har nämnden under året etablerat en
aktivitetspark för att främja social gemenskap och folkhälsa, förbättrat Rimnersvallen och de
kommunala badplatserna samt inventerat gamla aktivitetsytor i samarbete med
samhällsbyggnadsnämnden. Idrottsbiblioteket Fritidsbanken har under året införlivats i kultur och
fritidsnämndens ansvarsområde, en verksamhet som skapar goda förutsättningar för såväl
deltagande i olika aktiviteter som ett hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov genom
återbruk. Vid offentliga arrangemang lagas till största delen vegetarisk mat.

Nämndsstrategier

Kommentar

Kultur och fritid ska främja
civilsamhällets organisering och
verksamhet

Nämnduppdraget att ge förslag till nya bestämmelser för föreningsbidrag, påbörjas
under våren 2020. Förvaltningen har regelbundna träffar med föreningslivet för att
gynna god dialog, utbyta erfarenheter och öka kommunens kunskaper om
föreningslivets utmaningar och frågeställningar. Förvaltningen har kontinuerlig
samverkan med civilsamhället genom samarrangemang och samutnyttjande av lokaler.

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga
och attraktiva platser för idrott och
hälsa

Arbetet med uppdraget kring ny ridanläggning pågår. Under 2019 har brukargruppers
underlag sammanställts och en workshop har genomförts med förtroendevalda och
tjänstepersoner. Under 2019 har den nya aktivitetsparken vid Oljeberget invigts.
Parken är planerad tillsammans med olika brukargrupper. Förvaltningen har förbättrat
förutsättningarna för kastgrenarna genom att anlägga en spjutansats invid kastplan på
Rimnersvallen. Inför badsäsongen har badplatserna systematiskt besiktigats och
eventuella avvikelser har åtgärdats, detta för att säkerställa trygga badplatser i
kommunen. Nya säkerhetsstationer är utplacerade och sopkärl har placerats ut. Det
finns många gamla aktivitetsytor runt om i kommunen som helt eller delvis har
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Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsstrategier

Kommentar
förfallit. Kultur och fritid har tillsammans med samhällsbyggnad påbörjat ett samarbete
för att utreda hur dessa bör hanteras. Under 2019 har ytorna inventerats och planering
pågår för att starta upp en studie och förslag till handlingsplan om hur dessa bäst
hanteras framöver. Nytta för boende i närområde i form av hälsa och mötesplats är
viktiga aspekter, liksom tydlighet i ansvar och kostnader för hållbar drift och funktion.

Politiska uppdrag

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 20192021 fått i uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta
fram förslag till nya bestämmelser för samtliga
föreningsbidrag (KF ÖS 5)

Utredning/utvärdering är genomförd och avrapporterad
till Kultur fritidsnämnden i juni 2018 och planering och
omvärldsbevakning pågår nu för att revidera
bestämmelser för föreningsbidrag. Arbetet med att ta
fram förslag till nya bestämmelser påbörjas under första
tertialet 2020.

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 20192021 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och
renovera Rimnersvallen (KF ÖS 6)

Under hösten 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att
förlägga ett nytt badhus på Rimnersområdet.
Förvaltningen kommer att avvakta med att
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen till
dess att det är klart med exakt placering av nytt bad och
vad det får för inverkan på området.

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 20192021 fått i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla
Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum
(KF ÖS 6)

Under hösten har beslut tagits om simhall på
Rimnersområdet. Planering av projektet pågår och
kommer att påverka området i övrigt, exempelvis
fotbollsplaner. I samband med beslutet om simhall ställs
också krav på ett helhetsperspektiv och planering pågår
nu för att i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen se till hela
Rimnersområdet parallellt med byggprojektet.

Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till
Uddevalla tätort

Rapport gällande idrottsutövarnas behov av
verksamhetsytor i anläggningen har sammanställts.
Workshop med förtroendevalda, förvaltningschefer med
flera har genomförts under hösten. Detta har
sammanställts i en rapport som kommer användas i det
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Kultur- och fritidsnämnden

Politiska uppdrag

Kommentar
fortsätta arbetet med att kartlägga behov och innehåll i
anläggningen. Fortsatt planering med SISUidrottsutbildarna för att genomföra en träff med
idrottsutövarna i början av 2020. Behovsanalysen
kommer att pågå under 2020 och ska ligga till grund för
beslut om att fortsätta med en förstudie för att få fram
underlag till exempelvis placering, ekonomiska kalkyler
m.m.

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 20202022 fått i uppdrag att under 2020 utreda villkoren för
konstgräsplaner (KF ÖS 1)

Förvaltningsledningen har prioriterat uppdraget och
utredningen har startat med en omvärldsbevakning.
Uppdraget ska struktureras upp så att viktiga frågor blir
besvarade och hållbarhetsaspekter beskrivna
(sociala/folkhälsa, ekologiska och ekonomiska).
Det finns fem konstgräsplaner inom kommunen, varav
kultur och fritid har driftansvar för konstgräsplanen på
Rimnersvallen. Flera av de övriga planerna håller inte
den standard som krävs ur ett miljöperspektiv. Behovet
från föreningar av att nyttja planen på Rimnersvallen har
därför ökat kraftigt.

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv
arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet (KF ÖS
8)

Kultur och fritid har från hösten 2017 till 31 december
2018 drivit ett projekt om öppettider och bemanning.
Resultatet är att varje verksamhet är genomlyst om hur
resursbehoven bör vara för att uppfylla verksamhetens
mål i förhållande till den schemaläggning som sker.
Under 2019 har förbättringsområden som framkom i
projektet utförts men också drivits vidare då fler
förvaltningar har samma behov som kultur och fritid.
Under 2020 kommer förvaltningen, genom en
bemanningscontroller, aktivt arbeta med mer
verksamhetsanpassad bemanning, schemaläggning,
uppföljning och säkerställa att bemanningsprocessen sker
med budget i balans. Detta arbete kommer att beröra
samtliga tjänster inom förvaltningen och ge ett underlag
för hur vi kan arbeta för heltidstjänster, bemanna efter
verksamhetens behov och samtidigt ha budget i balans.

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 20202022 fått i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges
beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan
verksamhet i Sinclair (KF ÖS 4)

Utredning i frågan har genomförts. Den visar, liksom
utredningen 2014, att Kulturskolans verksamhet inte får
plats i Estetiska programmets lokaler. Kulturskolan har
för närvarande ca 1300 elever och 450 barn i kö. Viss del
av verksamheten: dans, drama samt bild och form, har
redan samlokaliserats på förvaltningarnas egna initiativ.
Musikverksamheten är omfattande och får inte plats.
Dessutom utgör skolans så kallade skalskydd och
säkerhetsaspekter ett stort hinder för de små barnen med
deras föräldrar som i så fall skulle vistas i Estetiska
programmets lokaler under skoltid. Rapport från
förvaltningen redovisas för Kultur och fritidsnämnden i
januari 2020.

Mått

Resultat
kvinna T3
2019

Resultat
man T3
2019

Resultat
totalt T3
2019
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Kultur- och fritidsnämnden

Mått
Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka

Resultat
kvinna T3
2019

Resultat
man T3
2019

Resultat
totalt T3
2019

23 291

21 431

44 722

Kommentar
Förvaltningen har under perioden infört ett nytt verksamhetsprogram med ny rutin som innebär en förbättrad kontroll av
medlemsredovisningen. Resultat som redovisas för 2019 bedöms därför vara betydligt högre än tidigare perioder men också mer
tillförlitliga. 2019 redovisades ett totalt medlemsantal på 44 722. Tidigare år har redovisningen legat på ca hälften av antalet då
föreningarna själva redovisade medlemsantal, utan uppföljning från förvaltningen.
Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar
Kommentar Vid senaste utvärderingen, 2018, betygsattes nämndens bidragsgivning och lokalbokning. Totalt sett gavs ett högt
betyg till lokalbokningen (4.08 av 5). Ett antal föreningar gav uttryck för ett bristfälligt utbud av lokaler anpassade för deras
verksamhet. Likaså var föreningarna mindre nöjda med hanteringen av passerkort/taggar/nycklar.
Förvaltningen har sedan dess bytt det interna bokningssystemet som kopplas direkt till taggsystemet och därigenom ger
föreningarna möjlighet att lägga till taggar till sin bokning, för ökad rådighet. Förvaltningen har också ansökt till
effektiviseringsfonden för utökat taggsystem. Rimnersvallen har under 2019 fått elektroniska lås.
Med den nybyggda Källdalshallen (fullmått) utökas också antalet anläggningar.
Kastplan är färdigställd på Rimnersområdet. Standardhöjningar på gräsplaner har skett genom kompetensutveckling hos
personalen. Nytt bokningssystem har förbättrat möjligheten till onlinebokning för föreningarna.

2.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt
strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt
förebyggande arbete

Kultur och fritidsnämndens verksamheter präglas av samverkan med civilsamhället i mycket hög
grad. I stort sett alla offentliga arrangemang sker i samverkan med andra aktörer och föreningslivet
verkar i nämndens lokaler. Under året har två IOP:er ingåtts: med IFK Uddevalla och med Esportsföreningen.

Politiska uppdrag
Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att arbeta för ökad samverkan med den
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal
(idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 5)

2.6

Kommentar
Förvaltningen har regelbundna föreningsträffar och
kontinuerlig dialog med det ideella föreningslivet i
kommunen. Två IOP:er har ingåtts under året: med IFK
Uddevalla och med E-sportföreningen.

Verka för trygghet i de offentliga miljöerna

Kultur och fritidsnämnden arbetar med olika former av trygga
mötesplatser. Bland annat mäts regelbundet besökares
upplevelse av trygghet på fritidsgårdarna. Pågående arbete med
friluftsplan, aktivitetsytor, utveckling av Emaus lantgård samt
kvalitetshöjning av spår och leder är andra exempel på projekt
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och uppdrag som bidrar till strategin. Sommarlovsaktiviteter för barn och allmänheten i såväl
centrala staden som på andra platser i kommunen skapar liv, rörelse och gemenskap och ökar
därmed känslan av trygghet.

Nämndsstrategier
Kultur och fritids verksamheter ska
bidra till en levande och hållbar
kommun

Kommentar
Pågående arbete med friluftsplan, aktivitetsytor, utveckling av Emaus Lantgård och
kvalitetshöjning av spår och leder är exempel på projekt och uppdrag som bidrar till
strategin. Likaså har den nya aktivitetsparken och etableringen av Fritidsbanken stärkt
förutsättningarna för en levande och hållbar kommun. Därtill 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.
Könsfördelningen har varit jämn vilket tyder på bra balans mellan aktiviteter som
lockar tjejer respektive killar. Genom samarbete med föreningarna når aktiviteterna ut
till unga som annars förmodligen inte hade tagit del av utbudet.

Mått

Resultat totalt
T3 2019

Besökarna och deltagarna i kultur och fritids verksamheter ska vara
nöjda med helheten
Kommentar Under 2019 har inga brukarundersökningar gjorts, utöver den öppna fritidsgårdsverksamheten (trygghet samt social
och personlig utveckling). Resultaten redovisas i respektive mått.

2.7

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 arbeta för balans mellan låg- och högintensiva verksamheter, arbeta systematiskt med
jämställdhet, 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.
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Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsstrategier

Kommentar

För att främja jämlik resursfördelning
ska kultur och fritid stödja och erbjuda
aktiviteter och verksamheter som är
såväl högintensiva som lågintensiva

Förvaltningen arbetar gemensamt för att åstadkomma balans mellan utbudet av
lågintensiva och högintensiva verksamheter och aktiviteter. Utformningen av
verksamheten i kultur och fritids nya mötesplats i Källdalshuset, är ett exempel på hur
denna balans ska införlivas, för att skapa en attraktiv verksamhet för olika grupper.
Detta åstadkoms bland annat genom kombinerade tjänster och gemensam planering
mellan olika yrkeskategorier. Kartläggningen av spontana aktiva mötesplatser
tillsammans med samhällsbyggnad och barn och utbildning är ett annat exempel på
kompletterande utbud.
Inom kulturverksamheten finns både högintensiva (organiserade) och lågintensiva
(egenorganiserade) verksamheter. Kulturskolan är idag en högintensiv verksamhet då
den är styrd i hög grad. Deltagarna har bestämda dagar och tider och följer lärares
instruktioner. Dock har Kulturskolan också utvecklat inslag av lågintensiv verksamhet
i samverkan med fritidsledare i öppen kulturverksamhet samt en mer egenorganiserad
lovverksamhet. Giraffstödet är en lågintensiv verksamhet som utgår från de ungas egna
initiativ. Biblioteken är en lågintensiv verksamhet, en mötesplats utan krav på
prestation, där besökarna kan läsa tidning, använda datorer, låna böcker bland annat.

Politiska uppdrag

Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (KF ÖS
6)

Plan och förslag till uppdrag och bemanning för
fritidsgårdsverksamhet och bibliotek är framtaget.

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 20192021 fått i uppdrag att ta fram en plan för fritidsgård och
idrottshall i Källdal (KF ÖS 6)

Plan och förslag till uppdrag och bemanning för
fritidsgårdsverksamhet och bibliotek är framtaget.

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 20202022 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden

Arbete pågår för att starta upp Ungdomsfullmäktige på
nytt under våren 2020. Det mobila fritidsledarteamet har
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Politiska uppdrag

Kommentar

och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar
för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6)

etablerats under 2019 med gott resultat, och samverkar
bland annat med Bohusläns museum, för att möta
ungdomar där.

Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i
verksamheten, motverka könsstereotypa normer och
bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och
medvetet vis

Avdelning Kultur och bibliotek arbetar medvetet med
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. Kulturskolan har en relativt jämn
könsfördelning med övervägande deltagande av flickor.
Biblioteken har fler kvinnliga besökare än manliga.
Kulturverksamhet överlag tenderar att attrahera fler
kvinnor än män vilket avdelningen behöver arbeta med
framöver.
Allmänhetens besök i anläggningarna Bowlinghallen,
Walkesborgsbadet och Landbadet är jämnt fördelat
utifrån kön. Det tyder på att anläggningarnas utformning
och innehåll är könsneutral, enligt den könsuppdelade
statistiken. Hösten 2020 kommer nya mätningar att ske.
En jämförelse mellan statistiken tidigare år och 2019
samt förändrade arbetssätt indikerar att gruppverksamhet
och riktad verksamhet är gynnsamma åtgärder för att
förbättra jämställdheten bland besökarna på fritidsgårdar.
Den administrativa avdelningen arbetar kontinuerligt
med att säkerställa förvaltningens plan för jämställdhet
inkluderas i våra gemensamma processer. I övrigt har
inga åtgärder vidtagits för 2019.

Mått

Resultat
kvinna T3
2019

Resultat
man T3
2019

Resultat
totalt T3
2019

Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka
Kommentar
Resultat för 2019 års aktiviteter redovisas tertial 1 2020. Antalet aktiviteter för 2019 förväntas vara i ungefär samma nivå som
2017. Resultaten för 2018 är inte korrekta och jämförbara på grund av byte av verksamhetssystem. Under 2020 förväntas
aktiviteterna öka på grund av att Källdalsskolan då är klar och kan öppnas vilket påverkar föreningslivet i en positiv riktning.
Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn könsfördelning

29,5

Kommentar
2018 och 2017 års siffror speglar besöksfördelningen på fritidsgårdarna Dalaberg, Ljungskile, Bryggeriet och Skogslyckan.
För 2019 ingår besöksfördelningen för Dalaberg, Skogslyckan, Kulturbryggeriet och Mobila fritidsledare.
Skälen till varför andelen flickor har ökat sen senaste mätningen är att mobila fritidsledare arbetar mer med gruppverksamhet,
vilket attraherar både flickor och pojkar i samma utsträckning, Kulturbryggeriet har en stor andel besökare som inte uppger
könskategori pojke eller flicka, för att många icke-binära besöker kulturbryggeriet. I övrigt attraherar kulturbryggeriet pojkar och
flickor i samma utsträckning (151 flickor och 179 pojkar).
På Dalaberg utgör flickorna endast 10 procent, en andel som inte förändrats över tid.
På Skogslyckan har andelen flickor legat på ca 30 procent, men har nu sjunkit till 22 procent.
Riktad verksamhet och gruppverksamhet är en framgångsfaktor för att locka flickor till den öppna fritidsverksamheten.
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Resultat
kvinna T3
2019

Mått

Resultat
man T3
2019

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg miljö

Resultat
totalt T3
2019
90

Kommentar Årligen genomförs besöksenkäter på fritidsgårdarna. 2018 var trygghetsupplevelsen hög hos respondenterna på våra
fritidsgårdar. Den låg även något högre än det nationella snittet på 91 %. 2019 har upplevelsen av trygghet sjunkit marginellt, till
90 %. Sänkningen verkar bero på ett minskat förtroende för personalen och oro för bemötande från andra besökare.
På grund av att enbart 13 flickor har lämnat svar, uteblir könsfördelningen.

2.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder
bland annat genom en utökad digitalisering

Utöver det kommungemensamma uppdraget om digitala och automatiserade processer, prövar
kultur och fritidsnämnden prövar ständigt nya, förbättrade metoder för att bland annat 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 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

En stor del av bibliotekens arbete med digital inkludering sker genom att tillhandahålla
datorer genom lånekort samt genom kurser både i grupp och individuellt. Under året
har ett samarbete med Ryttarens aktivitetscenter inletts, där bibliotekspersonal
medverkar vid IT-café i aktivitetscentrets lokaler. Genom eMedborgarveckan och ALL
DIGITAL Week anordnas en mängd aktiviteter som skapar möjligheter för biblioteket
att delta i större sammanhang med fokus på digital delaktighet och kompetens.
Sociala medier är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå ut med information om
förvaltningens verksamhet och att skapa goda relationer till användarna. För öppna
kulturarrangemang används främst sociala media vid marknadsföring.

Politiska uppdrag

Kommentar

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i
uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå
maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att
leda detta arbete (KF ÖS 8)

För att kunna nyttja kultur och fritids lokaler maximalt
kommer förvaltningen att under 2020 införa elektroniska
lås i framför allt våra anläggningslokaler för att på ett
bättre sätt kunna styra och maximera uthyrningen till
föreningar och andra. Samtidigt arbetar förvaltningen
aktivt med att söka samverkan med andra verksamheter
för att få till stånd ett effektivt resursutnyttjande.

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i

Förvaltningen har under året gått igenom alla
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Politiska uppdrag
uppdrag att utveckla digitala och automatiserade
processer (KF ÖS 8)

2.9

Kommentar
faktureringsprocesser. Bibliotekets fakturering har utretts
och processkartlagts. Arbetet fortsätter med extern
leverantör för att digitalisera faktureringen. Utbildning i
Windows 10 har påbörjats med personal på stadshuset,
för att bättre använda de system som vi har tillgång idag.
Arbetet med att se över taggsystemet för utlånade lokaler
fortsätter.

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

Den kultur och fritidsverksamhet som nämnden erbjuder barn och
unga i Uddevalla bidrar till att stärka elevernas lärandemöjligheter
generellt, men också specifikt genom kulturskolan och simskola.
Nämnden erbjuder också studieplatser på ett flertal anläggningar.
Därtill erbjuder nämnden förutsättningar för ett livslångt lärande
genom bland annat biblioteksverksamhet, föreningsstöd och
kulturella arrangemang. Nämnden har under året sett ett ökat intresse
för bibliotekens verksamheter, i form av fler aktiva låntagare och ökat
antal besökare.

Nämndsstrategier

Kommentar

Kultur och fritid ska arbeta för ett
tydligt barn- och ungdomsperspektiv

Arbete pågår för att starta upp ett ungdomsfullmäktige våren 2020. Ansvar för
uppdraget ligger på kommunledningskontoret, men kultur och fritid stöttar i nuläget
med personella resurser för samordning och uppdragsledning. Genom Giraffstödets
utformning värnas barn- och ungdomsperspektivet i mötet och i samverkan med unga
arrangörer, då metoden bygger på att fånga upp 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. Förvaltningen har
etablerat en kulturfritidsgård för ungdomar i kulturskolans lokaler. Biblioteken har
årligen besök av föräldragrupper från BVC, klassbesök samt samverkan med öppna
förskolorna. Verksamheterna har ett tydligt barn och ungdomsfokus överlag.

Kultur och fritid ska främja ett livslångt
lärande

Ett livslångt lärande handlar om vidgade vyer, möten med andra människor och nya
upplevelser. Förvaltningen har sin utgångspunkt och sitt syfte inom detta område på
olika sätt.
Genom att erbjuda nybörjar- och fortsättningsgrupper för simundervisning i
förvaltningens regi, bidrar förvaltningen till att öka simkunnigheten. Resultaten följs
upp i nyckeltal. Föreningsstöd och föreningsutveckling bidrar stort till ett livslångt
lärande. 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.
Genom fri tillgång till litteratur skapas bra möjligheter för invånarna att förkovra sig på
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Kommentar
olika sätt. Dessutom har bibliotek ett statligt uppdrag som handlar om digitalt lärande
som verksamheterna arbetar aktivt med. På biblioteken sker också författarbesök,
barnteater och annan programverksamhet.

Mått
Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och
socialt

Resultat totalt
T3 2019
64

Kommentar Årligen genomförs besöksenkäter på fritidsgårdarna. Totalt uppger 64 % av respondenterna att de har utvecklats
socialt och personligt.
Det är en markant ökning från förra året och gäller särskilt upplevelsen av att vara med och ta ansvar när aktiviteter har
genomförts. Dock är svarsfrekvensen lägre än föregående år. På grund av att enbart 13 flickor har lämnat svar, uteblir
könsfördelningen.
Giraffarrangörer upplever att de fått utveckla sin kreativa förmåga och
sitt organisatoriska kunnande

100

Kommentar
Arbetet med Giraffstödet utgår från de ungas egna initiativ och engagemang. De erhåller ekonomiskt, men framför allt personligt
stöd i arrangörskap. Arbetet är en del av Avdelning Kulturs arbete med ungdomsinflytande och arbete med barn och
ungdomsperspektivet samt är ett led i att utveckla entreprenörskap och en innovativ kultur i Uddevalla. Upplevelse av utveckling
och kunnande är 100% enligt årets utvärdering.
Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per invånare 0–17 år
Kommentar
Måttet bygger på två nyckeltal (antal utlånade barn-och ungdomsböcker och antal barn och ungdomar mellan 0och 17 år i
Uddevalla kommun). Resultatet redovisas i delårsbokslut T1, då nationell insamling och bearbetning sker under våren. För att öka
utlånen har medel omfördelats för fler nyinköp av barn- och ungdomsböcker då det enligt forskning finns ett starkt samband
mellan antal inköpta medier och utlån. Utlånen för denna målgrupp har ökat de två senaste åren och nytt rekord har uppnåtts 2018.
Däremot är det inte säkert att ökningen av utlån väger upp demografiutvecklingen och ger ett positivt resultat för måttet. Ett hinder
för målsättningen är att barn och ungdomsbibliotekarierna inte räcker till för att möta den ökade andelen barn och unga.
Andel aktiva låntagare ska öka

24,7

Kommentar Andelen aktiva låntagare har ökat sedan förra året. Det följer också den positiva trenden med ökat antal besökande på
våra folkbibliotek. Tendenser kan skönjas av ett trendbrott med ökat intresse för biblioteksverksamheten.
Antalet biblioteksbesök ska öka per invånare

7,84

Kommentar De fysiska besöken 2019 uppgick till 274 426, de digitala till 160 183 och besöken på Meröppet var totalt 10 397.
Det ger ett gemensamt besöksantal på 445 006. Utifrån senaste befolkningsstatistiken (56 700 personer) ger det en besöksfrekvens
på 7,84 besök per person och år.

2.10 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.
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2.11 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. Drygt hälften av
giraffarrangörerna är bosatta i Uddevallas s.k. socialt utsatta områden. Samtliga upplever sig ha
utvecklat sin kreativa förmåga och sitt organisatoriska kunnande. Biblioteken samverkar med SFI
för att introducera bibliotekens verksamheter och ordna lånekort. Stadsbiblioteket har en avdelning
för "Ny i Sverige" med lättläst litteratur om t ex Sveriges historia, hur samhället fungerar och
liknande.

2.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter

Strategin utgör en viktig del av kultur och fritidsnämndens
reglemente, och nämnden arbetar systematiskt utifrån den. Kultur
och fritidsnämnden har under året haft i uppdrag att utreda
möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade
och tillfredsställande lokaler för kulturskolan, vilket är en viktig
åtgärd för att bevara en kommunal kulturfastighet. Uppdraget har
dock fått stå tillbaka för uppdraget om flytt av kulturskolans
verksamheter till Sinclair. Nämnden har också i sin kartläggning av
lokaler för kultur lyft fram ett antal exempel på värdefulla
kulturhistoriska byggnader som med fördel skulle kunna brukas för
kulturändamål. Endast en tjänsteperson har i dagsläget kompetens
inom konst- och kulturhistorieområdet.

Politiska uppdrag
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” (KF ÖS 12)

Kommentar
Den politiska majoriteten har på eget initiativ lagt detta
uppdrag på is till förmån för ett nytt uppdrag "Flytta
Kulturskolan till Sinclair". Dock är det formellt inte
avslutat. Utredningen av flytt till Sinclair är pågående
och förvaltningen arbetar därmed inte med det här
uppdraget.
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2.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg
och Lyckorna som speciella landmärken

Att arbeta med denna strategi bidrar till att stärka Uddevallabornas känsla av identitet och trivsel i
sin hemstad. Uddevalla blir en mer attraktiv stad om vi är mer omsorgsfulla med våra miljöer. Med
hjälp av den så kallade 1% regeln har nämndens förutsättningar för arbetet med konstnärlig
gestaltning förbättrats, för att skapa och stärka identiteten på olika platser i Uddevalla kommun.
Bland annat Thordénparken, Hasselbacken, Kungsgatans entré mot Kampenhof och allén vid
Museiparken har under året gestaltats konstnärligt.

Nämndsstrategier
Konstnärlig gestaltning ska användas
för att skapa och stärka identiteten på
olika platser i Uddevalla kommun

Kommentar
Förvaltningen har under året 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.
Förvaltningen arbetar med gestaltningsfrågor i Gestaltningsrådet tillsammans med
representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen. I och med ovanstående två viktiga
parametrar är kommunens gestaltningsarbete i positiv utveckling. Årets
gestaltningsprojekt som inte är kopplade till byggnation är bland andra Thordénparken,
Hasselbacken, Kungsgatans entré mot Kampenhof och allén vid museiparken.
Påbörjade gestaltningsarbeten är Norra Drottninggatan, belysning av Den syrianska
hästen och muralmålning.

2.14 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

Nämnden har inget specifikt uppdrag inom strategin.

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

Kultur och fritid har av kommunfullmäktige fått uppdraget att ta fram en plan för hållbart friluftsliv.
Arbete med den pågår. Därtill har nämnden genomfört förbättringsåtgärder inom ramen för
friluftslivet. 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 våra havs- och naturmiljöer.
Nämndsstrategier

Kommentar

Verksamhetsberättelse 2019

25 (27)

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsstrategier

Kommentar

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

Nämnden har under året avslutat tre större uppdrag med tydlig koppling till
friluftslivet: upprustning av Landbadet, Bodeleområdet och Tureborg. Under hösten
har förvaltningen framför allt arbetat med att kartlägga friluftslivet i kommunen för att
skapa en helhetsbild över utbud, behov, brister, styrkor och förutsättningar. De
områdena som har identifierats som mest bristande är information, kunskap om
användarmönster samt samordning. All information som går från kommunen ut till
medborgarna är i behov att ses över och uppdateras då mycket av denna information är
exempelvis gammal eller felaktig, men det kan även vara så att informationen inte
beskriver eller representerar ett område eller en aktivitet på ett attraktivt sätt eller ett
sätt som ökar tillgängligheten.
Det handlar bland annat om skyltar i naturen, kartor, broschyrer eller hemsidan. För att
kunna skapa ett attraktivt friluftsliv behöver kommunen skapa sig en bättre uppfattning
om vad medborgarna uppfattar som attraktivt, vad de saknar, hur de brukar de områden
som finns, bland annat. Kommunen behöver även ta del av positiva exempel från andra
kommuner som har jobbat med frågor av denna typ och hur de sedan har sökt att skapa
förutsättningar för ett friluftsliv som baseras på de resultaten.

Politiska uppdrag

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 2020–
2022 fått i uppdrag att ta fram en övergripande plan
"hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 4)

Tjänsten som utvecklare med inriktning på friluftsliv
tillsattes i mitten på augusti 2019 och sedan dess har
arbetet med att ta fram en friluftsplan initierats. Arbetet
har under hösten utgjorts av att kartlägga grundläggande
faktorer som påverkar friluftslivet i kommun, så som
fysiska och digitala miljöer, styrdokument (lokala,
regionala och nationella), etc. Baserat på detta, och med
grund i den metod som naturvårdsverket tagit fram, har
förvaltningen framfört de personal- och resursbehov som
behövs från övriga förvaltningar för att kunna gå vidare i
projektet. Dessa villkor har godkänts av respektive
förvaltningschef, men arbetsgruppen är ej färdigställd i
nuläget. Förvaltningen har även ansökt om pengar för
projektet i form av LONA-bidrag från
Länsstyrelsen/Naturvårdsverket. Projektet har ansökt om
50% av de förväntade omkostnaderna, det vill säga 498
000 SEK. Under våren 2020 kommer projektet att startas
upp med en omfattande kartläggning av friluftslivet i
kommunen sedan kommer att ligga till grund för planens
innehåll och omfattning. Målet är att avsluta
kartläggningen före 2020-06-30.

2.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen

Uddevalla är säte för två regionala kulturinstitutioner: Bohusläns museum och Regionteater Väst,
vilket är ovanligt i en kommun av Uddevallas storlek. Museet är ett av Uddevallas största
besöksmål med ca 250 000 besök/år. Via Regionteaterns produktioner får Uddevallaborna ta del av
innovativ scenkonst. En mängd olika festivaler och arrangemang genomförs av Uddevallas
föreningsliv samt av kultur och fritidsnämnden. Parksommar (6 tillfällen) och Gömda Glömda
Gårdar arrangeras för att öka centrums attraktivitet och tillgängliggöra parker och bakgårdar. Dessa
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arrangemang medges tack vare externa medel.
2.17 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.

2.18 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro
Mått
Minskad
sjukfrånvaro

Resultat
kvinna T3
2018

Resultat
kvinna T3
2019

Resultat man
T3 2018

Resultat man
T3 2019

Resultat totalt
T3 2018

Resultat totalt
T3 2019

1,87

2,01

1,43

1,34

1,67

1,7

Kommentar Mätning av korttidsfrånvaro är ett nytt mått sedan halvåret 2019 varför slutsatser över längre tid är svår att göra.
Resultatet de senaste 12 månaderna är i princip oförändrad. Skillnaden är en ökning med 0,03 procentenheter och fördelning
mellan män och kvinnors frånvaro har förändrats, män har minskat och kvinnor har ökat sin frånvaro. I jämförelse med övriga
förvaltningar är Kultur och fritids resultat av korttidsfrånvaro lägst av alla. Insatser som förvaltningen gör är att varje enhet och
avdelning följer upp sin korttidsfrånvaro månadsvis from jan 2020.
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2.19 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag
Politiska uppdrag

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2017–2019 fått i uppdrag att
under 2017 anlägga en aktivitetspark.
(KF ÖS 6)

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017–2019 att under 2017 anlägga en
aktivitetspark.
Aktivitetsparken invigdes 19 juni 219. Anläggningens driftsplanering görs av enheten
för fritidsanläggningar. Uppdraget att anlägga en aktivitetspark är genomfört.

Samtliga nämnder har utifrån
flerårsplan 2018–2020 fått i uppdrag att
söka och använda de riktade
statsbidragen som finns tillgängliga (KF
ÖS 8)

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-10 att godkänna kultur- och fritidsnämndens
slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2018–2020 att under 2018 att söka
och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga.
Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med hjälp
av externa medel. Förvaltningen har under flera år aktivt sökt externa medel för att
kunna utveckla verksamheten och nå upp till målsättningar. Medlen har bidragit till
förvaltningens arbete med ökad tillgänglighet till och utbud av verksamheter och
aktiviteter.
Följande medel har sökts och rekvirerats under 2018: Från Socialstyrelsen har medel
sökts för lovstödsaktiviteter samt bidrag för ökad simkunnighet för elever i
förskoleklass. Från Statens kulturråd har medel sökts för Stärkta bibliotek och
inköpsstöd samt kulturskolebidrag. Från migrationsverket har etableringsstöd sökts och
använts i form av tex Parksommar, fritidsledartjänst, särskilt mediainköp på
biblioteken, Cumulus, gratis bowling och simskoleundervisning bland annat.
Därutöver har regionalt bidrag sökts och mottagits inom ramen för barnkulturprogram
och fria danskonsten mm. Förvaltningen har också, i samverkan med Skogsstyrelsen,
gjort insatser kring Gröna jobb och Friluftsliv.
De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en stor
utmaning i att integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad budgetstorlek, när
de externa medlen fasas ut. Arbetet med ökad inkludering i målgrupperna och ökad
bredd på aktiviteterna försvåras.
Under 2019 har kultur och fritidsnämnden fortsatt söka och använda riktade bidrag
från både stat och region. Under året användes ca 4,4 miljoner i externa medel.

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2017–2019 fått i uppdrag att
under 2017 upprusta Landbadet så att
verksamheten kan bedrivas (KF ÖS 13)

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017–2019 att under 2017 upprusta
Landbadet så att verksamheten kan bedrivas.
Upprustning av Landbadet är färdigställd och invigning skedde den 6 juni 2017.
Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m.
har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett
områdesskydd (staket) satts upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och
öka säkerheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu färdigställt slamavskiljningen,
varför uppdraget kan betraktas som genomfört.

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2016–2018, 2017–2019 och
2018–2020 fått i uppdrag att under
2016–2018 utveckla området
Gustavsberg/Landbadet/Bodele/
Skeppsviken med utökat friluftsliv och
mötesplats Bodele (KF ÖS 13)

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2016–2018, 2017–2019 och 2018–2020
att under 2016–2018 utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken
med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-11 § 252 att godkänna den utredning som en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp utformat (Utredning Bodele m.m. 2016-04-11)
samt att den ska utgöra planeringsunderlag för kommunens utveckling av området för
rekreations- och friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört de åtgärder som
nämnden hade till uppgift att genomföra inom ramen för utredningen. Uppdraget
bedöms vara färdigt.

Rusta upp och informera om
vandringsleder kring Tureborg

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

Tjänsteskrivelse

Dnr KFN 2020/00010

2020-01-22

Handläggare

Paula Nyman
Telefon 0522-69 63 75
paula.nyman@uddevalla.se

1(4)

7.

Säkerställande av funktion för nuvarande Walkesborgsbadet
till dess att ny simhall är i drift
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny
simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara
Rimnersområdet och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav
också i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.
Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad.
Underhållsbehovet är stort inför fortsatt drift, något som troligen också bidrar till färre
antal besökare. Åtgärdsplanen belyser teknisk funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte
minst gästernas trivsel och miljö. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats
och prioriterats. Handlingsplanen innehåller områden som är nödvändiga att åtgärda för
att säkerställa funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under ytterligare fem år.
Riskanalysen pekar också på vissa händelser som eventuellt kan komma att uppstå, men
som föreslås hanteras senare om problem uppstår.
Föreslagna åtgärder kommer att genomföras så att Walkesborgsbadet kan hållas öppet
som vanligt.
Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr
årligen för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer
som behöver genomföras omgående samt insatser för att skapa en kundvänligare miljö
och förbättra trivsel. För 2020 finns ett totalt behov av 2 500 tkr i utökad drift- och
underhållsbudget och därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsförvaltare och ansvarar för drift och
underhåll av Walkesborgsbadet. Budgeten är dock inte anpassad för fortsatt drift. I och
med beslut om att säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och
fritidsförvaltningen att en särskild utökad driftbudget som möter behovet säkerställs för
fastighetsförvaltaren.
Åtgärder som berör verksamheten (exempelvis slitage av möbler, informationsmaterial
och träningsredskap) hanteras inom ramen för tilldelad och beslutad budget för kultur
och fritid.

Tjänsteskrivelse
2020-01-22

Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2020/00010
Risk och konsekvensanalys med åtgärdsplan och totalkostnad per åtgärdsområde
Risk och konsekvensanalys med handlingsplan från skyddsrond
Utfall 2017-2019 Walkesborgsbadet
Exempelbilder över behov för åtgärder
Gränsdragningslista med ansvarsfördelning brandskydd
Guide gränsdragningslista
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner åtgärdsplan för säkerställande av funktion för
nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tilldelar
samhällsbyggnadsnämnden en utökad och anpassad drift- och underhållsbudget för
nuvarande Walkesborgsbadet med 2 500 tkr för 2020 och därefter 500 tkr årligen till
dess att ny simhall är i drift.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny
simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara
Rimnersområdet och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav
också i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.
Gemensam riskbedömning och åtgärdsplan
Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad i och med det
förändrade beslutet och ett nu eftersatt underhåll. Åtgärdsplanen belyser teknisk
funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte minst gästernas trivsel och miljö. Åtgärdsplanen
är en samlad bedömning av underlag från underhållsronder, skyddsronder och dialog
föreningsdialoger. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats och
prioriterats. Handlingsplanen innehåller åtgärdsområden som förvaltningarna anser är
nödvändiga för att säkerställa funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under
ytterligare fem år. Föreslagna åtgärder kommer att genomföras så att Walkesborgsbadet
kan hållas öppet som vanligt.
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Utökad drift och underhållsbudget
Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr
årligen för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer av
mer akut karaktär som behöver genomföras omgående till en sammanlagd kostnad av
1 150 tkr. Under senare år har antal besökare minskat kraftigt. Från 2017 till 2019 har
antal besökare minskat med 28%. Genom en rumsbeskrivning med åtgärder för att
förbättra trivsel förväntas antal besökare till Walkesborgsbadet öka. Det rör sig
exempelvis om att förbättra akustik, belysning och slitage på väggar. Den totala
kostnaden för att skapa en kundvänligare miljö och förbättra trivsel är 850 tkr. För att nå
bästa nytta under resterande drifttid bör insatserna göras så snart som möjligt om medel
beviljas. För 2020 finns totalt ett behov av 2 500 tkr i utökad drift- och
underhållsbudget och därefter 500 tkr årligen.
I underlagen för beslutet presenteras riskbedömningen med åtgärdsplan och en beräknad
totalkostnad per åtgärdsområde.
De enskilda åtgärderna ligger under 350 tkr vilket innebär att kostnaderna bokförs på
resultatet och inte blir investeringar som ska skrivas av under resterande period. Uppstår
risker som allvarligt påverkar arbetsmiljö, besökare eller fortsatt funktion och drift så
kommer dessa att hanteras och åtgärdas.
Fortsatta driftkostnader för Walkesborgsbadet kommer att märkas med projektnummer
för ekonomisk uppföljning och planering under resterande drifttid.
Ansvar för budget
Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsägare och ansvarar för drift och underhåll
av Walkesborgsbadet. Samhällsbyggnads drift -och underhållsbudget för badet är idag
inte anpassad till drift under ytterligare fem år. Underhållet är nu kraftigt eftersatt i och
med tidigare beslut att nu avveckla driften vid Walkesborg. I och med beslut om att
säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och fritidsförvaltningen att även
en särskild utökad budget som möter verksamhetens behov säkerställs för
fastighetsförvaltningen.
Åtgärder som berör verksamheten (exempelvis slitage av möbler, informationsmaterial
och träningsredskap) hanteras inom ramen för tilldelad och beslutad budget för kultur
och fritid. Dessa verksamhetsåtgärder har påbörjats och kommuniceras ut löpande.
Beaktande av andra möjligheter till finansiering
Avgifterna på Walkesborgsbadet har setts över och höjts i samband med beslut om taxor
i kultur och fritidsnämnden i november 2019. Kultur och fritidsförvaltningen bedömer
att det inte är aktuellt med ytterligare avgiftshöjningar för att finansiera utökat behov av
drift och underhållsåtgärder.
Ärendet blir ett undantag från internhyresmodellen som annars skulle innebära en
reglering med ökad hyra för hyresgästen. Förvaltningarna är tillsammans med
ekonomiavdelningen överens om att detta är en speciell situation och att det förenklar
processen om medel i detta fall säkerställs direkt till samhällsbyggnad.
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Risker som beaktas
I riskbedömningen finns också åtgärder beskrivna som eventuellt kan inträffa under de
fortsatta driftåren, men som inte förebyggs omgående. Det gäller hoppbassängen,
undervisningsbassängen, 25-meters bassängen och kloranläggningen. Vid eventuella
och omfattande läckage i hoppbassängen bedömer de båda förvaltningarna att
bassängen i så fall behöver stängas av på grund av att insatser och kostnader för
åtgärder blir alltför stora i förhållande till den tid badet ska finnas kvar. Lagning av rör
för bassängvatten till undervisningsbassängen och 25-meters bassängen kan dock
åtgärdas om det blir nödvändigt till en kostnad av ca 2 500 tkr.
Uppstår ett behov av nyinvestering i kloranläggningen kommer detta att behöva
genomföras. En sådan investering uppgår till ca 1 000 tkr, men kan dock användas
vidare vid Landbadet.
Dessa eventuella kostnader hanteras lämpligen inom internhyresmodellen.
Fortsatt kontroll och uppföljning av risker
Underhållsronder sker löpande på Walkesborgsbadet och dessa har intensifierats för att
ha god löpande kontroll på risker och förändringar som behöver åtgärdas. Skyddsronder
genomförs frekvent med personal och fackliga representanter inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen beaktar även fortsättningsvis
uppkomna risker ihop med lokalplanerare och enhetschef på Walkesborgsbadet.
Kultur och fritidsnämnden följer upp risker och åtgärder inom verksamheten på
Walkesborg genom förvaltningens rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till
Kommunstyrelsen

Paula Nyman
Kultur och fritidsförvaltningen
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Risk- och konsekvensanalys

Risk- och konsekvenssanalys med åtgärdsplan
ÅTGÄRDA
(Omedelbart
eller vid
händelse)

Underlag till KFN 2020/00010: Säkerställa funktion på Walkesborgbadet
Projektledare: Jörgen Wollbratt

FÖREBYGG &
ELIMINERA

Rev datum: 2020-01-15

BEVAKA
Nr

Risk

Sannolikhet Konsekvens
(L, M, H)
(L, M, H)
H
H

1

Utbyte kompressor till avfuktare

2

Utbyte i kloranläggning

H

3

Lagning av kakel / klinker löpande

4

Riskvärde (se
diagram)

Åtgärd

Ansvarig

Kommentar

Beräknad kostnad 250 tkr X-tra anslag

SBF

H

Beräknad kostnad 250 tkr X-tra anslag

SBF

M

M

Löpande driftkostnad inom X-tra 500 tkr

SBF

Utförs löpande

Tri kloraminer analys - kontroll

M

M

Löpande driftkostnad inom X-tra 500 tkr

SBF

Utförs löpande

5

Inmätning kontroll av luftflöden OVK

M

M

Löpande driftkostnad inom X-tra 500 tkr

SBF

Utförs löpande

6

Turbiditet (grumligt vatten) provtagning sker

M

M

Löpande driftkostnad inom X-tra 500 tkr

SBF

Utförs löpande

7

Flockanläggningens ledningar tätnar

M

M

Löpande driftkostnad inom X-tra 500 tkr

SBF

Utförs löpande

8

Renovering av ytbeläggning hopptornet. Arbetet
utförs under sommarstängning 2020 V29/33

H

H

Beräknad kostnad 250 tkr X-tra anslag

SBF

Planerad åtgärd V 29-V33 2020

9

Golvbrunn-galler rostiga. Målas

M

M

Löpande driftkostnad inom X-tra 500 tkr

SBF

Utförs löpande

10

TA 6 tilluftaaggregat i UC

H

H

Bristfällig tilluft i UC. Beräknad kostnad 150 tkr X-tra anslag

SBF

Omgående! Tilluft till UC arbetsmiljö klor i lokal

11

Värmeväxlare renspolas

M

M

Löpande driftkostnad inom X-tra 500 tkr

SBF

Utförs löpande

12

Grundvatten pumpar översyn

M

M

Löpande driftkostnad inom X-tra 500 tkr

SBF

13

Rör för bassängvatten krafig korresion. Endast ca
10 % är åtkomliga. Relining ej möjlig.

H

H

Vid läckage av hoppbassäng stängs denna. Lagning sker för
undervisningsbassäng och 25- bassängen. Beräknad kostnad 2500
tkr.

SBF

Utförs löpande
Vid händelse: Avstängning av hoppbassäng.
Undervisningsbassäng och 25-mtr lagas. Ej i förslag till
utökade medel för 2020 utan lyfts som eventuell
kommande åtgärd.

14

Provtagningsutrustningen

M

M

Löpande driftkostnad inom X-tra 500 tkr

SBF

Utförs löpande

15

Upprustning entre och belysning utvändigt
Miljöåtgärder enligt rumsbeskrivning invändigt (
akustik, belysning, ventilation, slitage väggar
mm)

H

H

Beräknad kostnad 250 tkr X-tra anslag

SBF

Skapa kundvänlig och trygg/säker entré

M

M

Beräknad kostnad 850 tkr X-tra anslag

SBF

Skapa kundvänlig miljö i badhuset under 5 år

16
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Omgående! Påverkar luftkvaliten i bassängrummen.
Omgående! Säkerhetställer drift av klortillverkning. Vid
händelse: Behov av nyinvestering av hela
kloranläggningen innebär en kostnad på ca 1000 tkr.
Nyinvestering ej i förslag till utökade medel för 2020 utan
lyfts som eventuell kommande åtgärd.

Utfall Walkesborgsbadet 2017-2019
Tkr

2017

2018

2019

Intäkter
Försäljningintäkter
Inträdesavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

316
3 716
98
4 130

324
3 658
798
4 780

285
2 923
46
3 254

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

-5 393
-3 715
-2 005
-11 113

-6 112
-3 832
-1 374
-11 318

-5 845
-3 857
-1 714
-11 416

-6 983

-6 538

-8 162

6 502
-481

5 989
-549

6 152
-2 010

106 000

110 873

79 469
-31 404
-28%

Nettokostnad
Budgeterat kommunbidrag
Avvikelse mot kommunbidrag

Antal besökare

Färre antal besökare 2019 jämfört med 2018

Bilaga Exempelbilder
2020-01-31

Exempelbilder över risker och behov av åtgärder på
Walkesborgsbadet

Finbetong under klinker som är uppluckrad av klor. Blir som sand.
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Klinkerplattor lossnar från bristande underlag.

3 (8)
2020-01-31

Inkommande vatten möter kopparledning.

4 (8)
2020-01-31

Vattenrör till bassäng skadade av korrosion.

5 (8)
2020-01-31

Underbetong uppluckrad av klor i skvalprännan.

6 (8)
2020-01-31

Ventilationskanal upprostad på grund av läckage från bassäng.

7 (8)
2020-01-31

Kakel lossnar från vägg i 25-metersbassäng

8 (8)
2020-01-31

Utbyte av kompressor för avfuktning luft.
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1(2)

Kultur och fritid

2020-01-28

Dnr KFN 2020/00015

Handläggare

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

8.

Revidering av kultur och fritidsnämndens delegationsordning
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden antog en ny delegationsordning 2019-02-13 (§ 26).
Förvaltningen har sedan dess identifierat ett behov av att se över Delegation av
fakturerings- och kravverksamhet inom kultur och fritid, som nämnden beslutade om
2013-06-13 (§ 59).
Översynen resulterade i förslag om att införa en ny delegation, som fanns som
delegation i rutinerna för fakturerings- och kravverksamhet och som behandlar
avskrivning av fordran. Beroende på belopp ges delegation till avdelningschef eller
förvaltningschef, på samma sätt som i kommunstyrelsens delegationsordning.
Övriga åtgärder som fanns med som delegationsbestämmelser för fakturerings- och
kravverksamhet bedöms av förvaltningen falla inom ramen för verkställighet. Dessa
åtgärder och rutiner för dessa beskrivs i den numera uppdaterade versionen av
riktlinjerna.
När nämnden antog delegationsbestämmelserna för faktura- och kravprocessen 2013,
beslutades även att föreningar ska kunna kvitta skuld mot bidrag. Förvaltningen anser
att detta ska upphöra att gälla eftersom bidragsgivning och skuldhantering bör hållas
isär. En annan åtgärd som tidigare var delegerat till nämnd och nu föreslås hanteras som
verkställighet, är avstängning av föreningar som exempelvis hyr kommunens lokaler.
En ny delegation är tillagd som behandlar försäljning av fordon, inventarier och
material över två basbelopp (nummer 22).
Förvaltningen har även identifierat behov av att revidera delegation nummer två, som
möjliggör för ordförande att besluta om ledamöters och ersättares deltagande i kurser,
konferenser och dylikt. Denna har skrivits om så att den även möjliggör för ordförande
att besluta om att praktikdagar samt att deltagande i ovan nämnda aktiviteter är
ersättningsberättigade.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-28
Kultur och fritidsnämndens delegationsordning, reviderad 2020-01-28
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag, 2013-06-13 § 59
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2013-05-23

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kultur och fritid

2020-01-28

Dnr KFN 2020/00015

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner reviderad delegationsordning daterad 2020-01-28.
Kultur och fritidsnämnden upphäver beslutet från 2013-06-13 § 59 om fakturerings- och
kravverksamhet.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till
Kommunledningskontoret

Josefin Florell
Utredare

Kultur och fritids delegationsordning
2019-02-13
Rev. 2020-01-29

Om delegation/delegering
Att delegera beslut innebär att överlämna befogenheten att fatta beslut till någon annan som
beslutar i nämndens ställe. Det är uppgiften att besluta som delegeras, och inte ansvaret som
sådant. De förtroendevalda har det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är
de som styr förvaltningen.
Inför införandet av 1991 års kommunallagen resonerade man om en förskjutning i den
politiska styrningen; från detaljstyrning till övergripande styrning med mål och ramar1. De
förtroendevalda kan helt enkelt inte fatta alla beslut själva, utan behöver fokusera på mer
övergripande frågor. I förarbetet resoneras även om en förskjutning mot en allt mer
professionell förvaltning. Dessa två trender sammantaget med den kommunala verksamhetens
ökande omfattning och komplexitet gör att kommunallagen möjliggör delegering av
beslutanderätten, från nämnd till exempelvis anställda.
Ett delegationsbeslut är ett politiskt beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.
Kommunallagen (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens
verksamhet. Beslutanderätten kan delegeras till exempelvis tjänstemän. Detta finns till
eftersom de förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid över för
övergripande frågor. Man frigör helt enkelt resurser som nämnden kan använda för att
formulera och utveckla den politiska viljan2.

När är det inte tillåtet att delegera beslutanderätten?
I vissa fall får beslutanderätten inte delegeras. Detta gäller exempelvis ärenden som rör
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet (KL 6:38, p.1). Detta beror på att
nämnden alltjämt har det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Medborgarförslag får
inte heller delegeras enligt samma paragraf.

Hur går det till?
En nämnd får uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden (KL 7:5). Vilka beslut eller typer av beslut som delegerats och till vem,
framgår av Kultur och fritids delegationsordning.
En nämnd får även uppdra åt ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (KL 6:39). Detta är delegation nummer
ett i Kultur och fritids delegationsordning.
Ett delegationsbeslut som är anmält till nämnden kan överklagas utifrån kommunallagen inom
tre veckor från den dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över
beslutet justerats (KL 13:5). Klagotiden för delegationsbeslut som får överklagas med
laglighetsprövning enligt kommunallagen och som inte anmälts till nämnden börjar löpa när
de tillkännages på kommunens anslagstavla (KL 6:40, 8:10, 13:5)3.
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Delegaten har ansvar för handläggning och beslutsfattande i de ärenden som delegationen
omfattar. Delegationsbeslutet kan inte ändras av nämnden (i annat fall än när nämnden har rätt
eller skyldighet att fatta ett nytt beslut). Nämnden kan emellertid återkalla beslutanderätten,
och kan även föregripa delegationsbeslutet genom att ta upp ett ärende till eget avgörande,
även om beslutanderätten delegerats. Det kan till exempel vara om ett delegerat ärende fått en
oväntad principiell betydelse4.
Om en delegat bedömer att ett ärende är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, skall
hen avstå sin delegationsrätt. Vid frånvaro av ordinarie delegat, eller vid exempelvis jäv, ska
närmas överordnad chef fatta beslut istället.

Beslut som fattas på kultur och fritid
I kommunallagen (KL 6:44) anges att fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas
verksamhet och arbetsformer. Detta infördes i kommunallagen för att möjliggöra en friare
nämndorganisation.
Kultur och fritids reglemente beskriver nämndens manöverutrymme, varför beslut som fattas
av nämnden eller på nämndens vägnar (delegationsbeslut) ska rymmas inom de uppgifter som
finns angivna för kultur och fritid i reglemente. Om beslutas fattas utanför reglementets
spelplan kan det annars bli föremål för laglighetsprövning, det vill säga beslutet har inte
fattats på lagligt sätt.
Kommunallagens regler om delegation finns bland annat till för att beslutsfattandet ska kunna
anpassas efter lokala förhållanden. Utifrån kultur och fritids reglemente har nämnden i uppgift
att fastställa normer och regler och fördela kommunens bidrag till föreningsverksamhet,
studieförbund och olika typer av föreningar. Några av dessa bidragsbeslut är delegerade till
tjänstemän. Detta och flera andra beslutstyper som finns i delegationsordningen har delegerats
för att man ska kunna ge snabbare besked, exempelvis till föreningar, då man inte behöver
invänta ett nämndsammanträde. Detta ger även en effektivare verksamhet.
Delegationsbesluten avlastar även nämndsammanträdena, som annars skulle belastas med
många beslut om föreningsbidrag.

Förvaltningsgemensamma delegationer om upphandling och
personalärenden
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2018-06-20. I kommunstyrelsens
delegationsordning finns förvaltningsövergripande delegationer inom personalområdet (se
bilaga 1). Detta grundar sig i att beslut i personalärenden är delegerade från kommunstyrelsen,
som är kommunens anställande myndighet, till personalutskottet eller direkt till
förvaltningschef som i definierade ärenden får vidaredelegera.
Kommunstyrelsen rekommenderade vid revideringen av sin delegationsordning att samtliga
nämnder införde likadana delegationer för inköps- och upphandlingsområde som finns i deras
delegationsordning. Delegationer för upphandlingsfrågor är därför införda i kultur och fritids
delegationsordning.
Kultur och fritid inkluderar inte verkställighetsåtgärder i sin delegationsordning och har därför
inte infört punkterna som härrör verkställighet av inköp. Förvaltningen har en
rutinbeskrivning för avtalshantering där verkställighetsfrågor för inköp hanteras.
4
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Om verkställighet
Begreppet verkställighet betyder att verkställa, utföra, ett beslut som är fattat. En kommunal
förvaltnings verksamhet är i sig verkställighet, det vill säga genomförande av politiskt fattade
beslut. Den anställda ska sköta den löpande förvaltningen och verkställa åtgärder som
nämnden beslutat om. Man bör även resonera om begreppet ”ren verkställighet” i relation till
beslut som kan delegeras.
Förenklat kan man säga att de förtroendevalda fattar beslut och de anställda verkställer.
Eftersom kommunal verksamhet är omfattande kan de förtroendevalda emellertid inte fatta
alla beslut själva. I praktiken är det tjänstemän som fattar en stor del av besluten.
Beslut som anställda fattar kan antingen vara delegationsbeslut, eller beslut som ryms inom
verkställigheten. Beslut som fattas inom verkställighetens ramar ska karaktäriseras av att:




Det finns ett litet utrymme för självständigt bedömningar eller alternativa lösningar,
dvs beslutet fattas på grundval av tydliga regler, lagar eller taxor.
Invånarna har litet intresse att överklaga lagligheten i de besluten.
Beslutet förutsätts ske inom givna ekonomiska ramar.

Om en verksamhet har tydliga målsättningar, kan många vardagliga åtgärder inom
förvaltningen anses vara ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt
ställningstaganden5.
Verkställighetsbeslut behöver ingen delegation och ska heller inte anmälas som
delegationsbeslut. Kultur och fritidsförvaltningen inkluderar inte verkställighetsfrågor i
delegationsordningen. Detta beror delvis på att mängden verkställighetsärenden är för stor för
att redovisa i en delegationsordning på ett fullständigt sätt. Vid osäkerhet på om de beslut man
fattar i tjänsten ryms inom verkställigheten, bör man lyfta det med sin avdelningschef.
Kultur och fritid har ett separat dokument för avtalshantering som beskriver rutiner för de
avtal som skrivs på kultur och fritid inom ramen för verkställighetsbeslut. Förvaltningen har
även uppdaterade riktlinjer för fakturerings- och kravverksamhet, till exempel upprättande av
avbetalningsplan.

Uppföljning av verkställighet och delegationsbeslut
Enligt kommunallagen är det upp till nämnden att avgöra i vilken utsträckning
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. I delegationsordningen kommenteras vilka
delegationsbeslut som anmäls och vilka som inte gör det.
Delegationsbeslut som enligt rutin inte anmäls, och åtgärder och beslut som tas inom ramen
för verkställighet, återrapporteras till nämnden i form av informationsärenden, delårsbokslut,
bokslut, med mera.
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Kultur och fritids delegationsordning
Delegation
nr.

Gällande

Delegat

Anmärkning

1.

Besluta å Kultur och fritidsnämndens vägnar enligt 6 kap. § 39
Kommunallagen i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras
och inte kan vänta till nästa nämndsammanträde

Ordförande

Anmäls till nämnden.

2.

Besluta om Kultur och fritidsnämndens ledamöters och
ersättares deltagande i kurs, konferens, och dylikt samt
praktikdagar inom nämndens verksamhetsområden, med rätt till
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Ordförande

Anmäls ej till nämnden

3.

Utse beslutsattestanter för nämndens ansvarsområde

Förvaltningschef

Anmäls till nämnden.

4.

Besluta om extern representation när alkohol serveras

Förvaltningschef

Anmäls ej till nämnden

5.

Besluta om att överklaga en annan myndighets/domstols beslut
att t. ex. upphäva nämndens beslut. Gäller när Kultur och
fritidsnämndens beslut inte kan inväntas p.g.a. tidsfrister

Förvaltningschef efter
samråd med
kommunjurist

Anmäls till nämnden.

6.

Besluta om att sekretesslägga allmän handling

Administrativ chef

Anmäls ej till nämnden

7.

Administrativ chef

Anmäls ej till nämnden

8.

Besluta om att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar
enligt sekretesslagen eller uppställa förbehåll för
utlämnande
Besluta om utvecklingsbidrag till föreningar

Anmäls till nämnden.

9.

Besluta om förbättrings- och utrustningsbidrag till föreningar

10.

Tillståndsgivning enligt spellagen (fd. lotterilagen)

Avdelningschef fritid
unga
Avdelningschef fritid
unga
Utredare

Anmäls till nämnden.
Anmäls ej till nämnden

11.

Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

Avdelningschef

Beskrivning i
avtalsdokument
Anmäls ej till nämnden

12.
13.
14.

Besluta om upphandling
Besluta att avbryta upphandling
Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och tjänster
med ett upphandlings-värde över 10 miljoner kronor
Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster med ett
avtalsvärde över 20 miljoner under avtalstiden
Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och tjänster
med ett upphandlings-värde upp till 10 miljoner kronor
Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster med ett
avtalsvärde för avtalsperioden upp till 20 miljoner kronor
Teckna tilldelningsbeslut för varor och tjänster till ett
upphandlingsvärde upp till vid varje tidpunkt gällande
tröskelvärde

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Kommundirektör

Anmäls ej till nämnden
Anmäls ej till nämnden
Anmäls ej till nämnden

Kommundirektör

Anmäls ej till nämnden

Förvaltningschef

Anmäls ej till nämnden

Förvaltningschef

Anmäls ej till nämnden

Förvaltningschef

Tröskelvärdet fastställs av
Europeiska kommissionen och
tillkännages av svenska
regeringen i svensk
författningssamling. (För 2018
är tröskelvärdet bestämt till 2
096 097 kronor).

Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning
mot ramavtal för varor och tjänster med ett upphandlings-värde
över 28 procent av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde

Förvaltningschef

15.
16.
17.
18.

Anmäls ej
19.

20.

21.

Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning
mot ramavtal för varor och tjänster med ett upphandlingsvärde
upp till 28 procent av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde
Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning

28 procent av tröskelvärdet är
för 2018 bestämt till 586 907
kronor, (vilket också motsvarar
den tillåtna övre gränsen för
direktupphandling).

Avdelningschef

Anmäls ej till nämnden
Anmäls ej till nämnden

Enhetschef

Anmäls ej till nämnden

22.

23.
24.

mot ramavtal för varor och tjänster med ett upphandlingsvärde
upp till ett prisbasbelopp
Försälja fordon, inventarier och materiel över två basbelopp
inom avdelnings verksamhetsområde
Avskriva fordringar upp till 25 000 kronor
Avskriva fordringar upp till 50 000 kronor

Avdelningschef

Anmäls ej till nämnden

Avdelningschef
Förvaltningschef

Anmäls ej till nämnden
Anmäls ej till nämnden

Bilaga 1: Kommunstyrelsens delegationer inom personalområdet (gäller för hela Uddevalla
kommun)
Delegater och förkortningar
Förkortningar
AC
AC-A
AC-E
AC-P
AC-T
EC
EC-fi
EC-pos
EC-r
EC-u
Ek.ass
FC
IBC
KD
JUR
KSO
KS 1vO
KS 2vO
PU

Delegater
Avdelningschef
Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen
Avdelningschef Ekonomiavdelningen
Avdelningschef Personalavdelningen
Avdelningschef Tillväxtavdelningen
Enhetschef
Chef finansenheten
Chef enheten för planering och styrning
Chef redovisningsenheten
Chef upphandlingsenheten
Ekonomiassistent
Förvaltningschef
Internbankschef
Kommundirektör
Kommunjurist
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens första vice ordförande
Kommunstyrelsens andre vice ordförande

V-del
Del
Ver

Delegation till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
Delegationsbeslut
Verkställighetsåtgärd

Personalutskottet

I delegationsordningen finns i kolumnen anmälan en siffra som anger vilken status beslutet har, delegationsbeslut (1) och verkställighetsbeslut
(2). Anmälan av delegationsbeslut ska ske månatligen till kultur och fritidsnämndens sammanträde. Verkställighetsbesluten ska inte anmälas.
Underlaget till beslutet ska finnas hos beslutsfattaren.

Delegation Ärende
nummer
Personalärenden samt förtroendevaldas villkor

P1

P2

P3

Lägsta delegat

1

Tillsvidareanställning av
Kommundirektör

KSO efter samråd med KS presidium

Förvaltningschef

KSO efter föredragning av KD och efter
samråd med resp. nämnds presidium

Avdelningschef
Övrig personal

FC
resp. AC/EC
1

Visstidsanställning (över 6 månader) av
Kommundirektör

KSO efter samråd med KS presidium

Förvaltningschef

KSO efter föredragning av KD och efter
samråd med resp. nämnds presidium

Avdelningschef
Övrig personal

FC
resp. AC/EC
1

Visstidsanställning (upp till 6 månader) av
Kommundirektör

Anmälan

KSO

P4

Förvaltningschef

KSO efter föredragning av KD och efter
samråd med resp. nämnds presidium

Avdelningschef
Övrig personal
Utgått

FC
resp. AC/EC

Anställnings upphörande

P5
P6

Utgått
Uppsägning p.g.a. arbetsbrist
- fler än 5 tillsvidareanställda
- färre än 5 anställda
- anhörigvårdare och personliga assistenter

P7

P8
P9

1
KS
PU
AC
1

Uppsägning - p.g.a. personliga skäl av:
Avsked av kommundirektör

KSO efter samråd med KS presidium

Avsked av förvaltningschef

KSO efter föredragning av KD och efter
samråd med resp. nämnds presidium

Avsked av avdelningschef

FC efter samråd med AC-P

Avsked av övrig personal

FC efter samråd med AC-P

Utgått
Omplacering av

1

P10
P11

P12

Förvaltningschef

KSO efter föredragning av KD och efter
samråd med resp. nämnds presidium samt
AC-P

Avdelningschef

FC efter samråd med AC-P

Övrig personal

FC efter samråd med AC-P

Omplacering mellan förvaltningarna när överenskommelse inte
nåtts
Avstängning/Disciplinåtgärd

AC-P

Kommundirektör

KSO efter samråd med AC-P

Förvaltningschef

KSO efter samråd med AC-P

Avdelningschef

FC efter samråd med AC-P

Övrig personal

FC efter samråd med AC-P

1
1

1

Polisanmälan av, om brott begåtts i tjänsten,
Kommundirektör

KSO efter samråd med AC-P

Förvaltningschef

KSO efter samråd med AC-P

Avdelningschef

FC efter samråd med AC-P

Övrig personal

FC efter samråd med AC-P

Förtroendevalda

P13

PU efter samråd med AC-P
1

Ekonomisk uppgörelse i samband med anställnings upphörande
(s.k. utköp)
Kommundirektör

KSO efter samråd med AC-P

Förvaltningschef

KSO efter samråd med AC-P

Avdelningschef

FC efter samråd med AC-P

Övrig personal

FC efter samråd med AC-P

P14

Ledighet
Ledighet för enskild angelägenhet med eller utan lön enligt AB samt
semester och kompensationsledighet

Närmast överordnad chef

2

P15
P16
P17

Utgått
Utgått
Byte av semesterledighet mot lön utöver lagstadgad semester enligt AB

Närmast överordnad chef

2

P18

Ledigheter enligt lagar och avtal (föräldraledighet, värnplikt, offentligt
uppdrag, facklig förtroendeman, studieledighet m.m.)

Närmast överordnad chef

2

P13 forts.

Utbildning, konferens, resa

P19

2

Delta i kurs, konferens, studieresa och tjänsteresa inom Norden
fler än tre dagar för
Kommundirektör
Förvaltningschef

KSO
KSO

Avdelningschef
Övrig personal

P20

FC
AC
2

Delta i kurs, konferens, studieresa och tjänsteresa inom Norden i
tre dagar eller färre för
Förvaltningschef
Avdelningschef

KSO
Närmast överordnad chef

Enhetschef

Närmast överordnad chef

Övrig personal

Närmast överordnad chef

Kommundirektören avgör själv eget deltagande vid tre dagar eller färre

P21

Kommundirektör
Förvaltningschef
Avdelningschef
Övrig personal

P22

P23

2

Delta i kurs, konferens, studieresa och tjänsteresa utom Norden
för
KSO
KSO
FC
FC

2

Förmåner vid fortbildning och vidareutbildning för
Kommundirektör
Förvaltningschef

KSO
Närmast överordnad chef

Avdelningschef

Närmast överordnad chef

Övrig personal
Kommunalråds, förutom ordföranden, deltagande i längre utbildning, kurs,
konferens och dylikt eller resa utanför Norden

Närmast överordnad chef
KSO

1

P24

P25

P25

Lönesättning inom personalutskottets riktlinjer och fastställd budgetram
m.m.
Rätt att förhandla och driva löneöversynsförhandlingar samt rätt att sluta
lokala kollektivavtal med de fackliga organisationerna
Rätt att förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning och
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 §§ och 38 § lagen om
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde.

AC-P

Vid förhandlingar som handlar om att reglera arbetsförhållande mellan
arbetstagare och kommunen får överenskommelse om särskild avtalspension
träffas som alternativ till avgångsvederlag

AC-P efter samråd med FC

1

1

Lönesättning vid rekrytering eller nya arbetsuppgifter för:
Kommundirektör

KSO efter samråd med KS presidium

Förvaltningschef

KSO efter föredragning av KD och efter
samråd med AC-P

Avdelningschef

FC efter samråd med AC-P

Enhetschef inom gällande lönespann

Närmast överordnad chef efter samråd
med AC-P
Närmast överordnad chef

Övrig personal inom gällande lönespann

P26
P27
P28

AC-P

Utöver gällande lönespann

Närmast överordnad chef efter samråd
med AC-P

Placering i lönetabell
Fastställa lönespann
Lönesättning vid årlig löneöversynen till
Kommundirektör

AC-P
AC-P
KSO

1
1
1

P29
P30
P31

P32
P33

P34

P35
P36
P37

Förvaltningschefer

KSO efter föredragning av KD

Avdelningschefer
Övrig personal

FC
Närmast överordnad chef

Justering av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i kommunen
Fastställa riktlinjer inför lönerevisionsförhandlingar
Ärenden som ankommer på kommunstyrelsen som personalorgan och
pensionsmyndighet och som inte delegerats till annan

PU
PU
PU

1
1
1

PU

1

Pension
Beslut om särskild avtalspension
Bisyssla
Förbjuda eller inskränka bisyssla för
Kommundirektör
Förvaltningschef
Avdelningschef
Övrig personal
Förhandling enligt MBL
Förhandla enl. 11§ och 14§ MBL
Kommunnivå
Förvaltningsnivå
Avdelningsnivå
Enhetsnivå
Övriga personalärenden
Utgått
Återbesättandeprövning efter definierat behov
Arbetsmarknadsåtgärder
Visstidsanställning

2
KSO
KSO
FC
AC
2
AC-P
FC
AC
EC

FC, AC-P
AC-A

2

P38

P39

P40

Organisation
Fastställande av organisation
Förvaltningsindelning
Avdelningsindelning av förvaltning
Indelning av avdelning i enheter
Bemanning
All personal inom förvaltningen
Förvaltningarnas dimensionering med kvalificerade stabs och stödfunktioner
(personalekonomi ,juridik, IT, information och utredning/utveckling etc.) Se
vidare riktlinjer för styrning!
Arbetsmiljö
Utgått

1
KF
FC efter samråd med KD
FC
1
FC
FC efter samråd med KD

Utdrag
PROTOKOLL

1 (2)

2013-06-13
UDDEVALLA KOMMUN
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND

§ 59
Delegation av fakturerings- och kravverksamhet inom kultur
och fritid (KFN/2013:106)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-11 att kommunens kreditpolicy
skulle gälla till den tidpunkt då kommunstyrelsen fattade beslut om nya
bestämmelser. Kommunstyrelsen fastställde nya bestämmelser 2012-0620. I de beslutade bestämmelserna för fakturerings- och kravverksamhet i
Uddevalla kommun anges det regelverk som ska gälla framöver.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2008 om förvaltningsinstruktioner
utifrån då gällande kreditpolicy som nu behöver revideras utifrån de nya
bestämmelserna samt för att göra rutinerna mer enhetliga i kommunen.
Syftet med att fastställa kompletterande instruktioner till bestämmelserna
för fakturerings- och kravverksamhet inom respektive förvaltning är att
anpassa dessa till respektive förvaltningens specifika verksamhet. Dessa
fastställer ansvarfördelningen inom respektive förvaltning.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-23
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-07
Bestämmelser för fakturerings- och kravverksamheten i Uddevalla
kommun fastställda av kommunstyrelsen 2012-06-20 § 193
Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar
att anta förslag till delegationsbeslut för faktura- och kravprocessen inom
kultur och fritid
att besluta om avsteg avseende kravhanteringen gentemot föreningar samt
att föreningar skall kunna kvitta skuld mot bidrag

Vid protokollet
Carina Wiberg Borgh
Justerat 2013-06-19
Monica Bang Lindberg
Matthijs Klomp

Utdragsbestyrkande

Utdrag
PROTOKOLL
2013-06-13
UDDEVALLA KOMMUN
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2013-06-19 intygar
Stefan Apelman

Utdragsbestyrkande
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HANDLÄGGARE

Ekonom Monica Laigar-Strandberg
TELEFON 0522-69 64 22
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se

Delegation av fakturerings- och kravverksamhet inom
kultur och fritid
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-11 att kommunens kreditpolicy
skulle gälla till den tidpunkt då kommunstyrelsen fattade beslut om nya
bestämmelser. Kommunstyrelsen fastställde nya bestämmelser 2012-0620. I de beslutade bestämmelserna för fakturerings- och kravverksamhet i
Uddevalla kommun anges det regelverk som ska gälla framöver.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2008 om förvaltningsinstruktioner
utifrån då gällande kreditpolicy som nu behöver revideras utifrån de nya
bestämmelserna samt för att göra rutinerna mer enhetliga i kommunen.
Syftet med att fastställa kompletterande instruktioner till bestämmelserna
för fakturerings- och kravverksamhet inom respektive förvaltning är att
anpassa dessa till respektive förvaltningens specifika verksamhet. Dessa
fastställer ansvarfördelningen inom respektive förvaltning.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-23
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-07
Bestämmelser för fakturerings- och kravverksamheten i Uddevalla
kommun fastställda av kommunstyrelsen 2012-06-20 § 193

Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att anta förslag till delegationsbeslut för faktura- och kravprocessen inom
kultur och fritid
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att besluta om avsteg avseende kravhanteringen gentemot föreningar samt
att föreningar skall kunna kvitta skuld mot bidrag

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-11 att kommunens kreditpolicy
skulle gälla till den tidpunkt då kommunstyrelsen fattade beslut om nya
bestämmelser. Kommunstyrelsen fastställde nya bestämmelser 2012-0620. I de beslutade bestämmelserna för fakturerings- och kravverksamhet i
Uddevalla kommun anges det regelverk som ska gälla framöver.
De nya bestämmelserna utgör en grundplattform för reviderade
rutinbeskrivningar. En genomgång av befintliga regler och rutiner har
genomförts av en central projektgrupp tillsammans med förvaltningarna.
Målet med detta arbete är att göra processer och rutiner mer enhetliga i
kommunen. Därmed sker en kvalitetssäkring av processerna inom området
fakturering och krav.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2008 om förvaltningsinstruktioner
utifrån då gällande kreditpolicy som nu behöver revideras utifrån de nya
bestämmelserna samt för att göra rutinerna mer enhetliga i kommunen.
Syftet med att fastställa kompletterande instruktioner till bestämmelserna
för fakturerings- och kravverksamhet inom respektive förvaltning är att
anpassa dessa till respektive förvaltningens specifika verksamhet. Dessa
fastställer ansvarfördelningen inom respektive förvaltning.
Utöver vad som anges i kommunens bestämmelser för fakturerings- och
kravverksamhet föreslås följande att gälla inom kultur och fritid:

Åtgärd
Anstånd

Ärende i delegationsordning

Anstånd med betalning av
fordran på max ett halvt basbelopp upp till 60 dagar beslutas av
Övriga anstånd upp till 90 dagar beslutas av
Del eller hel kredi- Del eller hel kreditering av
tering avseende
kundfaktura oavsett orsak beskundfaktura
lutas av
Avbetalningsplan Avbetalningsplan i upp till 12
månader för fordran på max ett
halvt basbelopp beslutas av

Beslut enligt
delegation tas av
Ekonomiassistent

Budgetansvarig
Budgetansvarig

Ekonomiassistent
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Avbetningsplan i upp till 12
månader för fordran på max
två basbelopp beslutas av
Avbetalningsplan på längre tid
än 12 månader och/eller överstigande två basbelopp beslutas
av
I de fall ärendet är överlämnat
till externt inkassoföretag är
det inkassoföretaget som beslutar om kunden ska få upprätta
en avbetalningsplan
Avstängning exkl. Avstängning från att hyra
föreningar
kommunens lokaler, delta i
kulturskolans undervisning,
utlåning av medier på biblioteken samt hyra av båtplatser
skall ske om betalning inte
sker. Beslutas av
Avstängning före- Avstängning från att hyra
ningar
kommunens lokaler skall ske
om betalning inte sker. Beslutas av
Avskrivning av
Avskrivning av dröjsmålsränta,
fordran gentemot
kravavgift och motsvarande
kund
upp till 1 000 kr beslutas av
Avskrivning av fordran upp till
ett halvt basbelopp beslutas av
Avskrivning av fordran överstigande ett halvt basbelopp
beslutas av
Ett basbelopp år 2013 = 44 500 kr

Ekonom

Nämnd

Inkassoföretaget

Budgetansvarig

Nämnd

Ansvarig handläggare
Ekonom
Förvaltningschef

Kultur och fritid följer Uddevalla kommuns bestämmelser avseende
fakturerings- och kravverksamheten, men föreslår ett avsteg avseende
kravhanteringen gentemot föreningar samt att föreningar skall kunna kvitta
skuld mot bidrag.
Förvaltningens egna rutiner för föreningar:
Fakturan är förfallen och en skriftlig betalningspåminnelse är utskickad.
Ekonomiassistent kontaktar föreningen via mail/brev att de ska höra av sig
till oss. Hör föreningen inte av sig inom 7 dagar, från datum på mail/brev,
återgår vi till bestämmelserna och ärendet skickas vidare till extern
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leverantör för inkassotjänster. Ekonomiassistenten informerar
budgetansvarig för lokalbokningar att det föreligger skäl för avstängning
från lokalerna med omedelbar verkan.
Hör föreningen av sig skall uppgifter inhämtas för att avgöra om vi
eventuellt kan bevilja föreningen anstånd med betalning samt eventuellt
upprätta en avbetalningsplan. Detta ska dokumenteras i avbetalningsplanen
alternativt annat dokument om föreningen nekas anstånd.
Möjlighet att inom ramen för anstånd/avbetalningsplan kvitta skuld mot
bidrag finns.
Om betalning inte görs enligt upplagd avbetalningsplan förfaller hela
beloppet till omedelbar betalning. Föreningen avstängs från lokalerna med
omedelbar verkan.
Om nya skulder skulle uppstå under tiden avbetalningsplanen löper,
upphör avbetalningsplanen att gälla och samtliga skulder förfaller till
omedelbar betalning. Ärendet överlämnas till extern leverantör för
inkassotjänster. Föreningen avstängs från lokalerna med omedelbar verkan.

Katarina Hansson
Tf kultur och fritidschef

Monica Laigar-Strandberg
Ekonom

Expediera till ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret

Tjänsteskrivelse
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Kultur och fritid
Dnr KFN 2020/00009

2020-01-23

Handläggare

9.

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

Ändring av kultur och fritidsnämndens sammanträdesdatum,
augusti 2020
Sammanfattning

Ett förslag har inkommit från kultur och fritids ledning att flytta fram
augustisammanträdet en vecka, från den 24 augusti till den 31 augusti.
Kultur och fritidsnämnden fastställde sammanträdesdagar för 2020 den 18/9 2019 (§
108). Ett nämndsbeslut krävs för att ändra på dessa sammanträdesdagar.

Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-23
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag, 2019-09-18 § 108
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden flyttar augustisammanträdet från den 24 augusti till den 31
augusti.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till
Kommunledningskontoret

Josefin Florell
Utredare

Protokollsutdrag
Kultur och fritidsnämnden

2019-09-18

§ 108

Dnr KFN 2019/00124

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

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.

Vid protokollet
Josefin Florell
Justerat 2019-09-23
Monica Bang Lindberg, Margareta Lund
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-23 intygar
Josefin Florell

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

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

10.

Granskning av detaljplan, Tjöstelsröd 1:1 (Skarsjövallen)
Sammanfattning

Kultur och fritid har emottagit förslag på detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 med flera
för granskning.
Planområdet är beläget i östra delen av Ljungskile, söder om Skarsjövallen. Marken är
kommunägd och består idag av skog, bryn, åker och äng, mindre bäckar och våtmarker.
I detaljplanen finns mark planlagd för villatomter, sammanbyggda bostäder och
flerbostadshus. I en del av detaljplanen möjliggörs byggnation av antingen
flerbostadshus, samlingslokal, skola eller förskola. Sammanlagt beräknas planen
inrymma mellan 200 och 270 bostäder.
Kultur och fritid lämnade synpunkter vid samrådet för planen 2014-06-17 (§ 82). Kultur
och fritid ser att synpunkterna till viss del tillgodosetts. Exempelvis kommenterade
kultur och fritid att man bör pröva om muren vid fastigheten Gläntans planerade nya
infart kan bevaras, vilket samhällsbyggnad i sin kommentar uppger som möjligt.
I denna aktuella granskning bedömer kultur och fritid att förslaget till detaljplan har
många positiva aspekter. Dock har förvaltningen synpunkter på behovet av mötesplatser
och förutsättningar för oskyddade trafikanter samt ett förtydligande kring
marknivåförändringar och kulturmiljö.
Prioritera oskyddade trafikanter
Kultur och fritid ställer sig positiv till de tillbyggnader av gång- och cykelvägar som
beskrivs i planbeskrivningen. Kultur och fritid vill understryka att det är viktigt ur ett
barn- och ungdomsperspektiv samt för områdets föreningsliv att trafiken sker på
oskyddade trafikanters villkor. Detta för att barn och ungdomar och andra icke bilburna
ska kunna ta sig till och från föreningsanläggningarna, Ljungskile centrum och andra
mötesplatser på ett säkert sätt med exempelvis cykel. För barn som cyklister är det
exempelvis viktigt med att cykelleder är sammanhängande och att det är lägre
hastigheter där barn och bilar möts.
Kultur och fritid förutsätter att cykelparkeringar anläggs inom planområdet.
Mötesplatser
Kultur och fritid anser att en mötesplats för lek, aktivitet och rörelse med kommunal
drift bör anläggas centralt i planområdet, istället för flera små lekplatser med
samfällighetsdrift. Denna plats bör utformas så att den tilltalar alla människor oavsett
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ålder och kön. För att öka social gemenskap behövs naturliga mötesplatser, särskilt när
nybyggnationen som sker är så omfattande som i denna detaljplan. Utformningen av en
sådan mötesplats bör knytas an till kultur och fritid och samhällsbyggnads samarbete
kring spontana aktiva mötesplatser.
Kultur och fritid anser att det vore positivt om detaljplanen möjliggjorde för
samlings/verksamhetslokaler i bottenplan av flerbostadshusen, även detta på grund av
behovet av mötesplatser i ett område med detta antal bostäder.
Marknivåförändringar
Kultur och fritid ställer sig positiva till samhällsbyggnads ambition att i möjligaste
utsträckning anpassa planförslaget till topografi och naturliga gränser i landskapet
såsom bryn och välbevarade stenmurar. Kultur och fritid uttryckte emellertid i
samrådsskedet att man endast bör tillåta marknivåförändringar upp till 0,5 meter.
Samhällsbyggnad kommenterade i samrådsredogörelsen att en sådan bestämmelse kan
leda till att goda lösningar kan förhindras, och att frågan om lämpliga markhöjder bör
kunna hanteras i bygglovsprocessen.
Kultur och fritid vill förtydliga att det är byggnadernas placering som avses; för att
bevara kulturmiljön ska byggnadernas geografiska placering styras av terrängen och inte
tvärtom. Detta kan exempelvis göras genom att se över om tomtgränserna är lämpligt
placerade för att undvika behovet av större marknivåförändringar i form av till exempel
anlagda murar. Ingrepp såsom schaktning och sprängning bör undvikas, för att
landskapets kulturmiljö ska bevaras.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-29
Planbeskrivning
Plankarta västra delen
Plankarta östra delen
Samrådsredogörelse
Genomförandebeskrivning
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förslag till detaljplan för Tjöstelsröd 1:1.
Kultur och fritid önskar beaktande av nämndens synpunkter kring säkra gång- och
cykelvägar, behov av mötesplatser och att bebyggelsen ska anpassas efter terrängen.
Ärendebeskrivning

Föreningsliv
Kultur och fritid ser positivt på utvecklingen som denna expandering av bostäder för
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med sig avseende föreningslivet. Nya bostäder i området ger ett större underlag för
utveckling av föreningsdrivna aktiviteter.
En av kommunens ridanläggningar ligger i området som är aktuellt. Föreningen har
redan idag svårigheter med tillgången på erforderlig betesmark, vilket skulle kunna
försvåras ytterligare om exploateringen av byggnation sker på ett sådant sätt att
anläggningen blir ”inklämd”. Bedömningen är även att en konsekvens av detaljplanen är
att en utökning av hästar och verksamhet inte är möjlig, i förhållande till en eventuellt
ökad efterfrågan. Kultur och fritid anser inte att detaljplanen för den sakens skull är
olämplig, men vill påpeka att ytor norr om planområdet därför blir desto viktigare att
bevara för föreningslivets skull, avseende tillgång till natur att rida i.
Kultur och fritid ställer sig positiva till att samhällsbyggnad föreslår en ny tillfartsväg,
eftersom trafiksituationen på Skarsjövägen inte är tillfredställande för transport till de
föreningsanläggningar som finns i området. Trafiken är även negativ för ridklubbens
verksamhet då hästarna störs.
Friluftsliv och rekreation
Kultur och fritid anser att detaljplanen är välplanerad ur ett friluftslivs- och
rekreationsperspektiv. Detta eftersom tillgången till det närliggande naturreservatet
(Tjöstelsrödsåns dalgång) anses vara god för boende inom planområdet och fortsatt god
även för allmänheten. Samhällsbyggnad bedömer att trafiken på Skarsjövägen kommer
minska tack vare ny föreslagen tillfartsväg. Detta för med sig positiva konsekvenser för
friluftslivet i form av minskat trafikbuller i naturreservatet norr om planområdet. Kultur
och fritid ställer sig positiva till att ett stort område kring dammen säkerställs som
allmän plats (naturmark), och instämmer i samhällsbyggnads uppfattning av att detta
kan utgöra ett värdefullt rekreationsområde.
Åtaganden som följer framtida utveckling av området
Kulturmiljö - information
Inom, och i anslutning till, detaljplanen finns flera värdefulla objekt och miljöer. Kultur
och fritid föreslog i samrådsskedet att kommunen bör informera om platsen och dess
värden i form av bevarade stenmurar som sockengränser, vattensalamander,
kulturlandskapets förändring, torp och fornlämningar. Kultur och fritid anser att de
kulturhistoriskt värdefulla miljöer som finns inom planområdet ska vårdas och komma
fler till kännedom, vilket kan göras genom att kommunen informerar om dem.
Samhällsbyggnad kommenterade i samrådsredogörelsen att de anser detta vara en god
idé och uppmanar kultur och fritid att diskutera saken med plan- och
exploateringsenheten.
Kultur och fritid ser gärna ett samarbete med samhällsbyggnad och hembygdsföreningar
i denna informationsinsats. Genom information ökar områdets värden ytterligare genom
att de används som resurs, samt att upplevelsen av området förhöjs. Vidare är det i linje
med kommunfullmäktiges övergripande strategier om att ”bevara kommunens
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värdefulla kulturhistoriska miljöer” samt ”bevara och stärk Uddevalla kommuns
kulturarv”.
Markanvisningsförfarande - konst
Kultur och fritid påtalade även att markanvisningsavtal kan bli aktuella i områdets
fortsatta utveckling, och att man där bör avtala om konstnärlig gestaltning av den
offentliga miljön. Samhällsbyggnad kommenterade att frågan diskuteras inom plan- och
exploateringsenheten. Kultur och fritid anser att konstnärlig gestaltning av den
offentliga miljön är viktig och att ett konstprogram bör tas fram. Kultur och fritid har en
nämndsstrategi som uttrycker att konstnärlig gestaltning ska användas för att skapa och
stärka identiteten på olika platser i Uddevalla kommun.
Markanvisningsförfarande – upplåtelseform
Kultur och fritid ställer sig positiva till att detaljplanen medger olika typer av bostäder.
Denna synpunkt är i linje med kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjning,
som anger att varierade bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas. Kultur och
fritid anser att man i markanvisningsavtal ska ställa krav på viss andel hyresrätter, enligt
mål och riktlinjer för bostadsförsörjning ska 20 procent av nyproduktionen vara
hyresrätter.
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BAKGRUND

Uddevalla kommun har i sin översiktsplan redovisat två stora
utbyggnadsområde, Ljungs-Berg 3 och Skälläckeröd-Kärrstegen vid
Skarsjövallen. Genom fastighetsregleringar har fastigheten SkälläckeredKärrstegen bytt namn till Tjöstelsröd 1:1. Kommunen har beslutat
påbörja samhällets utbyggnad i det senare området. En orsak till denna
prioritering är att tillfarten till bostadsområdet samtidigt blir en ny tillfart
till idrottsområdena vid Skarsjövallen. Det nya bostadsområdet får ett bra
läge i tätorten med god tillgång till service.
Planarbetet inleddes 2008 då ett planprogram togs fram och sändes på samråd. Kommunen avser nu fortsätta planarbetet med att ta fram en formell
detaljplan.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen är att inom del av fastigheten Tjöstelsröd 1:1 möjliggöra utbyggnad med friliggande villor samt flerbostadshus eller gruppbyggda
småhus. Planområdet möjliggör även utbyggnad av förskola inom områdets
södra del. Sammanlagt bedöms området kunna inrymma 200-270 bostäder.
Planförslaget är utformad med sådan flexibilitet att det inom delar av
området är möjligt att uppföra antingen styckebyggda villor eller
gruppbyggda småhus (30-50 bost). Inom andra delar (46 tomter) anges
endast friliggande småhus. Avsikten är att dessa ska försäljas genom den
kommunala tomtkön.
Inom två områden möjliggör planen uppförande av flerbostadshus alternativt
gruppbyggda småhus. Dessa delområden beräknas vardera inrymma ca 60 –
90 bostäder med äganderätt, hyres- eller bostadsrätt. Inom den sydligaste
delen inom planområdet ger planen även möjlighet för utbyggnad av en
förskola (även skola, fritidshem eller samlingslokaler). Då behovet av
förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger planen att detta kvarter
kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.
En förutsättning för den föreslagna utbyggnaden är att en ny väg byggs ut
mellan Åsvägen och Skarsjövallen. Den föreslagna vägen, föreslås leda
fram till Skarsjövallens entréområde. Hit kommer framtida busslinje att
trafikera och vändplats anläggs vid idrottsområdets entré.

PLANDATA
Läge, areal och avgränsning
Planområdets areal är ca 25 ha. Området gränsar i norr till Skarsjövägen vid
Skarsjövallen. I nordväst avgränsas planområdet av ett höjdparti och i
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nordost respektive sydost utgör Skarsjövägen och den nya huvudgatan gräns.
Söder och sydväst om planområdet går Skälläckerödsbäckens dalgång
och planområdets gräns går 50 – 100 meter öster om bäckfåran.

Markägoförhållanden
Kommunen äger fastigheten Tjöstelsröd 1:1 inom vilken den nya
bebyggelsen föreslås. Inom planområdet ligger den privatägda
bostadsfastigheten Skälläckeröd 1:46.
Byggandet av den nya tillfartsväg berör två privatägda fastigheter,
Ljungs-Gunneröd 2:1 och Skafteröd 1:3. Förhandlingar med markägare
har påbörjats.

PLANPROCESSEN

Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL
1987:10) och planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt
planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både
skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan tas upp
för antagande. Läs mer under rubriken ”Fortsatt arbete”.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Allmänt
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att
områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller
friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt
kan skada natur- eller kulturmiljön.
PLANOMRÅDE

Det föreskrivs även att mark- och vattenområden ska användas för det
ändamål för vilket områdena är mest lämpade och som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.

Riksintresse för friluftslivet
Bredfjället samt Tjöstelsrödsåns dalgång utgör riksintresse för friluftslivet
enligt 3 kap Miljöbalken.
Planförslaget: Planförslaget berör inte det område som är av riksintresse.
Riksintresse för friluftslivet (blåskrafferat område)

Planbeskrivning
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Natura 2000
Tjöstelsrödsbäcken, ca 200 meter norr om planområdet samt nedströms,
utgör ett Natura 2000-område.
Planförslaget: Natura 2000-området berörs ej av förslaget.

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 föroreningar i
utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.
Sveriges vattenmyndigheter kartlägger och analyserar alla vatten, fastställer
mål/kvalitetskrav och upprättar åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i
Sverige. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att
gälla för vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och
grundvatten) ska nå minst god status under perioden 2021-2027.
Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande
bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av
miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser
och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrifter.
Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid
planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.
Vattenmyndigheten har i sin klassificering bedömt att den ekologiska
statusen är otillfredsställande för vattenområdet i Ljungs kile, bl a beroende
på övergödning. Målet är att god ekologisk status ska uppnås till 2027. Den
kemiska ytvattenstatusen (exkl. kvicksilver) når upp till god status.
Ljungskileviken ingår även i Länsstyrelsens förteckning över
musselvatten som ska skyddas enligt förordningen om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Planförslaget: Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som berörs av aktuell planläggning.

PLANOMRÅDE

Planområdet avvattnas mot Skälläckerödsbäcken som rinner ut i
Ljungskileviken. Genomförandet av planen bedöms inte komma att påverka statusen inom Ljungskilevikens vattenområde då föreslagna åtgärder för dagvattenhantering vidtas.

Naturreservat, 7 kap MB
Delar av Tjöstelsrödsbäcken norr om planområdet är naturreservat.
Tjöstelsrödsbäcken avvattnar Skarsjöarna som är klarvattensjöar. I

Detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 m fl,
Ljungskile, Uddevalla kommun

Naturreservatet Tjöstelsrödsåns
dalgång (grönskrafferat område)

Planbeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18

6 (50)

bäcken vandrar havsöring upp till Silverfallet, ett naturligt
vandringshinder strax innan Lilla Skarsjön. I bäckravinens nedre del
växer ädellövskog och sumpskog med rik flora och fauna.

Strandskyddsområde, 7 kap 13§
Den del av planområdet som omfattar utbyggnad för bostäder berörs inte
av strandskyddsförordnande enligt Miljöbalken. Gräns för strandskydd
går här väster och norr om planområdet. Den del av planområdet som
omfattar tillfartsvägen berör till en liten del den sydligaste delen av
strandskyddsområde kring Skälläckerödsbäcken.
Den i planförslaget redovisade sträckningen av tillfartsvägen till
planområdet berör i mindre omfattning strandskyddsområde. Den
föreslagna tillfartsvägen är en förutsättning för att tätortsutveckling ska
kunna ske i denna del av Ljungskile. Vägen kommer också att väsentligt
förbättra tillgängligheten till idrottsanläggningarna vid Skarsjövallen samt
de stora strövområdena kring Skarsjöarna.
Planområdet (röd streckad linje)berör
till en liten del strandskyddsområdet
(blå linje)

Kommunens bedömning är att ingreppet inte motverkar strandskyddets
syfte och att inga negativa konsekvenser för naturvärdena eller
allmänhetens tillgänglighet uppkommer.
I planförslaget har införts en så kallad administrativ bestämmelse som
anger att strandskydd upphävs när planen vinner laga kraft.
Bestämmelsen gäller för den del av huvudvägen som går genom område
som omfattas av strandskydd enl MB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
För Uddevalla kommun gäller ”Översiktsplan 2010 för Uddevalla
kommun”, antagen av kommunfullmäktige den 8 september 2010.
För Ljungskile gäller dessutom Ljungskile översiktsplan antagen av
kommunfullmäktige den 12 december 2007. Planen är en fördjupning av
den kommuntäckande översiktsplanen.
SKÄLLÄCKERÖD-KÄRR-

Utdrag ur Ljungskile översiktsplan –
markanvändningskarta, Utbyggnadsområde Skälläckeröd-Kärrstegen

Planbeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18

För utbyggnadsområdet Skälläckeröd-Kärrstegen gäller rekommendationen D1, Områden för framtida bebyggelse eller förändring av befintlig bebyggelse, detaljplan krävs.
För områdena norr om utbyggnadsområdet (ljusgrönt på karta nedan) gäller rekommendationen R1, Område med stora rekreationsvärden,
och/eller med natur- och kulturmiljövärden. Rekommendationerna
anger att pågående markanvändning i huvudsak ska vara oförändrad. Ny
bostadsbebyggelse ska inte tillkomma. Komplettering av befintliga
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anläggningar för sport kan prövas. Dessa är inte detaljplanelagda och vid
förändringar bör detaljplaneläggning övervägas.
I översiktsplanen redovisas även rekommendationer för möjliga
vägsträckningar, U1, Utredningsområde för framtida väg.
Rekommendationen är att: ”Åtgärder får inte vidtas som förhindrar
anläggande av ny väg till Skarsjövallen och framtida bostadsområden.
Vid fortsatta studier ska konsekvenserna av de två alternativa
sträckningarna redovisas.” I fortsatta studier av vägalternativen har
kommunen funnit att de i översiktsplanen redovisade sträckningarna
skulle komma att medföra stora ingrepp vid passagen av
Skälläckerödsbäcken varför ett sydligare alternativ föreslås genomföras.
Med undantag för tillfartsvägens sträckning är planförslaget helt i
överensstämmelse med översiktsplanen.

Detaljplaner
Området är inte tidigare detaljplanelagt. I västra delen där den nya vägen
ansluter till Skafterödsvägen/Åsvägen gränsar den nya planen till
detaljplanelagt område, ”Byggnadsplan för Ljungskile, del av Hälle”.
Planen har vunnit laga kraft 1970-07-24 (arkivnr LJ15 och 14-LJU867).
För området öster om denna plan gäller ”Stadsplan för Hälle Melaksberg”.
Planen är fastställd 1980-01-22 (arkivnr LJ26 och 14-LJU1006).
Detaljplanelagda
områden
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Planprogram
Planprogram upprättades år 2008 av Miljö- och Stadsbyggnad. ”Program
till detaljplan för Skarsjövallen i Ljungskile” är daterat juni 2008.
I samrådet inkom många synpunkter på den föreslagna tillfartsvägen. I
övrigt framkom bl a synpunkter som gällde trafiksäkerhet, bullerstörningar samt hänsyn till natur- och kulturmiljövärden.
Efter programsamrådet tog kommunen fram en särskild utredning om alternativa tillfartsvägar. 2009-10-15 godkände Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den upprättade samrådsredogörelsen(”Redogörelse för programsamråd daterad 8 september 2009) samt beslutade att områdets tillfartsväg ska följa den sydligaste sträckningen av de utredda alternativen.
Det finns ännu inga beslut om huruvida Skarsjövägen ska enkelriktas,
stängas av eller behållas öppen.

Kulturminnesvårdsprogram
I Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram (2002) redovisas bebyggelsemiljöer och områden med höga kulturmiljövärden.
Planområdet tangerar i väst det stora området kring ”Tätorten Ljungskile,
gårdarna och Ljungskile centrum” som redovisas i kulturmiljövårdsprogrammet. Inom planområdet finns ingen bebyggelse som utpekats som värdefull.

Skyddsavstånd
Byggnadsfritt avstånd
Väster om planområdets västligaste del går en 10 kV och en 40 kV-kraftledning. Avståndet mellan bebyggelsen och kraftledningarna blir 75 - 100
meter. Elsäkerhetskravet anger ett säkerhetsavstånd på 6 meter. De
elektromagnetiska fälten beräknas bli mycket långt under 0,1 mikroTesla.
Detta kan jämföras med försiktighetsmåttet 0,2 - 0,4 mikroTesla.

BEHOVSBEDÖMNING, MKB
Miljöbedömning
Under framtagandet av planförslaget har en behovsbedömning gjorts för att
bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Sammanfattning av behovsbedömningen
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalken.
Ett genomförande av planen påverkar inget Natura 2000-område och bedöms

Planbeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18

Detaljplan för del av Tjöstelsröd 11 m fl
Ljungskile, Uddevalla kommun

9 (50)

inte innebära att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan, Översiktsplan Ljungskile.
Ett område kring den damm där större vattensalamander har påträffats säkerställs i detaljplanen som naturmark. Kommunen avser även att, i samband med exploatering och med experthjälp, vidta åtgärder för att nå
goda livsbetingelser och gynnsam bevarandestatus för den hotade arten.
Ett genomförande av planen kan därför i detta avseende ge positiva konsekvenser från naturvårdssynpunkt.
Den risk för miljöpåverkan och störningar som i övrigt redovisas i behovsbedömningen är av den art och omfattning att den kan hanteras i
planarbetet och belysas i planbeskrivningen.

Ställningstagande
Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande
miljöpåverkan. En särskild MKB har därför inte upprättats.

Samråd
Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen
och kommunens förslag till ställningstagande och länsstyrelsen instämmer i sitt yttrande 2012-10-30 i kommunens bedömning. Länsstyrelsen
framhåller att dagvattenfrågan är viktig.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
OCH KONSEKVENSER
Mark
Terrängförhållanden
Förutsättningar
Planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväxande brynmiljöer
och mindre våtmarker och bäckar. Åker- och ängsmarken ligger i östra delen
av området samt inom en centralt belägen svacka i terrängen mellan högre
liggande skogtäckta fastmarkspartier i norr, väster och söder. Området är
delvis genomskuret av en mindre bäckravin ner mot den djupt nedskurna
Skälläckerödsbäcken som rinner väster om planområdet.
Marknivån inom åker- och ängsmarken varierar mellan ca +82 närmast
Skarsjövägen i nordost och +71 á +72 i den lägsta delen närmast bäcken i
sydost. Inom de skogtäckta fastmarksområdena i norr varierar nivån
mellan ca +80 och ca +90.
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Planförslaget
Planförslaget har i största möjliga utsträckning anpassats till natur- och
terrängförutsättningar. Brantare delar av planområdet sparas i huvudsak
som allmän plats/NATUR.
Vid den västligaste delen av tillfartsvägen ( 0-150 meter) uppkommer en
kraftig skärning väster om fastigheten Ljungs-Hälle 1:308. I övrigt passerar
tillfartsvägen genom ett relativt kuperat skogsområde och den valda sträckningen medför omväxlande schakt och bankfyllnad med höjder på ca 0 – 3m.
Natur och vegetation
Förutsättningar
En naturvärdesinventering för planområdet har under 2010 tagits fram av
Naturcentrum AB. Inventeringen redovisas i rapport ”Naturvärdesinventering vid Skarsjövallen, Ljungskile”, upprättad 2010-11-03. Rapporten
har kompletterats senare och efter genomfört samråd har kompletterande
naturvärdesbedömningar utförts avseende justerad sträckning för tillfartsvägen samt uppdatering beträffande biotopskydd. Senaste revideringsdatum är 2019-05-08.
Inom planområdet förekommer groddjuret större vattensalamander vilken är
förtecknad i Appendix 2, Habitatdirektivet och därmed införd i den svenska
naturvårdslagstiftningen i Artskyddsförordningen. Detta medför att det krävs
hänsyn vid exploatering som kan komma att påverka salamanderns levnadsvillkor. En separat utredning beträffande vattensalamandern har tagits fram ”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd”, Claes
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2014-03-04. I utredningen
konstateras att det i området för närvarande endast finns en möjlig lekdamm
för den större vattensalamandern och övriga amfibier. Övriga småvatten och
fuktområden torkar tidigt ut under sommaren på grund av befintliga dräneringsanläggningar. Alla amfibier i det aktuella området är beroende av detta
vatten och vandrar på våren från sina övervintringsplatser i omgivande skog
till det angivna lekvattnet.

Dammen i vilken förekomst av större vattensalamander har konstaterats
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I en kompletterande rapport ”Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd - Åtgärder och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30, redovisas bevarandeåtgärder samt förslag till åtgärder för att så långt möjligt garantera
den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad i området då den
föreslagna exploateringen genomförs.
Det inventerade planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväxande brynmiljöer, mindre våtmarker och hyggen. Större delen består av sådan mark som är eller nyligen varit produktionsmark, och därför har lägre
naturvärde. Naturvärdena består i huvudsak av mindre objekt som enstaka
träd, mindre dammar/våtmarker/ bäck, men också ett ädellövsbryn med ett
par rödlistade arter och ett område med äldre, gles tallskog (figur nedan).
Dessa områden har särskild betydelse för biologisk mångfald i planområdet. De kan även utgöra kvalitéer för närrekreation i ett framtida bostadsområde. Genom att på lämpligt sätt ta hänsyn till dem kan nationella miljömål uppfyllas. Det är allra viktigast att ta hänsyn till områdena med
höga naturvärden. Bedömningen av naturvärden har gjorts enligt den metod som Naturcentrum tillämpar för att klassificera miljöer med utgångspunkt från deras biologiska och ekologiska värden. Naturvärdena klassas
enligt en skala mellan I och III där naturvärdesklass I innebär unika naturvärden, klass II höga naturvärden och klass III naturvärden. Inom
planområdet har inga områden med unika naturvärden återfunnits.
Vissa naturvärden kan kräva särskild hänsyn under byggskedet eller särskild skötsel i framtiden.

Naturvärdesområden enligt
naturvärdesinventering
(Illustration Naturcentrum)

Detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 m fl,
Ljungskile, Uddevalla kommun

Planbeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18

12 (50)

De områden och objekt som har särskilda värden redovisas på flygfoto
ovan och är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bergbrant – klass II
Glest äldre tallbestånd – klass III
Ravinmiljö med bäck och lövskog – klass II
Grov solitär ek – klass II
Brynmiljö, rik på äldre lövträd – klass II
Damm – livsmiljö för större vattensalamander – klass II
Igenväxande ängsmiljö/bryn – klass III
Lövträdsmiljö – klass III
Källa - klass III
Våtmarksområde - klass III
Bäck – klass II
Större bäckravin – klass II
Mindre skogsbäck – klass III

Inom planområdet finns också mindre delområden som berörs av det generella biotopskyddet enligt 5 § ”Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m” Objekt som omfattas av biotopskyddet
berörs är öppna vatten och bäckfåror i åkermark samt stenmurar.

Objekt som omfattas av generellt biotopskydd (Illustration Naturcentrum)

Planförslaget
I planförslaget har stor hänsyn tagits till de naturvärden som uppmärksammats i de utförda utredningarna. Framför allt har planen utformats
med hänsyn tagen till den större vattensalamandern.
Ett stort område (ca 160 x 200 meter) kring dammen (objekt 6) har undantagits från exploatering och åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa livsbetingelserna för den större vattensalamandern. Hela området
kring dammen har i planförslaget säkerställts som allmän plats – NATUR. I plankartan har införts en bestämmelse, ”damm”, för området
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kring dammen. Bestämmelsen anger att ”Dammen och närmiljön runt
denna ska utformas med hänsyn till den större vattensalamanderns framtida överlevnad”.
Åtgärder för bevarande av den större vattensalamanderns livsmiljö ska
ske i enlighet med de rapporter som tagits fram efter samråd med länsstyrelsen.
•

•

•

•

”Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd - Åtgärder och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes Andrén, Nature
Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30”.
”Skyddsåtgärder för grönområde inom planerad bebyggelse vid
Skarsjövallen i Uddevalla kommun”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2019-04-20
”Skötselplan för grönområde inom planerad bebyggelse vid
Skarsjövallen i Uddevalla kommun, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2019-04-20
”Uppföljning:Groddjurens status och utveckling i grönområdet
inom planerad bebyggelse vid Skarsjövallen i Uddevalla kommun”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 201904-20

I rapporterna beskrivs de undersökningar och vattenkontrollprogram bedöms vara nödvändiga före, under och efter en exploatering. Restaureringsåtgärder föreslås i vattenmiljön samt i den omgivande landmiljön för
att stärka den större vattensalamandern framtida överlevnad i och runt det
aktuella området. Det beskrivs också vilka skyddsåtgärder som behöver
vidtas under byggtiden. Rapporterna kommer att ingå i det underlag som
kommer att lämnas in för dispensansökan från det generella biotopskyddet för dammen.
I området kring dammen finns en stor potential att skapa ett natur- och
friluftsområde med flera mindre vattensamlingar där den större vattensalamandern, liksom övriga amfibier som förekommer i området, kan behålla eller vidareutveckla en långsiktig bevarandestatus.

Objekt nr 6 – damm som utgör lekmiljö
för den större vattensalamandern

För att kompensera intrånget i salamanderns livsmiljö avser kommunen
att det område kring dammen som i planen utgör allmän plats/NATUR,
görs optimalt för arten, d v s en riktad restaurering ska göras för att gynna
den aktuella arten och dess livsmiljö. Restaureringen ska avse såväl
lekvatten, födosöksplatser som övervintringsmiljöer. Det avsatta området
kan samtidigt bli ett värdefullt grönområde för de människor som kommer att bo i närområdet.
Den nya tillfartsvägen till planområdet kommer att skära igenom den
södra delen av det område som bedömts utgöra ett naturligt födosöksområde för den större vattensalamandern. För att ge arten möjlighet att fritt
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röra sig inom området, på båda sidor om vägen, behöver man skapa en
passage under vägen i anslutning till det sedan tidigare markerade vistelseområdet för arten på den norra sidan om vägen. Den nya vägen bedöms
inte påverka möjligheten att skapa och långsiktigt vidmakthålla en livskraftig population av den större vattensalamandern i det tänkta området.
Övriga naturvärden som konstaterats i den av Naturcentrum utförda inventeringen för planområdet har i planförslaget behandlats enligt följande:
Objekt 1 och 3 enligt naturvärdesbedömningen ligger utanför planområdet och berörs inte. Källan och våtmarksområdet (objekt 9 och 10) ligger
bredvid vägsträckningen och utanför planområdet och berörs inte heller.
Objekt nr 2 föreslås till större delen bevaras som naturmark och anges i
planförslaget som allmän plats - NATUR. Samma gäller för objekt nr 5
som helhet, vilken utgörs av en brynmiljö med äldre lövträd.

Den glesa tallskogen
inom område 2 kommer
till största delen att bevaras som naturmark

Objekt nr 4 är en äldre solitär ek med hålbildning och en rödlistad svamp.
Eken ska bevaras och ligger i planförslaget inom område som ska bli lekplats. Tomtindelning har anpassats för att kunna bevara eken och planbestämmelse om att eken ska bevaras har införts.
Objekt nr 7 – 8 och 12-13 enligt naturvärdesinventeringen berörs av den
nya tillfartsvägen. Den nya vägen kommer att ta i anspråk delar av dessa
miljöer.
7. Igenväxande ängsmiljö/bryn
8. Lövträdsmiljö
12. Större bäckravin
13. Mindre skogsbäck
Byggande av den nya tillfartsvägen kommer i den västligaste delen att
medföra att en del lövträd inom område 7 och 8 kommer att behöva tas
bort. Konsekvenserna bedöms dock inte som allvarliga och områdena har
inte bedömts ha höga naturvärden med undantag för en yngre alm som
finns inom vägsträckningen.
Den planerade vägsträckningen berör mindre delar av de två värdefulla
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bäckmiljön 12. Bäckmiljöer kan lätt skadas när man korsar dem med till
exempel vägbyggen. Skador kan bland annat uppstå genom grumling av
vattnet, föroreningar, skapande av vandringshinder och habitatförstörelse.
Vattendragets grusbotten måste behandlas varsamt i samband med byggnadsarbeten för vägen för att undvika att grusbottnarna slammas igen.
Om brokonstruktioner inte är möjligt bör man använda väldimensionerade halvtrummor som inte påverkar bäckbottnarna.
När det gäller det generella biotopskyddet har planförslaget i möjligaste
mån anpassat till de utpekade objekten. Där det inte är möjligt att anpassa
planen kommer kommunen att hos länsstyrelsen ansöka om dispens. Dispensansökan kommer att gälla flyttning/igenläggning av åkerdike samt
borttagande av några stenmurar. Även för arbetena i anslutning till salamanderdammen kommer en ansökan om dispens från biotopskyddet att
göras liksom en anmälan om vattenverksamhet. Ansökan om dispens från
det generella biotopskyddet kommer att göras innan planen antas. I dispensansökan redovisas såväl åtgärder som förslag till kompensationsåtgärder, bl a föreslås att stenmurar flyttas till ny plats i området.
För trumman i Skälläckerödsbäcken kommer även en anmälan om vattenverksamhet att lämnas in i god tid före arbetenas utförande.
Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieundersökningarna redovisas separat i Geotekniskt PM – Underlag för detaljplan daterad 2008-03-25 samt i Rapport, Geoteknisk undersökning, Rgeo
daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En kompletterande utredning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport Område
vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun, daterad 2011-10-25.
Efter plansamrådet har en slutlig sammanställning av utredningarna gjorts
i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjövallen, Tjöstelsröd
1:1; Utredning för detaljplan, Teknisk PM Geoteknik”, daterad 2015-1210 rev. 2018-09-03. Undersökningarna redovisas i ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo”, 2015-12-10 Rev 2016-01-11.
Jordlager
Jorddjupen inom åker- och ängsmarken varierar relativt mycket. I norra delen samt i svackan mellan fastmarkspartierna är jorddjupen mestadels begränsade till 2 – 8 m. Även ett mindre område med berg i dagen eller mindre
jordtäckning förekommer väster om den genomkorsande bäckravinen.
Jordlagren består som regel överst av ett 0,2 á 0,5 m tjockt mulljordstäcke
och därunder av lera på ett tunt lager av sedimenterad friktionsjord till
fast botten av morän eller berg.
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Leran har överst en 2,5 – 3 m tjock fast torrskorpa med en vattenkvot
(wn) på 20 - 30 % och skjuvhållfasthet på minst 80 – 100 kPa. I den underliggande lösare leran ökar vattenkvoten till 30 – 45 % och hållfastheten sjunker till 25 á 30 kPa. Lerans kan betraktas som mellansensitiv
med uppmätta sensitivitetsvärden på 20 – 30. Kompressionsförsöken visar, att leran inom denna del av området kan betraktas som överkonsoliderad.
I den lägre liggande delen i sydost del ökar lerdjupen med avståndet
från fastmarken och största djupet till borrstopp är här ca 28 m. Under
mulljordstäcket utgörs leran här överst 1 - 3 m torrskorplera. I den underliggande lösare leran är dock vattenkvoten högre, 50 – 70%, och hållfastheten är i genomsnitt ca 20 kPa, dvs ca 5 á 10 kPa lägre än i den lösare leran inom områdets norra del.
Kompressionsförsöken visar, att leran inom denna del av området bör betraktas som normalkonsoliderad. Härvid har antagits att den övre grundvattenytan tidvis kan ligga 3 m under markytan men att den undre grundvattenytan kan bibehållas på uppmätt nivå ungefär motsvarande marknivån.
Skogsmarken utgörs huvudsakligen av fastmark bestående av lokala
berg i dagenpartier och mellanliggande områden med fast jord och sannolikt liten jordtäckning. Baserat på SGUs geologiska karta över området
har området huvudsakligen förutsatts bestå av morän eller annan friktionsjord. Borrningar har därför inte ansetts som nödvändigt att utföra i
detaljplaneskedet.
Mindre områden med ytligt stående vatten noterades vid kartering av området. I dessa delar förekommer organisk jord med en mäktighet på ca
0,5-1 m.
Geohydrologi
Den övre grundvattenytan uppmätt i skruvborrhål låg vid tidpunkten förundersökningarna september-oktober 2007 0,6 - >3 m under markytan. I
flera av borrhålen kunde ingen grundvattentillrinning noteras.
Den undre grundvattenytan - grundvattentrycket i friktionsjorden under
leran - har mätts i två öppna rör varav ett är installerat inom den högre
liggande åkermarken i områdets norra del och ett inom den låglänta delen
i sydöstra delen av planområdet. Vid mätning i november 2007 låg den
undre grundvattenytan på nivån +79,5 och +72,3 i de båda rören vilket
motsvarar 0,1 m under respektive 0,5 m över markytan i de båda mätpunkterna.
Stabilitet
Sex olika sektioner, Sektion 1-3 och Sektion A-C (se illustrationer följande sida), har undersökts inom planområdet samt vägområdet
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anslutande till planområdet.
Vid nyexploatering skall säkerheten mot skred vid odränerad analys i s k
”detaljerad utredning” vara lägst Fc≥ 1,7 - 1,5 enligt Skredkommissionens nomenklatur. Vid kombinerad analys skall motsvarande säkerhet vara
lägst Fkomb ≥ 1,5-1,4.
Stabiliteten för de planerade förhållandena har kontrollerats och har konstaterats vara tillfredsställande i samtliga sektioner. För Sektion A och
Sektion B, kombinerad analys, påträffas glidytor med för låg säkerhetsfaktor en bit från detaljplanområdet. Om ett primärskred skulle utlösas
blir säkerhetsfaktorn för ett sekundärskred tillfredställande.
Skälläckerödsbäckens bäckfåra samt dess dalgång har besiktigats och
ingen större erosionsrisk föreligger som kan påverka detaljplanen.

PLANGRÄNS

Säkerheten mot skred har kontrollerats i sektionerna 1-3 (Illustration Norconsult)

Sektion C

Sektion A

Sektion B

Säkerhet mot skred längs med tillfartsvägen har kontrollerats i sektionerna A-C (Illustration Norconsult)
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Planförslaget
Den geotekniska stabiliteten inom det utredda området kan betecknas
som tillfredställande för blivande förhållanden. Beräkningar för Sektion
1-3 samt Sektion A-C visar på tillfredsställande säkerhet mot skred.
Vid de områden där fastmark påträffas är risken för sättningar osannolik.
Vid de djupare jorddjup, vid tillfartsvägen mellan 0/740 och 1/250 samt i
svackan mellan fastmarkspartierna, finns risk för sättningar. Där leran är
överkonsoliderad är det möjligt att belasta jorden något utan att den lastkompenseras. I övrigt ska all tillförd last kompenseras med t ex lättfyllning om sättningar skall undvikas.
Vägar/gator inom planområdet bedöms kunna byggas utan extraordinär
grundförstärkning.
Vägsträckningen går huvudsakligen igenom områden med fastmark och/eller
berg i dagen. Mellan km ca 0/740 – 1/250 går vägen igenom ett ängsmarksområde med varierande lermäktigheter och egenskaper. Vägen bedöms därmed kunna byggas utan grundförstärkning förutom mellan km 0/740 – 1/250
där sannolikt förstärkningsåtgärder kan erfordras om vägprofilen inte följer
befintlig marknivå, d.v.s. vägen går på hög bank. Förstärkningsåtgärder kan
exempelvis utföras genom lastkompensation (lättfyllning).
Lerdjupet varierar inom området och leran är mellan normal- till överkonsoliderad. Beroende på byggnadstyp och antal våningar har olika grundläggningsmetoder rekommenderats att användas: platta på mark eller stödpålning
till berg eller plintar till berg. Där fastmark med friktionsjord och ytligt berg
påträffas kan grundläggning av byggnaderna ske med platta på mark. Där
normalkonsoliderad lera påträffas bör byggnaderna sannolikt pålgrundläggas.
Inom områden med överkonsoliderad lera kan en tilläggsbelastning utföras upp till 20 kPa. Detta innebär att småhus (1-2 våningar) utan uppfyllnad kan uppföras med platta på mark. Inom den sydöstra delen där lerdjupen är som störst anger en planbestämmelse att nivån på marken inte får ändras mer än 0,5 meter från nuvarande marknivå om inte detaljerad geoteknisk
beräkning kan visa att stabiliteten kan säkerställas. Här ska grundläggning
ske på spetsbärande pålar.
För grundare jordschakter än 2 m djup med kort varighet samt där markytans nivå inte ökar bakom släntkrön kan schakt normalt ske med släntlutning 1:1. Borttagning av ytliga organiska jordlager ska utföras innan
grundläggning.
Inom hela planområdet gäller att ”Vid detaljprojektering ska lokalstabiliteten kontrolleras för planerad byggnation.”
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Radon
Förutsättningar
Radonhalten i jordluften har i samband med geoteknisk utredning uppmätts i 5 punkter inom fastmarkspartiet i planområdets västra del. De
uppmätta värdena i 4 av punkterna varierar mellan 10 och 30 kBq/m3 och
i en av punkterna har radonhalten uppmätts till 5 kBq/m3.
Planförslaget
I den geotekniska utredningen rekommenderas att hela fastmarksområdet
samt område med mindre jordlager än 3 meter lera under grundläggningsnivån klassificeras som normalradonmark (10-50 kBq/m3) och att byggnaderna där utförs radonskyddande. Detta innebär att väggar i golv och
källare samt bottenplattor i källarlösa hus görs täta samt att speciell omsorg ska vidtas vid tätning av rör- och kabelgenomföringar i byggnadsdelar mot mark. I övrigt krävs inga extraordinära åtgärder.
Område där lerdjupen är större än 3 m kan klassificeras som lågradonmark, vilket innebär att byggnader kan uppföras utan hänsyn till radonrisker.
Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i inomhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.
Fornlämningar, kulturmiljö
Förutsättningar
Arkeologisk utredning har utförts av UV Väst och redovisas i Rapport
2010:24, Arkeologisk utredning Detaljplaneområde vid Skarsjövägen,
Bohuslän, Ljung socken, delar av Tjöstelsröd 1:1, Skälläckeröd 1:1 och
Kärrstegen 1:1.
Syftet med utredningen var att ge planerings- och beslutsunderlag genom
att fastställa förekomsten av fornlämningar och kulturlämningar inom det
aktuella området. Utredningen omfattade kartstudier, terränginventering
och provgrävningar inom ett större skogs- och åkerområde.
Vid utredningen påträffades två förhistoriska boplatser, ett område med
sentida fossil åkermark samt en sentida bebyggelselämning – torpet Änghagen. Slutsatsen av den arkeologiska utredningen var att de två boplatserna borde förundersökas inför den kommande exploateringen. Den fossila åkermarken (Ljung 237) och torplämningarna (Ljung 239) bedömdes
ej ha fornlämningsstatus.
Kommunen har gått vidare med förundersökning för den östligast belägna
boplatsen, Ljung 236 (RAÄ 236). Den andra boplatsen kommer att ligga
inom det område som kommer att bevaras som naturmark inom planområdet. I anslutning till RAÄ 236 hittades även svedjad mark (Ljung 238)
vilken klassas som kulturhistorisk lämning.
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Nyupptäckt fornlämning –
boplats 1 (RAÄ 240)
Nyupptäckt fornlämning –
boplats 2 (RAÄ 236)

Resultat av arkeologisk
utredning
(Illustration UV Väst)

Torplämningar
Änghagen

Förundersökningen av RAÄ 236 redovisas i ”Rapport 2012:183, arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning Förhistoriska och historiska lämningar vid Skälläckerödsbäcken”, UV Väst. I samma rapport redovisas den arkeologiska utredning som gjorts för tillfartsvägen till området, d
v s sträckan mellan Skafterödsvägen i väster och själva planområdet i öster.
Förundersökningen visade att marken varit ianspråktagen för olika aktiviteter under förhistorisk och historisk tid. Lämningen bedömdes dock ha
begränsad vetenskaplig potential och pedagogiskt värde. Fortsatta undersökningar är därför inte aktuella och det finns inga hinder för att ta denna
yta i anspråk vid exploatering.
Den arkeologiska utredningen för vägsträckan ledde inte till registrering
av några fornlämningar inom den del av utredningsområdet som berörs
av vägutbyggnaden. I anslutning till den västra änden av vägsträckningen
finns två fornlämningar, Ljung 25:1 och Ljung 25:2, vilka inte kommer
att beröras. Fornlämningarna utgörs av en källa (Galgkällan) och en bergknalle (Klövberget) med märkliga fåror i. Inom själva sträckningen iakttogs inga andra lämningar utöver rester av stengärdsgårdar vilka tillhör
kategorin ”övriga kulturhistoriska lämningar” och de klassas inte som
fornlämningar.
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Arkeologisk utredning har utförts för tillfartsvägen till planområdet (Illustration
UV Väst)

Planförslaget
Den västra av de två boplatserna, RAÄ 240, har inte förundersökts, då avsikten är att området inte ska exploateras utan ska ingå i område som i
planområdet utgör allmän plats NATUR. Boplatsen ligger i direkt anslutning till det område intill dammen som ska bevaras som naturområde
med hänsyn tagen till den större vattensalamandern. Även torplämningarna vid Änghagen kommer att lämnas orörda och integreras i allmän
plats NATUR.
Länsstyrelsen bedömer att RAÄ Ljung 236 är att betrakta som borttagen och
den omfattas därmed inte längre av kulturminneslagens bestämmelser. Därmed finns inga hinder för att ta denna yta i anspråk för önskat ändamål.
Inom den del av vägkorridoren för den nya tillfartsvägen där arkeologisk utredning utförts finns inga fornlämningar som föranleder fortsatta utredningar
eller undersökningar. Länsstyrelsen har bedömt att det inte behövs ytterligare
arkeologiska utredningar beträffande tillfartsvägen.

Förundersökning av fornlämning RAÄ 236
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Bebyggelse
Landskapsbild/stadsbild/omgivande bebyggelse
Förutsättningar
Landskapet inom planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväxande brynmiljöer och mindre våtmarker. Större delen består av sådan
mark som är eller nyligen har varit brukad.
Skälläckerödsbäcken

Skarsjövallen

Skafterödsvägen

Skarsjövägen

Planförslaget
Planförslaget har i möjligaste utsträckning anpassats till topografi och naturliga gränser i landskapet såsom bryn och välbevarade stenmurar.
En ansenlig del av marken inom planområdet föreslås bevaras som naturmark. Inga omfattande avschaktningar eller uppfyllnader behöver ske
inom kvartersmarken. För den nya tillfartsvägen för området kommer
omväxlande mindre schakt och utfyllnad att göras.
Förutsättningar
Inom planområdets västra del ligger Torpet Gläntan (Skälläckeröd 1:46).
I övrigt finns ingen bebyggelse inom planområdet.

Pettersborg

Planbeskrivning
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Direkt öster om planområdet ligger torpet Pettersborg (Tjöstelsröd 1:20)
vilket enligt Bohusläns museum är en välbevarad torpmiljö. Pettersborg
är beläget på en relativt stor fastighet. Planområdet och den nya tillfartsvägen tangerar fastighetens kortsida. Sett från Pettersborg är det i riktning
mot sydväst som landskapet kommer att förändras. I övrigt kommer
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omgivningarna att bibehållas som idag.
Nordost om planområdet ligger fotbollsarenan Skarsjövallen. Ca 200 meter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en sjukgymnastik-/rehabanläggning samt ridhus och stall.
Planförslaget
Planförslaget innehåller ca 46 nya tomter som i första hand är avsedda för
styckebyggda villor (planbest e1). Inom delar av planområdet anger planbestämmelserna att både sammanbyggda och friliggande bostäder medges
(planbest e2) för att ge en ökad flexibilitet i det framtida nyttjande. Inom
dessa delar bedöms 30-45 bostäder kunna inrymmas.

Gläntan

Inom två större delområden vill kommunen se att samlad exploatering
kommer till stånd (planbest e3). Inom dessa delar medges sammanbyggda
bostäder eller flerbostadshus och byggnaderna får uppföras i tre våningar,
ca 60-90 lgh i vardera område. Upplåtelseformen kan antingen vara
gruppbyggda småhus med äganderätt eller bostäder med hyres- eller bostadsrätt, eller ägarlägenheter, allt i varierande hustyper och hushöjder.
Kommunen, såsom markägare, bestämmer vem som ska få köpa respektive tomt. Detaljplanen som sådan kan inte styra bostädernas upplåtelseformer, medan köpeavtalet kan reglera detta i viss mån.
Inom den sydligaste delen inom planområdet ger planen även möjlighet
för utbyggnad av en förskola (även skola, fritidshem eller samlingslokaler). Då behovet av förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger planen att detta kvarter kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.
Kvarteren för villor i norra delen ligger inom skogsmark och är delvis relativt högt belägna på en bergsplatå. De övriga villatomterna ligger på f d
åkermark. Tomterna kommer i första hand försäljas genom kommunens
tomtkö. Avsikten är att normalstora villor med dubbelgarage ska kunna
uppföras. Illustrerade tomtstorlekar varierar i storlek mellan 900 och
1 400 kvm. Huvuddelen av tomterna är ca 1000 kvm.
Inom den nordligaste delen av planområdet som idag är skogbevuxet föreslås ca 16 villatomter. Inom övriga delar kan villor alternativt annan typ
av sammanbyggda bostadshus uppföras. Sammanlagt bedöms detta delområde inrymma ca 25-35 bostäder. Alla bostäder får sin angöring från
två nya lokalgator varav den inom östra delen går i en rundslinga. Inom
den västra delen fördelas tomterna utmed en lokalgata som slutar med en
vändyta.
Många av tomterna kommer att gränsa till omgivande naturmark som utgör allmän plats i planen. Kvartersutformningen har också anpassats så
att det blir möjligt att bibehålla den stenmur, vilken utgör f d sockengräns
och som löper genom området i öst-västlig riktning. Mot nordost och öster sparas den glest skogbevuxna sluttningen ner mot Skarsjövägen som
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naturmark. Även i nordväst och väst är målsättningen att naturmarken
som sluttar ner mot Skälläckerödsbäcken ska bevaras och i planen redovisas marken här som allmän plats NATUR. I anslutning till ett höjdparti i
östra delen föreslås en lekplats iordningställas.
En mindre yta föreslås iordningställas för gästparkering.

Inom norra delen av planområdet föreslås villabebyggelse samt även möjlighet
att uppföra sammanbyggda bostäder (innanför röd linje)

Planbestämmelserna för kvartersmarken anger antingen e1 eller e2.
e1 anger ”Friliggande småhus. Endast 1 huvudbyggnad med 1 bostad,
samt högst 2 uthus per fastighet. Högst en fjärdedel av fastighetens yta
får bebyggas, dock max 250 kvm, varav friliggande uthus max 60 kvm”
För ytor inom röd linje (se illustration ovan) tillåts även uppförande av sammanbyggda bostäder -e2 – ”Sammanbyggda eller friliggande bostäder. Vid
sammanbyggda bostäder får högst en tredjedel av fastighetens yta bebyggas.
Vid friliggande bostäder på egna fastigheten gäller e1.”
För de föreslagna tomterna för småhus anger bestämmelsen v1 att huvudbyggnad får uppföras med högst 2 våningar eller 1 våning samt suterrängvåning. Taklutning på huvudbyggnad utan suterrängvåning får uppgå till
högst 45 grader. Taklutning på huvudbyggnad med suterrängvåning får
uppgå till högst 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter
från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt ska
huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt.
Komplementbyggnader får inte uppföras med mer än en våning. Därutöver får även suterrängvåning finnas. Taklutning på komplementbyggnad
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får uppgå till högst 27 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 4
meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt
ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter frän gräns mot granntomt. Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta
framför porten/öppningen.
Högsta angivna taknockshöjd anges i meter över nollplanet. Utöver angiven nockhöjd får skorsten uppföras. Taknockshöjd kan även vara den
högsta punkten på ett pulpettak.
I den mellersta delen av planområdet, som utgörs av både öppen f d
åkermark och skogbevuxen mark, föreslås väster om huvudgatan utbyggnad med ca 12 villatomter i yttre delen av området. Inom de mellersta delarna kan villor alternativt sammanbyggda bostäder uppföras (inom röd
linje i illustration nedan (e2 i plankartan).

Vy från norra delen av planområdet

Centralt i detta delområde föreslås en yta för lekplats samt en mindre parkeringsyta för gästparkering. Utformningen har anpassats så att delar av
befintliga stenmurar samt en grov solitärek kan sparas inom området för
lekplats.
Planbestämmelser föreslås bli i huvudsak samma som för den norra delen
av planområdet.

I anslutning till en större solitärek
föreslås lekyta anläggas

Mellersta delen av planområdet – småhus väster om huvudgatan och sammanbyggda bostäder eller
flerbostadshus öster om huvudgatan
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Den befintliga bostadsfastigheten Gläntan, Skälläckeröd 1:46, kommer att
gränsa till nya villatomter i norr och öster men kommer fortfarande att
omges av naturmark i väster och söder. Fastigheten föreslås få förändrad
tillfart från den nya lokalgatan. Den befintliga byggnaden bekräftas i
planförslaget med byggrätt motsvarande de som ges inom nya villatomter.
På östra sidan av gatan genom planområdet föreslås en s k samlad exploatering med tätare bebyggelse, ca 60-90 bostäder. Planbestämmelser
anger att inom byggrätten får uppföras sammanbyggda bostäder eller flerbostadshus. Den sammanlagda byggnadsytan får maximalt uppgå till en
tredjedel av kvarterets yta (e3 i plankartan).
Huvudbyggnad får uppföras med högst 3 våningar eller 2 våning samt suterrängvåning. Taklutning på huvudbyggnad utan suterrängvåning får
uppgå till högst 45 grader. Taklutning på huvudbyggnad med suterrängvåning för uppgå till högst 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst
4 meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt ska huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt.
Högsta angivna taknockshöjd anges i meter över nollplanet. Utöver angiven nockhöjd får skorsten uppföras.
Komplementbyggnad får inte uppföras med mer än en våning. Därutöver
får även suterrängvåning finnas. Taklutning på komplementbyggnad får
uppgå till högst 27 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt
ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter frän gräns mot granntomt. Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta
framför porten/öppningen.
I det fall utbyggnad med flerbostadshus blir aktuellt ska en gemensam
parkeringslösning finnas. Mot huvudgatan anger planbestämmelse att
sammanlagt två utfarter får anordnas med hänsyn till trafiksäkerhet.
En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas.

Delområdet för sammanbyggda småhus eller flerbostadshus i mellersta delen av
planområdet
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Längst i öster föreslås ytterligare ett område med ca 15 tomter för friliggande småhus vilka får sin tillfart från en lokalgata som går i slinga genom kvarteret. Planbestämmelser som reglerar bebyggelse inom tomtmark föreslås bli desamma som för övriga kvarter med friliggande småhus (e1, v1). I kvarterets centrum medger planen antingen sammanbyggda
eller friliggande bostäder (e2, v1).
Från lokalgatan ansluter en gångväg mot vändplanen för den nya huvudgatan invid Skarsjövallens entré. Om busslinje ska trafikera området
kommer busshållplats att ligga här.
I kvarterets norra del, invid gångvägen, föreslås en yta för lekplats.
Närmast korsningen med vägen mot Skarsjövallen, föreslås en parkeringsyta för gästparkering.

Östra delen av planområdet

Området längst i söder medger såväl användning för bostäder som för
skola/förskola/samlingslokal. Förskolan får ett bra läge i förhållande till
nya bostäder, gata, gångvägar, busshållplats samt natur- och friområden. I
dagsläget är det dock mest sannolikt att området kommer att nyttjas för
bostäder.
Inom detta delområde föreslås en tätare bebyggelse vilken avses genomföras genom en samlad exploatering i en eller flera etapper Planbestämmelsen e4 anger att sammanbyggda bostäder, flerbostadshus, skola, förskola eller samlingslokal får uppföras. Den sammanlagda byggnadsytan
får maximalt uppgå en tredjedel av kvarterets yta. Området uppskattas
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kunna inrymma ca 60-90 bostäder.
För denna del av planområdet gäller också bestämmelsen v2 vilket är detsamma som för bostäderna i det tidigare beskrivna området öster om gatan
genom området, se sid 26.
Tillfart till området kan ske från huvudgatan närmast pumpstationen i söder samt från uppsamlingsgatan in i planområdet.
Utmed västra gränsen, mot naturmarken, gäller för en zon med en bredd
av 15 meter att biltrafik och parkering ej får ske. Orsaken är att försöka
minimera risken att föroreningar ska kunna nå salamanderdammen i naturområdet som gränsar till byggrätten. Närmast naturmarken finns ett 6
meter brett u-område för va-ledningar.
En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas.

Södra delen av planområdet föreslås för en samlad exploatering med tätare
småhusbebyggelse alternativt för utbyggnad av skola, förskola

Tillgänglighet
Förutsättningar
I den norra delen av planområdet sluttar marken mot väster. Även delar av
områdena avsedda för en samlad exploatering har kraftig lutning. Största delen av området som utgörs av tidigare åkermark har relativt flacka lutningar.
Planförslaget
Boverkets Byggregler (BBR) gäller.
Inom varje tomt bör det ordnas en godtagbar förbindelse mellan bilplats
och husentré. Inom en del tomter i norra delen av planområdet finns
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nivåskillnader på ca 3 meter och för dessa tomter lämpar sig därmed bäst
bostadshus uppfört som suterränghus.
Alla bostäder kan placeras så att tillgänglighet till entréplan går att lösa.
Gator och gångvägar inom planområdet har inga branta lutningar.

Service
Förutsättningar
Kommersiell och samhällelig service finns i Ljungskile centrum på ca 1,5
km avstånd. Avståndet till Ljungskileskolan är ca 1,3 km.
Planförslaget
I södra delen av planområdet föreslås ett område för utbyggnad av förskola. Planen medger även att detta kvarter nyttjas för bostäder.
Området har en area på ca 25 000 kvm. För närvarande är det oklart när
utbyggnad av förskola kan bli aktuell. Förskolans upptagningsområde
kommer att sträcka sig utanför planområdet. En alternativ placering av
förskola utanför planområdet diskuteras även.

Friytor och rekreation
Förutsättningar
I närområdet finns goda förutsättningar för friluftsliv. Skarsjöterrängen är
ett vidsträckt naturområde med strövstigar samt tillgång till badplats i
Skarsjön. Även söder om planområdet finns skogsområden av värde som
närströvområde.
Planförslaget
Inom planområdet finns naturmarkspartier med skog som kommer att bibehållas i anslutning till samtliga bostadskvarter.
Det öppna området i anslutning till dammen i sydöstra delen av planområdet har också avsatts som NATUR i planen. Avsikten är att området ska
restaureras så att förhållandena för salamandern blir optimala. Det avsatta
området kan samtidigt bli ett grönområde för de människor som kommer
att bo i området.

Anläggningar
Förutsättningar
Planområdet gränsar i nordost till idrottsområdet Skarsjövallen. Idrottsplatsen har förutom huvudarenan, A-planen, tre planer för 11-mannafotboll samt två planer för 7-mannafotboll. Läktaren har plats för 8 000
åskådare. Parkeringsytorna fördelat på tre ytor finns i anslutning till arenan.
Ca 200 meter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en
sjukgymnastik-/rehabanläggning samt ridhus och stall.
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Planförslaget
Genomförandet av planförslaget innebär att Skarsjövallen får en tillfartsväg med högre standard än den nuvarande Skarsjövägen. Detta innebär en
ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt minskade störningar
för boende utmed Skarsjövägen. Den nya tillfartsvägen sträcker sig fram
till Skarsjövallens entréområde där vändyta kommer att byggas.

Gator och trafik
Gatunät
Förutsättningar
Idag nås planområdet från Ljungskile via Skarsjövägen. Torpet Gläntan
(Skälläckeröd 1:46) har en mindre grusväg, Skälläckerödsvägen, som tillfartsväg.
Skarsjövallen drar vid större matcher till sig stor publik och trafikproblem
uppstår då Skarsjövägen har låg standard. Biltrafik och fotgängare blandas och mötesmöjligheterna längs vägen är begränsade. Det finns även en
grusväg som förbinder Skälläckerödsvägen med Skarsjövägen. Grusvägen hålls endast öppen vid matchtillfällen.
Planförslaget
Den befintliga Skarsjövägen ska i fortsättningen inte utgöra tillfartsväg för
Skarsjövallen från tätorten (via Hällebergsskolan). Istället ska den nya tillfartsvägen som byggs från Åsvägen utgöra tillfart till både planområdet
och Skarsjövallen. Det finns ännu inga beslut fattade om avstängning eller
enkelriktning av Skarsjövägen för biltrafik från väster.

PLANOMRÅDE

NY TILLFARTSVÄG

Illustration ny tillfartsväg till
planområdet

En förprojektering av gator och gång- och cykelvägar har utförts av ALP
Markteknik AB (2019-06-03). Den nya tillfartsvägen ansluter där
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Skafterödsvägen korsar Åsvägen. Skafterödsvägen söder om Åsvägen är
smal och brant. Den föreslagna nya vägen blir huvudväg och Skafterödsvägen ansluts till denna i höjd med bostadsfastigheten Ljungs-Hälle
1:406, se illustration nedan. Bostadsfastigheterna Ljungs-Hälle 1:308 och
Ljungs-Hälle 1:399 kommer att få förändrade tillfarter till fastigheterna.

Illustration av ombyggnad av
tillfarter för bostadsfastigheter

Den nya tillfartsvägen föreslås bli 6 meter bred med en 3 meter bred
gång- och cykelbana parallellt med vägen. Den nya tillfartsvägen sträcker
sig österut fram till Skarsjövallen där en vändplan anläggs.
ANSLUTNING
SKARSJÖVÄGEN

Tjöstelsröd 1:20

Skarsjövägen från/mot öster ansluter till den nya vägen i den sväng som
den nya vägen gör i anslutning till fastigheten Tjöstelsröd 1:20.
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Cirka 200 meter före den nya vägens anslutning till befintliga Skarsjövägen ansluter en större gata in till det nya bostadsområdet. Denna kommer
att få 6 meter bred körbana och på vägens västra sida föreslås en 3 meter
bred gång- och cykelbana. Mellan gata och gång- och cykelbana utförs ett
4,5 meter brett svackdike för infiltration av dagvatten. Övriga lokalgator
inom planområdet blir även 6 meter breda (5 meter körbana) men utan
gång- och cykelbana.
I planen regleras var utfartsförbud mot angränsande gator gäller. För de
två områdena för samlad exploatering begränsas utfartsmöjligheterna till
angränsande gator med hänsyn till trafiksäkerhet.
Gång- och cykelvägar
Förutsättningar
Det finns inga separata gång- och cykelvägar till området. Gång- och cykeltrafik rör sig utmed Skarsjövägen och längs Skälläckerödsvägen. Mellan Åsvägen och Skälläckerödsvägen finns en enkel gångstig som passerar Skälläckerödsbäcken.
Planförslaget
Efter utbyggnad av ny tillfartsväg ska all trafik till Skarsjövallen samt ridhus och tennishall gå via den nya vägen. Detta innebär att belastningen på
Skarsjövägen kommer att minska avsevärt då huvuddelen av trafiken har
Skarsjövallen som målpunkt.
Längs den nya tillfartsvägen kommer en 3 meter bred gång- och cykelbana att byggas. Även utmed huvudgatan inom planområdet kommer
gång- och cykelbana att byggas. Vidare kommer Skälläckerödsvägen,
som efter utbyggnad endast ska nyttjas som gång- och cykelväg, att anslutas till planområdets gc-banor samt få en anslutning mot Skarsjövallen.
Skälläckerödsvägen kommer att asfalteras inom planområdet.

Gång- och cykelvägar
inom och i anslutning
till planområdet
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Den befintliga gångstigen över Skälläckerödsbäckens ravin kommer att
förbättras med en gångspång över bäcken.
Vid västligaste delen av planområdet kommer gång- och cykelvägen att
korsa Åsvägen. Kommunen avser här bygga ut ny gång- och cykelbana
utmed Skafterödsvägen fram till övergångsstället ca 200 meter norr om
den nya anslutningen. På detta sätt får den nya gång- och cykelbanan utmed den nya vägen en naturlig koppling till befintligt GC-nät i området.
Beträffande gångförbindelse mot Ljungskile station så finns bommar, ljus
och ljud vid Hälle Liders korsning med järnvägen.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Den lokala busstrafiken trafikerar idag Skafterödsvägen fram till Åsvägen.
Planförslaget
Kommunens målsättning är att området efter utbyggnad
ska trafikeras av en lokal busslinje. Verksamheten vid
Skarsjövallens fotbollsanläggning tillsammans med boende inom planområdet bedöms komma att ge tillräckligt underlag för en busslinje. Busshållplats föreslås i anslutning till Skarsjövallens entréområde där den nya tillfartsvägen slutar med en vändplan. Från hållplatsen föreslås en gång- och cykelväg mot sydväst som ansluter till
bostadsområdets gatunät.

Skarsjövallen
BHPL

Parkering och utfarter
Förutsättningar
Planförslaget innebär att det efter utbyggnad inte blir möjligt att nyttja
den östra delen av planområdet som tillfällig parkering vid stora evenemang. Parkeringsbehovet för Skarsjövallen får efter utbyggnad lösas
inom fotbollsanläggningens område.
Planförslaget
Inom tomtmark för enbostadshus ska två biluppställningsplatser anordnas. Gästparkering för villakvarteren anläggs av Uddevalla kommun i
samband med utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar. Ca 0,2 besöksparkeringsplats kommer att finnas per tomt. Gästparkeringar ska ingå
i gemensamhetsanläggning som förvaltas av nybildad samfällighetsförening.
Inom delområden för grupphusbostäder/flerbostadshus ska enligt kommunens parkeringsnorm 14,3 parkeringsplatser anordnas per 1000 kvm
bruttoarea (BTA).
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Störningar och risker
Risk för skred/bergras
Förutsättningar
Utmed tillfartsvägen har berget bedömts som stabilt med avseende på
bergras och blocknedfall (Norconsult).

Lösa block och berg i dagen – läge 1

För själva utbyggnadsområdet för bostäder har en berggeologisk/bergteknisk fältbesiktning utförts av Bergab på uppdrag av Uddevalla kommun.
Utredningen presenteras i rapport ”Detaljplan Skarsjövallen, Bergteknisk
utredning” daterad 2015-03-13.
Utifrån de berggeologiska/bergtekniska förhållandena i området har bedömningar av risk för bergras och/eller blocknedfall i eller från aktuella
bergområden gjorts. Där det har bedömts föreligga risker har åtgärder föreslagits.

Instabil bergslänt – läge 2

Förekomst av berg i
dagen/tydliga bergslänter(röd linje) och
jordbundna block
(svart cirkel). Siffra
anger instabilt berg.

Berggrunden inom planområdet består huvudsakligen av granit till granodiorit. I den sydvästra delen av området ska berggrunden däremot bestå
av gråvacka med sedimentärt ursprung.
Vid läge 1 konstaterades en samling lösa block samt uppsprucket berg i
dagen på en höjd. Dessa block bedömdes vara instabila.
Vid läge 2 återfanns en högre bergslänt (ca 3-4 m hög) som var mycket uppsprucken med stora sprickvidder. Denna bergslänt bedömdes vara instabil.
Vid läge 3 återfanns en brant bergslänt som var något uppsprucken. Denna
bergslänt bedömdes i huvudsak vara stabil med eventuellt något instabilt
block.
Förekommande berg i dagen och block bedömdes i huvudsak vara stabila.
Eventuellt bör block på markytan tas bort om de ligger inom 5 m från
planerade byggnader.
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De tre riskområdena har åtgärdats under sommaren 2018. En efterbesiktning har därefter utförts av bergsakkunnig (Tjöstelsröd 1:1 – planområde
vid Skarsjövallen Ljungskile – Slutbesiktning av utförda bergarbeten,
WSP Sverige AB 2018-08-08).
Planförslaget
Vid slutbesiktningen konstaterades att efter utförd bergsäkring återstår i
dagsläget ingen risk ur bergteknisk synvinkel.
Vid exploateringsarbeten inom planområdet kan nya risker uppstå. Det
rekommenderas därför att bergsakkunnig kontaktas i bygg-skedet för att
bedöma eventuella risker.
Hästhållning
Förutsättningar
Norr om planområdet ligger Ljungskile ridklubb med häststall och ridskola. Ljungskile Ridklubb drivs av en ideell förening. Antalet hästar i
anläggningen är ca 15-20.
Planförslaget
Planering av bostäder i närområdet till en ridanläggning har varit föremål
för debatt på många håll och frågan om lämpligt avstånd mellan bostäder
och hästhållning har varit oklar. Vetenskapliga artiklar som berör allergenspridningen har publicerats. Studierna visar att höga koncentrationer
av hästallergen kunde uppmätas i och mycket nära stall och hagar, medan
halterna snabbt sjönk med avståndet från hästarna. Förhöjda värden
kunde uppmätas i närområdet, men efter 50-100 m från källan var halterna mycket låga eller under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i
vindriktningen, kan dock fortsatt och successivt avklingande nivåer av allergen uppmätas på längre avstånd från hästgårdar.
2011 kom Boverket ut med en rapport – ”Rapport 2011:6, Vägledning för
planering för och invid djurhållning”. I rapporten förs följande resonemang
som vägledning: ”Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto mindre är risken att omgivningen ska påverkas.
Antalet hästar, placering av gödselstackar har också betydelse för risken för
olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind,
topografi och vegetation. Bebyggelse som befinner sig i vindriktningen från
djurhållning riskerar att i större utsträckning drabbas av olägenheter än annan
bebyggelse. Särskilt i en öppen terräng kan vinden föra med sig lukt, damm
och allergen en längre sträcka.
Naturliga barriärer i landskapet, så som kullar och åsar kan begränsa störningar från djurhållning mot omgivningen. Djurhållning som bedrivs på en
topografiskt sett lägre nivå än omgivande bebyggelse medför oftast mindre
störningar gentemot omgivande bebyggelse. Omvänt gäller att djurhållning
på en topografiskt högre nivå riskerar öka exponering och därmed störningen
till omgivningen. Likaså kan vegetation som skogspartier, läplanteringar,
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buskage m.m. utgöra skydd mot störningar från djurhållning gentemot omgivningen”.
I planområdet kommer avståndet mellan ridstall och de nordligast belägna
tomterna inom planområdet att uppgå till ca 280 meter. Ridstallet ligger
nordväst om planområdet och alltså inte i den förhärskande vindriktningen i
förhållande till stallet.

RIDHUS

BETESHAGAR

TENNISHALL

AVSTÅND TILL
TOMTER 250-280
METER

PLANOMRÅDE

Illustration över ridanläggningen nordost om planområdet

Buller
Förutsättningar
För att beskriva bullersituationen inom planområdet samt kring de gator
som kommer att utgöra tillfart till planområdet har Uddevalla kommun
låtit Soundcon AB ta fram en trafikbullerutredning. Utredningen presenteras i rapport 10015, ”Tjöstelsröd 1:1 m fl, Ljungskile. Trafikbullerutredning för nytt bostadsområde vid Skarsjövallen”, daterad 2019-05-31.
Rapporten innehåller beräkningar av ljudnivåer inom planområdet samt
detaljerade beräkningar för befintlig bebyggelse längs Skafterödsvägen
och hur dessa påverkas av den framtida ökade trafikmängden som det nya
bostadsområdet och anslutningsvägen genererar. Rapporten innehåller
även förslag till bullerskyddsåtgärder.
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Sedan den första bullerutredningen togs fram har en nationell bullerförordning utfärdats. Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april
2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring
av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07- 01 har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och
bygglagen samt enligt miljöbalken. Riktvärdena berör endast ljudnivåer
utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer
inomhus.
Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359:

I Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att en balkong eller
uteplats som inte uppfyller riktvärden på ljudnivåer kan utgöra ett komplement, så länge tillgång finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller
riktvärden.
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på skolgårdar från
väg- och spårtrafik. Vägledningen redovisas i ”Riktvärden för buller på
skolgård från väg- och spårtrafik” (NV-01534-17).
På en ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn,
underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på
dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån
70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme.
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Naturvårdsverket har 2017 gett ut vägledning för trafikbuller vid befintliga bostäder och finns utgivit i ”Riktvärden för buller från väg- och
spårtrafik vid befintliga bostäder” (ÄNR NV-08465-15) rev juni 2017.
Vägledningen redovisar olika sorters riktvärden för buller utomhus vid
bostäder från väg- och järnvägstrafik och hur de bör tillämpas. Riktvärdena i infrastukturproposition 1996/97:53 har fått stort genomslag. Vägledningen bygger på efterföljande rättspraxis och anknytande dokument.
I vägledningen anges bl a att enligt praxis i tillsynsärenden behöver åtgärder i normalfallet övervägas först om ”åtgärdsnivåerna” nedan överskrids
i äldre befintlig miljö (frifältsvärden).

Sammanfattningsvis tillämpas följande riktvärden utomhus för att avgöra
när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas.

Planförslaget
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 8.0.
Trafikmängder - nuläge
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Trafikmängder - framtiden

1)

Trafikflödet har antagits avta inom området. Endast en del av områdets vägar har
ingått i beräkningarna då övriga gator bedömts ha mycket låga ljudnivåer.

För utredningen vid de befintliga bostäderna har två situationer studerats.
I nulägesalternativet är beräkningar utförda på dagens trafikmängder och
skyltade hastigheter. Efter utbyggnad av det nya bostadsområdet och den
nya anslutningsvägen till bostadsområdet och Skarsjövallen bedöms trafiken fördubblas.
I denna framtidsprognos skall hastigheten reduceras till 40 km/h längs
Skafterödsvägen. En ny gång- och cykelväg planeras längs östra sidan av
Skafterödsvägen norr om Åsvägen, fram till korsningen med befintlig
gång- och cykelvägen.
Nya bostäder

Resultaten av beräkningarna visar att ljudnivåerna inom planområdet blir
låga och med god marginal uppfyller riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.
Samtliga bostäder bedöms även på någon del av tomten kunna uppfylla
förordningens riktvärde för uteplatser på 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA
maximal ljudnivå.

Ny gång- och cykelväg utmed
del av Skafterödsvägen

Skoltomt

Av beräkningarna framgår att större delen av det planerade kvarteret för
skola uppfyller riktvärdena för ny skolgård 50 dBA ekvivalent samt 70
dBA maximal ljudnivå. Det är endast området närmast den nya anslutningsvägen där riktvärdet riskerar att överskridas.
Befintliga bostäder - Skafterödsvägen

I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade
sträckan dygnsekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA. En bostad
(Svalörtsvägen 2) har ljudnivåer över riktvärdet på plan 2.
I framtidsprognosen ökar den ekvivalenta ljudnivån när fordonsmängden
fördubblas. Ökningen begränsas dock av att hastigheten reduceras till 40
km/h. Längs sträckan där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på
den västra sidan än den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den
ekvivalenta ljudnivån ökar med 1-2 dBA vid bostäderna och i framtidsprognosen får tio bostäder (Rosenvägen 11, Svalörtsvägen 2, Kattfotsvägen 1
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och 3 samt Gökärtsvägen 2, 4, 6, 8, 12 och 14) ekvivalenta ljudnivåer över
55 dBA, varav några endast på plan 2.
I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade
sträckan maximala ljudnivåer vid fasad/uteplatser under riktvärdet 70 dBA.
Två bostäder med uteplatser mot Skafterödsvägen (Gökärtsvägen 4 och Kattfotsvägen 11) har ljudnivåer över riktvärdet.

I framtidsprognosen ökar den maximala ljudnivån p g a att antalet tillfällen
med passager av tunga fordon ökar. Den maximala ljudnivån från tunga fordon påverkas inte av en reducerad hastighet under 50 km/h. Längs sträckan
där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på den västra sidan än
den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den maximala ljudnivån
ökar med 2-4 dBA vid uteplatserna och i framtidsprognosen får de studerade
bostäderna på Gökärtsvägen samt Kattfotsvägen maximala ljudnivåer över
70 dBA vid uteplatser mot Skafterödsvägen.
Exakt vilka ljudnivåer enskilda hus har i nuläget samt vilka som beräknas efter utbyggnad framgår av detaljerade kartbilder i trafikbullerutredningen.
Olika bullerskyddsåtgärder har studerats utifrån följande åtgärdskriterier:
•
•
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Alt. 1: Samtliga riktvärden uppfylls – Redovisning av åtgärder så att
samtliga riktvärden för bostäder uppfylls.
Alt.2: Avkall Leq på plan 2 – Redovisning av åtgärder för att uppfylla
riktvärdet enligt ovan med avkall på dygnsekv. ljudnivå på plan 2.
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Samtliga riktvärden ska uppfyllas

Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Kattfotsvägen syftar till att reducera ljudnivån vid uteplatser mot Skafterödsvägen. I utredningen har endast
studerats åtgärd vid ljudkällan, dvs Skafterödsvägen. Riktvärden vid uteplatserna kan även innehållas med lokala bullerskyddsåtgärder såsom avskärmande plank eller inglasning av balkonger. För att innehålla riktvärdet vid
uteplatserna föreslås en låg bullerskyddsskärm med lägsta höjd 1,1 meter
över vägbanan mellan GC-banan och fastighetsgränserna. I bilaga 07 och 08
framgår bullerskyddets sträckning.
Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Gökärtsvägen syftar till att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på plan 1 och 2. För att innehålla
riktvärdet 55 dBA vid samtliga fönster mot Skafterödsvägen föreslås en bullerskyddsskärm med lägsta höjd 1,4 meter över vägbanan mellan Skafterödsvägen och fastighetsgränserna.

Åtgärder som krävs om alla riktvärden ska uppfyllas. Vita linjer är föreslagna bullerskydd

För att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på Svalörtsvägen 2 kan
inte ett bullerskydd placeras längs Skafterödsvägen. Fastigheten ligger betydligt högre än vägen varför ett bullerskydd vid vägen inte skulle ha någon effekt. Ett bullerskydd inom bostadens fastighet skulle dock kunna reducera
ljudnivån. Bedömningen är dock att det är orimligt att uppnå riktvärdet på
plan 2, då detta skulle innebära orimligt högt bullerskydd. För att innehålla
riktvärdet på markplan föreslås en bullerskyddsskärm med skärmkrönet på
plushöjd +54 m på fastigheten.
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För att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på Rosenvägen 11 föreslås ett bullerskydd vid Skafterödsvägen som är 1,2 meter högt. Bullerskyddets läge framgår av illustration till höger.
Avkall Leq på plan 2

Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Kattfotsvägen syftar till att reducera ljudnivån vid uteplatser mot Skafterödsvägen och blir således samma
som redovisats ovan.
Bullerskyddsåtgärder mot bostäderna vid Gökärtsvägen syftar till att reducera den ekvivalenta ljudnivån vid fasad på plan 1. För att innehålla riktvärdet 55 dBA vid samtliga fönster mot Skafterödsvägen föreslås en bullerskyddsskärm med lägsta höjd 1,1 meter över vägbanan mellan Skafterödsvägen och fastighetsgränserna för bostäderna vid Gökärtsvägen 4 och 6.
Bullerskyddsåtgärden för Svalörtsvägen 2, Gökärtsvägen 14 samt Rosenvägen 11 syftade till att uppfylla riktvärdet på markplan och åtgärden blir således samma som redovisats ovan.

Åtgärder som krävs om avkall görs gällande riktvärden för ekvivalentnivåer på
plan 2. Vita linjer är föreslagna bullerskydd

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen bekosta de
bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för buller vid
bostäder i Skafterödsvägens närhet.
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För att minska risken för att nya bostäder utsätts för ljud- eller ljusstörningar
från idrottsarenan har det skogbevuxna höjdpartiet i planområdets östra del
sparats som allmän plats/NATUR i planen. Detta innebär att inga nya bostäder kommer att ligga närmre än 100-120 meter från den s k A-planen.
Vid den östligaste gruppen med villatomter föreslås att ett område med ca 10
m bredd avsätts som allmän plats, mellan tomterna och Skarsjövägen. Plantering föreslås här för att minska störningar av ljus och ljud från trafiken.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Förutsättningar
Kommunalt vatten- och avloppsnät är inte utbyggt till området.
Planförslaget
Utbyggnad av kommunens VA-nät föreslås till området. Hela planområdet avses anslutas till Uddevalla reningsverk via överföringsledningar. En förprojektering av VA-anläggningar har utförts av ALP Markteknik AB (2019-08-16).
Allmänna ledningar på kvartersmark tryggas med ledningsrätt (u-område
anges på plankartan). Två pumpstationer föreslås i planområdets södra
del samt i nordväst, E2. Avloppet kommer från den norra pumpstationen
att tryckas under Skälläckerödsbäcken till befintliga ledningar vid Tranbärsvägen.
Dagvatten
Förutsättningar
ALP Markteknik AB har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört en dagvattenutredning för planområdet. Utredningen är daterad 2014-02-26 reviderad 2019-11-11. Utredningens syfte var att utreda dagvattnets påverkan inom
planområdet samt även dess påverkan på omgivande mark och vattendrag.
Dagvatten bör i första hand omhändertas lokalt (LOD), i de fall det inte är
möjligt bör det fördröjas innan avledning. Exempel på anordningar i modern
dagvattenhantering är gröna tak, genomsläppliga beläggningar och gräs/grusytor där dagvattnet tillåts infiltrera i större utsträckning. Fördröjning och
trög avledning av dagvatten kan anordnas i magasin, svackdiken, dammar
och våtmarker. Föroreningar i dagvatten bör i första hand minimeras genom
uppströmsarbete – t.ex. materialval och andra restriktioner som minskar tillförsel av föroreningar. I andra hand bör föroreningarna fångas upp nära källan.
Flödesberäkningar som utförts grundar sig på beräkningsanvisningar och råd
om lösningar ur Svenskt Vattens publikationer om dagvatten, främst publikationerna P110 och P105.
Den nordvästra delen av planområdet avvattnas västerut mot Skälläckerödsbäcken. De centrala och östra delarna av planområdet avvattnas mot en
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damm och lågpunkt i centrum av planområdet, dammen avvattnas i sin tur
syd-sydväst mot Skälläckerödsbäcken. Skälläckerödsbäcken leder slutligen
till Ljungskileviken. En hydrogeologisk utredning (Bergab 2019-01-31) har
gjorts för dammen i syfte att klarlägga huruvida dammen är grundvattenförsörjd. Sannolikt är dammen till största del försörjd av ytvatten med ett
visst tillskott av grundvatten från norra delen av avrinningsområdet.
Dammens snabba respons i samband med nederbörd talar för att den är
påverkad av ytvatten. Hade dammen haft en stor andel grundvattentillrinning hade responsen varit mer utjämnad.
Utförda naturvärdesinventeringar visar att både dammen och
Tjöstelsrödsbäcken har ett högt naturvärde med en population av större
vattensalamandrar och att dammen bör skyddas som en framtida potentiell lekmiljö för den större vattensalamandern.
Planförslaget
Vid exploatering så ökar inte mängden dagvatten, om erforderliga fördröjningsåtgärder anordnas, men det blir fler hårdgjorda ytor som gör att
det blir punktbelastningar och att vattnet når recipienten fortare. Det finns
stora ytor naturmark som kommer kunna fungera som buffertzon vid extrem nederbörd. Utsatta ställen i det kuperade området kan behöva erosionsskyddas för att klara hastiga dagvattenflöden.

Översikt dagvattenhantering (Illustration ALP, Markteknik)

Dagvattenanläggningarna bör dimensioneras för 5-årsregn (fylld ledning)
och 20-årsregn (markdimensionering). Tillkommande dagvattenvolymer,
utöver det som uppstår vid ett nuvarande 5-årsregn med 10 minuters varaktighet över området, bör fördröjas. Utredningen rekommenderar att
dagvatten tillförs salamanderdammen, för att undvika att den torkas ut då
den i huvudsak är ytvattenpåverkad. Dagvatten som tillförs den bör renas
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via en översilningsyta och inte överstiga det nuvarande flödet vid ett dimensionerande regn.
I området finns det några lågpunkter dit vattnet kommer idag samt efter
byggnation. Området delades in i sektioner för att ta fram flödet till varje
lågpunkt. Ett nuvarande basflöde till dammen har beräknats till 37 l/s, i
StormTac. Detta flöde bör vara dimensionerande för flöde till dammen
även efter exploatering.
Totalt skulle exploateringsområdet, efter full utbyggnad, generera 1 869
l/s vid ett framtida 5-årsregn. Följande totala flöden till lågpunkterna har
beräknats:
Lågpunkt 1
Lågpunkt 2
Lågpunkt 3 (dammen)
Lågpunkt 4
Lågpunkt 5
Fördröjningsmagasin
Anslutning Åsvägen

328 l/s (5 års regn i 10 minuter)
386 l/s (5 års regn i 10 minuter)
340 l/s (5 års regn i 10 minuter)
611 l/s (5 års regn i 10 minuter)
52 l/s (5 års regn i 10 minuter)
19 l/s (5 års regn i 10 minuter)
31 l/s (5 års regn i 10 minuter)

Det ger ett totalt flöde på 1 412 l/s som ska fördröjas.
Då planområdet har goda förutsättningar för fördröjning så är det lämpligt att anlägga det i förstahand. Lämpliga metoder är öppna diken istället
för täta ledningar, samt halvtäckta diken med makadam och dränering eller makadammagasin under mark. Makadammagasin under mark kan ersättas med dagvattenkassetter. De är effektivare då de innehåller ca 98 %
tomrum jämfört med makadammens ca 30 %. Det kan också anläggas en
mindre fördröjningsdamm vid lågpunkt 2.
Dessa fördröjningsåtgärder är också gynnsamma med hänsyn till att dammar, diken och magasin fångar upp partiklar och sand, grus, slam etc.
dessutom kommer en hel del dagvatten att infiltrera marken och därmed
minska påverkan på grundvattennivån.
Fördröjningsmagasin ska dimensioneras för ett 10-års regn med 10 minuters intensitet.
Den slutliga placeringen av fördröjningsmagasin beslutas i projekteringsstadiet, placeringen bör ske i områden med lite större jorddjup för att
kunna infiltrerar omgivande mark.
För att undvika för stora punktbelastningar med dagvatten bör flera dagvattensläpp anläggas norr respektive öster om dammen. Dagvattnet från
det närliggande bostadsområdet och lokalgatan föreslås ledas via ett
svackdike med makadammagasin i botten, passera en sandfångsbrunn och
fördelas ut på översilningsytor innan det når dammen. Detta är en lösning
som bidrar med både fördröjning och rening av dagvattnet.
Översilningsytor bor vara minst 5 m långa och till ytan utgöra ca 10 % av
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ansluten hårdgjord yta (reducerad med avrinningskoefficient). Beräkningar av årsmedelvärden för olika föroreningar i dammen efter exploatering har utförts. Beräkningarna visar att den föreslagna lösningen ger en
mycket god reningseffekt, med halter som kommer att ligga långt underriktvärden för dagvatten.

Principskiss översilningsyta

I de fall omgivande terräng ligger högre samt lutar ner mot anslutande
tomter bör övervägas om ett avskärande dräneringsdike ska anläggas för
att leda bort dagvattnet från tomterna. Fördröjning bör i möjligaste mån
anordnas på respektive tomt innan släpp till allmänna dagvattenledningar.
Stortomten i söder kan efter fördröjning, inom kvartersmark, släppa sitt
dagvatten till en ytledes avledningsväg som för det till Skälläckerödsbäcken ca 50m bort.

Halvtäckt dike mellan gata och gc-väg

Matargatan eller tillfartsvägen till området går genom skogsterräng och
passerar Skälläckerödsbäcken söder om aktuellt planområde, vid passagen av bäcken ska en korsningsmetod väljas. Möjligen kan en stor
trumma som medger plats för grus i botten vilket gynnar passage av småfisk eller en bro anläggas.
Avvattning sker via längsgående öppna diken, dessa diken fungerar som
fördröjning, infiltration och rening. Fastläggning av föroreningar kommer
att ske. Enligt Trafikverket så är belastningar under 2000 ÅDT så ringa
att någon vidare åtgärd för rening av dagvatten inte behöver vidtas. Tabellen ovan visar också att ett dike räcker för att sänka samtliga halter till
under riktvärdena, även de hårdare riktlinjer som ställs i förordningen för
fisk- och musselvatten. En anordnad reningsanläggning innan recipienten
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Skälläckerödsbäcken är ej nödvändig. Föreslagen dagvattenhantering bedöms vara tillräcklig for att inte påverka MKN för recipienten negativt.
Dessutom föreslås ett tänkt magasin vid vändplanen, i uppströmsliggande
lokalgator kan lokala magasin anläggas på lämpliga delsträckor.

Under entreprenadtiden uppstår ofta grumlig av vatten. För att säkerhetsställa att inga negativa skador ska uppstå på dammen under denna tid ska
sedimentfällor anläggas. Sedimentfällans storlek bör beräknas i projekteringsskedet, där man genomför en flödesmätning av inkommande vatten.
Den mätningen bör också ligga till grund för dimensionering av basflödet
som ska släppas ut i dammen efter exploateringen.
En sedimentfälla utförs lämpligen av en damm med minsta djup omkring
1-2 meter. Vattnet ska ha en stilleståndstid på minst en timme, så att slam
och partiklar ska sjunka mot botten innan det passerar ut genom bräddavlopp vars utlopp ligger i vattennivå med en böj ned under vattenytan.

Princip sedimentfälla (Illustration ALP Markteknik)

Skälläckerödsbäcken ska också skyddas mot grumling av vatten. Vilken
specifik metod som ska användas beslutas i projekteringsskedet. Det beror på vilken korsningsmetod (trumma eller bro) man beslutar sig för.
Vid mycket stora regn eller hastig snösmältning på frusen mark kan stora
dagvattenflöden uppstå. Lågpunkter på föreslagna lokalgator ska alltid
ges en möjlig bräddavledning ut i naturmark för att undvika översvämningar på tomtmark.
Vid ett extremt kraftigt regn, 100-årsregn, kommer dagvattnet att flöda
längs med gatorna och vid lågpunkter flöda ut över omgivande mark.
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Området ligger kuperat och det finns mycket tillgänglig yta för dagvattnet
att naturligt rinna undan, för att slutligen ta sig till Ljungskileviken.
Skulle det inträffa något vid punkten där matargatan korsar Skälläckerödsbäcken, så finns det fortfarande möjlighet att ta sig till det nya planområdet via den idag befintliga vägen. Den mottagande recipienten,
Skälläckerödsbäcken ligger i en djupare fåra/ravin. Det är stora höjdskillnader. Exploateringen gör inte att det blir mer inkommande vatten, utan
det rinner mot recipienten snabbare. Det finns mycket stora ytor för vattnet att flöda över vid sådana extrema regn, så bedömningen är att recipienten inte påverkas negativt av att man genomför exploateringen. Däremot bör man dimensionera erosionsskydd noggrant i detaljprojekteringen.
Planområdet har inte några instängda områden, så det föreligger inte någon risk att byggnader ska bli översvämmade.
Värme, el, tele och datakommunikation
Förutsättningar
Det finns inget fjärrvärmesystem inom denna del av Ljungskile.
I närheten av planområdet finns ledningsnät för el och tele.
Planförslaget
Val av uppvärmningssystem är svårt att styra genom detaljplanebestämmelser, men viss styrning skulle troligen kunna åstadkommas i de köpeavtal som tecknas med respektive tomtköpare. Anslutning till fjärrvärmenät är inte aktuellt. Möjligheterna att utforma respektive hus som lågenergihus är ett intressant alternativ för att minska energiförbrukningen. Även
möjligheterna att använda solenergi, eller andra alternativa sätt för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion bör beaktas vid bygglovgivningen. Braskaminer får bara användas för s k trivseleldning. Uppvärmning med oljepanna är olämpligt, bl a eftersom olja är en icke förnyelsebar resurs.
Nya transformatorstationer behövs inom planområdet. I planförslaget har
två områden för transformatorer lagts in.
Fiberkabel för datakommunikation ska dras fram till och inom området.
Avfall
Förutsättningar
För sophämtningen svarar det kommunägda bolaget Uddevalla Energi.
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner
och regler som gäller för renhållning i kommunen.
Planförslaget
För enbostadshus sker hämtning av sopor vid tomtgräns och för områden
med samlad exploatering föreslås att gemensamma soputrymmen anordnas i respektive bostadsgrupp. För de två tomter som har ett s k tomtskaft
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hämtas hushållssopor vid gatan.
Återvinningsbart material lämnas vid befintliga återvinningsstationer.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED
MILJÖMÅL

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som
behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För riksdagens definition
av respektive mål med preciseringar se vidare www.sverigesmiljomal.se
Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att
bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för
Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God
bebyggd miljö samt Levande sjöar och vattendrag främst relevanta för
planförslaget:
Begränsad klimatpåverkan
Planförslaget bedöms ge begränsad klimatpåverkan. Genom områdets
närhet till centrum och utbyggd kollektivtrafik bedöms inte transportbehovet att öka.
God bebyggd miljö
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God bebyggd miljö genom att ge möjlighet till bostäder med goda kollektiva
kommunikationer samt tillgång till säkra gång- och cykelvägar. Det finns
förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt bostadsbyggande.
Riktlinjer för buller och vibrationer samt beslutade miljökvalitetsnormer
överskrids inte.
Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras.
Inom planområdet finns delar som har identifierats som värdefulla för
den större vattensalamandern. I planförslaget har en stor del av planområdet undantagits från exploatering och säkerställs som allmän plats/ NATUR. Dagvattenhanteringen för planområdet föreslås ske på ett sätt som säkerställer att dammen och dess utflöde till Skälläckerödsbäcken inte tillförs
förorenat dagvatten. De miljöåtgärder som föreslås syftar till att säkerställa
och förbättra förutsättningarna för salamandern.
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Sammantaget bedöms inte den föreslagna exploateringen motverka miljömålet om levande sjöar och vattendrag.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket innebär både ett samrådsskede och ett utställningsskede. Detaljplanen ska därefter tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.
Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga
kraft och varar sedan i tio år.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Övriga genomförandefrågor är belysta i den genomförandebeskrivning
som tillhör planen.

FORTSATT ARBETE

Samråd ska genomföras om planförslaget med berörda myndigheter,
kommunala instanser samt sakägare enligt fastighetsförteckning. De synpunkter som kommer in under samrådet sammanställs och kommenteras i
en s k samrådsredogörelse som underlag för beslut om ändringar av förslaget inför utställning.
Efter utställningen och eventuella revideringar kan kommunen besluta
om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen
laga kraft.
En preliminär tidplan för hela planprocessen är redovisad i planens genomförandebeskrivning.

MEDVERKANDE I PLANARBETET

Planförslaget har i samarbete med Uddevalla kommun upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Karin Bjelkenäs, Kajsa Björquist och Linda
Hansson.
Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, Miljö och Stadsbyggnad,
Uddevalla kommun.

Mats Windmark
Uddevalla kommun
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TJÖSTELSRÖD 1:1
Bostadsområde vid Skarsjövallen i Ljungskile
Planen är upprättad av Rådhuset Arkitekter AB
Redogörelsen är upprättad av Samhällsbyggnad

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET
Planförslag upprättat 2014-03-31 har skickats för samråd till kommunala,
regionala och övriga instanser under våren och försommaren 2014. (Se
sändlistan). Berörda grannar fick meddelande om att förslaget var utställt
för plansamråd i Ljungskile bibliotek, samt i Samhällsbyggnads foajé. Det
fanns också på kommunens hemsida.
Ett informationsmöte för alla intresserade har hållit i Ljungskilegården
2014-05-27. Mötet var annonserat i Bohusläningen 2014-05-17.
Innan detta planförslag upprättades har ett programsamråd skett. Se särskild
redogörelse daterad 2014-03-28.

INLEDANDE ALLMÄNNA KOMMENTARER
Planbestämmelsen om byggnadshöjd har slopats eftersom det i andra områden har uppdagats stora problem med tillämpningen, för såväl villabyggare,
grannar som
för bygglovhandläggare. Detta är särskilt påtagligt i kuperad terräng och
där andra taktyper än sadeltak ska användas. Därför införs i stället högsta
taknockshöjd i meter över grundkartans nollplan. För att undvika att villor
med mycket höga fasader och platt tak " trycks upp" mot nockhöjden införs
bestämmelse om max tillåtet antal våningar.

DNR: ARB
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SAMMANDRAG AV INKOMNA SAMRÅDSSYNPUNKTER samt
SAMHÄLLSBYGGNADS KOMMENTARER
1 Länsstyrelsen, 2014-06-19
1 A Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap. 1 §
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, riksintresse, miljökvalitetsnormer samt påverkan på Större vattensalamander
måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Kommentarer: Se nedan.
1 B Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§
1 C Riksintressen
Planförslaget bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv på Bredfjället.
Kommentarer: Noteras.
1 D Buller
Eftersom detaljplanen medför betydande trafik och bullerökning på befintlig väg är det viktigt att åtgärder utförs som gör att befintlig bebyggelse
inte drabbas av höjda bullervärden.
Kommentarer: Lämpliga bullerskyddsåtgärder utefter framför allt Skafterödsbacken har utretts. Avsikten är att bullerskydd ska byggas i ett tidigt
skede så att den trafik som blir vid anläggandet av den nya tillfartsvägen
inte ger omfattande bullerstörningar.
1 E Geoteknik, bergteknik
Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter
som ska beaktas i fortsatt planarbete. SGI påpekar i sitt yttrande att kompletta handlingar för aktuellt planförslag ska färdigställas i planskedet
med tydlig verifiering av stabilitetsförhållandena för planområdet i sin
helhet.
SGI efterfrågar en bedömning av om det kan finnas erosionsrisk i
Skälläckerödsbäckens dalgång som kan påverka stabilitetsförhållandena
inom planområdet.
Behovet av förstärkningsåtgärder längs vägsträckningen samt totalstabiliteten kring vägen ska redovisas. Det behöver även redovisas om det finns
risk för blocknedfall eller ytliga bergras.
Kommentarer: Geoutredningen har kompletterats och redigerats. Risken
för blocknedfall har utretts av bergteknisk konsult, och det visade sig finnas
tre platser där sådan risk fanns. Under sommaren 2018 har risken för blocknedfall undanröjts.

2

1 F Större vattensalamander
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambitioner att säkerställa områdets betydelse för större vattensalamander och andra groddjur. Om inga
skyddsåtgärder vidtas bedöms emellertid detaljplanens genomförande innebära risker för ökad groddjursdödlighet och skada på livsmiljöer för en
rad arter.
Kommunen bör därför inleda samråd med Länsstyrelsen om nödvändiga
skyddsåtgärder, eventuella kompensationsåtgärder, uppföljning och återrapportering. Inför samrådet ska kompletterande information beträffande
dammens funktion och möjliga skyddsåtgärder ha tagits fram.
Länsstyrelsen befarar att den kontinuerliga ekologiska funktion i groddjurens livsmiljö skadas eller förstörs om inte redovisade restaureringsskydds- och kompensationsåtgärder vidtas. Uppföljnings- och återrapporteringsplan bör fastställas i samråd med länsstyrelsen.
Det bör även tydliggöras på plankartan vilket område som ska omfattas av
åtgärderna riktade mot större vattensalamander och andra groddjur.
Kommentarer: Kommunens utredning visar att populationen av Större
Vattensalamander kommer att skyddas. Kommunen har vid underhandssamråd kommit överens med Länsstyrelsen hur salamanderfrågan ska hanteras.
1 G Naturskydd och dagvattenhantering
Ljungs kile och Tjöstelsrödsbäcken omfattas av miljökvalitetsnormer
(MKN) för vatten. Ljungskileviken omfattas även av musselvatten som ska
skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Del av Tjöstelsrödsbäcken utgör även ett Natura 2000-område
samt havsöring vandrar i bäcken. Länsstyrelsen vill understryka vikten av
en god dagvattenhantering för planområdet på grund av närheten till värdefull naturmiljö.
Det bör framgå av dagvattenutredningen om det finns risk för att översvämningsproblem kan uppkomma.
Dagvattenutredningen bör redovisa om det finns risk för negativa konsekvenser för såväl Skälläckerödsbäcken som vattendrag nedströms området.
Det bör beskrivas vilka problem som skulle kunna uppstå vid ett 200-årsregn.
Det framgår inte vart avloppsvattnet ska ledas samt reningsverkets kapacitet, vilket behöver förtydligas.
Kommentarer: Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har kompletterats.

3

1 H Ridhus/stall
Länsstyrelsen har svårt att i nuläget kunna bedöma om det råder någon
konflikt mellan hästanläggningen och planområdet. Länsstyrelsen hade
med fördel sett att anläggningens olika delar illustreras på karta för att
förtydliga detta.
Kommentarer: Samhällsbyggnad bedömer att det inte råder någon konflikt
mellan hästanläggningen och planområdet, p g a avståndet och nivåskillnaden. Dessutom är den förhärskande vindriktningen sådan att det sällan blåser mot bebyggelsen. Beskrivningen har kompletterats.
Råd enligt 2 kap PBL
1 I Förhållande till ÖP
Med undantag för tillfartsvägens sträckning är planförslaget helt i överensstämmelse med den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile.
Kommentarer: Tillfartsvägens sträckning har studerats mer ingående i detaljplanearbetet än vad som skedde i översiktsplanearbetet. Principen att tillfarten ska ske från Skafterödsbacken har behållits.
1 J Trafikfrågor
Trafikverket påpekar att plangenomförandet kommer att medföra ett ökat
resande till och från Ljungskile station, och undrar om kommunen uppmärksammat att åtgärder kan komma att behövas för att förbättra förhållandena för de oskyddade trafikanterna på väg till och från stationen.
Kommentarer: Stråken för fotgängare och cyklister mellan planområdet
och Ljungskile centrum är ganska skyddade från biltrafik. Exploateringen
vid Skarsjövallen föranleder inget behov av ombyggnader av gång- och cykelstråken.
1 K Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att hänsyn tas till de naturvärden som identifierats i naturvärdesinventeringen.
Kommentarer: Samhällsbyggnad instämmer.
1 L Kulturmiljö
Fornlämningarna inom planområdet ska markeras på plankartan.
Kommentarer: Kartan har kompletterats. Samhällsbyggnad noterar att
Länsstyrelsen inte har några övriga synpunkter på fornlämningsfrågan.
1 M Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg
för att uppnå miljömålen. PBL är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess
2 kap 1 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45)
vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.
Redovisning av miljömål och miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta har beskrivits i handlingarna.
Kommentarer: Noteras.
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1 N Övrigt
Redaktionella synpunkter på plankartan.
Kommentarer: Kartan har justerats.
1 O Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kommunen bör snarast söka biotopskyddsdispens för de eventuella åtgärder såsom stenmurar, öppna vatten, som träffas av bestämmelserna. Länsstyrelsens beslut om biotopskyddsdispens ska ha fattats av Länsstyrelsen
innan planen antas.
För den trumma som behöver anläggas för vägpassagen över Skälläckeröds-bäcken ska en anmälan om vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen i god tid innan arbetet planeras utföras. Trumman ska utföras så att
den inte skapar ett vandrings-hinder för fisk i vattendraget.
Kommentarer: Ansökan/anmälan är inlämnad till Länsstyrelsen.
1 P Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Kommentarer: Noteras.

1 Q Länsstyrelsen, 2015-02-28
Med anledning av att tillfartsvägen efter plansamrådet avses ges en delvis
ny vägsträckning tillfrågades Länsstyrelsen om ytterligare utredning behöver ske avseende arkeologi.
Eftersom man inte hittade något på den tidigare utredningen är Länsstyrelsens bedömning att det inte behövs några ytterligare kompletteringar.
Kommentarer: Se i övrigt 1 L ovan.

2 Statens Geotekniska Institut, 2014-06-17
I yttrande 2008-08-26 SGI dnr 5.2-0801-0012, över planprogrammet,
framförde vi sammanfattningsvis att frågor rörande hälsa och säkerhet
(totalstabilitet, risk för blocknedfall/ytliga bergras samt erosion ytterligare behövde klarläggas och redovisas i planskedet samt att ev. nödvändiga åtgärder/restriktioner borde säkerställas i planen.
Våra synpunkter begränsas till geotekniska säkerhetsfrågor rörande ras,
skred och erosion. Markmiljötekniska frågor inklusive radon samt dagvatten- och grundläggningsfrågor ingår således inte.
I planprogrammet (daterat juni 2008) angavs att slutredovisning av den
geotekniska utredningen kommer att ske när plansamrådshandlingen är
upprättad. Slutredovisning synes ännu inte ha kommit till stånd. Sammantaget är det en del frågetecken kring statusen kring de geotekniska utredningarna och huruvida de i sin helhet är upprättade för det nu aktuella
planförslaget.
Vi bedömer utifrån de handlingar som vi erhållit, se ovan, att stabilitetsförhållandena för planförslaget i allt väsentligt är goda och inte utgör
hinder för planläggning. Vi rekommenderar dock starkt att kompletta
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geotekniska handlingar tas fram i planskedet med tydlig verifiering av stabilitetsförhållandena för planområdet i sin helhet. I synnerhet för den sydligaste delen av planområdet bör förhållandena förtydligas.
I vårt yttrande 2008-08-26 lyfte vi frågan om det kan finnas erosionsrisk i
Skällerödsbäckens dalgång som kan påverka stabilitetsförhållandena
inom planområdet. Vi ser inte att detta har belysts varför frågeställningen
kvarstår.
De geotekniska förhållandena för vägsträckningen bör förtydligas och behovet av förstärkningsåtgärder klarläggas när vägens plushöjder finns
tillgängliga. Särskilt måste totalstabiliteten för områden där vägen dras
redovisas. Kan bristande totalstablitet för områdena inklusive planerad
väg inte uteslutas bör sedvanliga utredningar företas.
SGI rekommenderar att bedömningen av att det inte finns risk för blocknedfall eller ytliga bergras bör redovisas i planhandlingarna.
Sammanfattningsvis finner SGI, från geoteknisk synpunkt, att förutsättningarna för ett plangenomförande är relativt goda. Krävs åtgärder eller
restriktioner bör dessa säkerställas i planen.
Kommentarer:. Geoutredningen har kompletterats. Se även kommentarer
1 E ovan.

3 Trafikverket, 2014-06-10
Planen berör inga riksintressen som bevakas av Trafikverket.
Den föreslagna exploateringen kommer sannolikt medföra ett ökat resande till och från Ljungskile station vilket kan komma att kräva anpassningsåtgärder för att förbättra säkerheten vid plattformsövergången.
Det vore bra om kommunen kunde belysa frågan hur de tänker leda gångoch cykeltrafik från planområdet till centrum.
Det är Trafikverkets uppfattning att kommunen också är den som svarar
för finansiering av de eventuella anpassningsåtgärder som kan behövas
för att god säkerhet och funktion ska upprätthållas på plattformsövergången.
Kommentarer: Trafikverket har ganska nyligen byggt om plattformarna
och spåröverfarten. Även efter ombyggnaden är övergången försedd med
bommar samt ljus- och ljudsignaler. Kommunen har byggt om stationsplanen så att det har blivit ett handikappanpassat gångstråk ner till Vällebergsvägen. Samhällsbyggnad bedömer att inga ytterligare åtgärder behöver göras vid stationsområdet. Gång- och cykeltrafiken från planområdet kommer
dels att ledas utefter nya tillfartsvägen ner till ett stråk som är parallellt med
Skafterödsbacken, där det också finns en planskild korsning med Bohusbanan, dels utefter Skälläckerödsvägens förlängning och ner via Hälle Lider
förbi Ljungskileskolan.
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4 Bohusläns museum, 2014-04-23
En arkeologisk utredning har utförts inom planområdet samt inom planerad vägsträcka, av Riksantikvarieämbetet UV Väst. Resultatet har redovisats i Uv väst rapport 2010:24 och 2012:183. I samband med utredningarna påträffades nya fornlämningar och kulturhistoriska lämningar,
Ljung 236 en boplats, Ljung 237, ett område med fossil åkermark, Ljung
238, fossil åkermark i form av svedja, Ljung 239 som utgörs av äldre bebyggelselämningar och Ljung 240, en boplats. Därutöver har en arkeologisk förundersökning utförts av fornlämning Ljung 236, en boplats. Efter
avslutad förundersökning anses Ljung 236, vara undersökt, dokumenterad
och borttagen (UV Väst rapport 2012: 183).
Föreslagen väg fram till planområdet löper invid två övriga kulturhistoriska lämningar, vilka utgörs aven källa vid namnet Galgekällan, Ljung
25:1 och en naturbildning med tradition, Ljung 25:2 (UV Väst rapport
2010:24).
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
En arkeologisk utredning har utförts inom planområdet och planerad vägsträcka. Vid detta tillfälle påträffades nya lämningar i form av två boplatser, två områden med fossil åkermark och en äldre bebyggelse/lägenhetsbebyggelse, Ljung 236, 240, 237, 238 och 239. Boplatsen Ljung 236 är
undersökt och borttagen (UV Väst rapport 2012:183).
I samband med ändringar i Kulturmiljölagen kan lämningen Ljung 239
inom planområdet, eventuellt klassificeras som fornlämning istället för
övrig kulturhistorisk lämning. Om bebyggelsen har tillkommit innan 1850
kan Ljung 239, betraktas som fornlämning.
Ljung 237, fossil åkermark i form av bandformig åker avgränsad av dike,
väg och stenmur, och Ljung 238 svedjad mark bör klassificeras som övrig
kulturhistorisk lämning.
Enligt planförslag kommer Ljung 240, en fornlämning i form aven
boplats, att ligga inom ett område med naturmark, och enligt planbeskrivning kommer fornlämningen inte att beröras av planerad exploatering.
Utlåtande ur kulturlandskaps- och bebyggelseperspektiv
Museet har inget att erinra.
Sammanfattningsvis anser Bohusläns museum att fortsatt samråd bör ske
med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet angående om ytterligare arkeologiska insatser krävs.
Kommentarer: Se 1 L ovan.
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5 Vattenfall, 2014-06-04
Vattenfall har en 40 kV-luftledning som korsar den tilltänkta tillfartsvägen
in till planområdet.
Vattenfall anger en rad olika säkerhetsbestämmelser som ska beaktas
medgivande i anslutning till befintlig luftledning.
• Markförlagd elanläggning som placeras inom 20 meter (inom tätort) och
inom 50 meter (på landsbygd) från luftledningens i markförlagda metalliska delar (stolpar, stag, jordstag och genomgående markledare) skall
utföras enligt Telestörningsnämnden meddelande nr.21. " ... förses med
extra yttre isolation t.ex. genom förläggning i vattentät plastslang på så
lång sträcka att isoleravstånden uppnås".
• Vägområdet för korsande väg samt gång- och cykelväg bör placeras
minst 10 meter från luftledningens stolpar och stag.
• Avstånd i höjd mellan vägbana och luftledningens faser skall vara minst
det avstånd som gäller enligt gällande Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
• Luftledningen skall vara utförd som brottsäker ledning eller som ledning
i förstärkt utförande. Är inte luftledningen byggd i detta utförande får exploatören bekosta denna ombyggnad.
• Belysningsstolpar skall placeras på ett horisontellt avstånd av belysningsstolpens totala höjd + 3 meter till luftledningens närmaste fas och
med som minst 6 meter horisontellt avstånd mellan belysningsstolpens delar och närmaste fas. Dock gäller alltid att ett hinder skall placeras på ett
sådant avstånd att ingen del kan nå luftledningen vid ett eventuellt fall.
• Luftledningen har ett säkerhetsområde om 6 meter horisontellt avstånd
och 4 meter vertikalt avstånd från luftledningens faser. Inom säkerhetsområdet får inga maskiner, människor, redskap eller dylikt komma in.
• Ombyggnad eller flytt av luftledning bekostas av exploatör.
Kommentarer: Informationen tas med i kommande projektering och kostnadsberäkningar.

6 Västtrafik, 2014-06-17
I planen föreslås en utökning av kollektivtrafiken och Västtrafik ser möjligheterna att skapa detta, men vi behöver diskutera mer med kommunen
om hur vi löser det på ett bra sätt. Buss 826 är en lokalbuss i Ljungskile
som går upp till Torp och eventuellt kan planområdet inkluderas i denna
linjesträckning. Vi behöver dock ha fortsatta diskussioner med kommunen.
Kommentarer: Diskussioner har skett med kommunens kontaktperson vad
gäller kollektivtrafik och Västtrafik. Bussvändslingan flyttas av flera skäl
till en plats närmare själva Skarsjövallen.
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7 Tekniska Nämnden, 2014-06-12
Tekniska nämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att
följande synpunkter beaktas:
7 A Ska det inte upp någon buss och vända i det nya området kan vändplatsen tas bort. Cykelvägen direkt öster om skoltomten kan tas bort och
ersättas med ett släpp från den lilla gatan (öster om skoltomten) till Skarsjövägen. Cykelvägen innebär inga särskilda mer kvaliteer utan förbindelsen tillgodoses med lokalgatan och nytt släpp.
Kommentarer: Busslinjen som i dag slutar vid Åsvägen är tänkt att förlängas till planområdet och en tänkt bussvändslinga som nu är flyttad till en
plats nära själva Skarsjövallen. Bostadskvarteren och lokalgatan är omritade så att Tekniska Nämndens synpunkter i detta avseende numera inte är
aktuella.
7 B För området runt dammen ska det vidtas åtgärder för att säkerställa
miljön för vattensalamandrar. Vi ser dock att det kan bli svårt att i fortsättningen få djur att beta där så som det anges i den separata utredningen till planen.
Kommentarer: Eftersom det blir allmän plats torde det vara tveksamt att
tillstånd till djurbete kan lämnas på detta markområde.
7 C Den samlade bebyggelsen i den södra delen av planen får enligt planen ha infart direkt mot huvudgatan. Det är ingen bra lösningen för trafiksäkerheten med dåliga siktförhållanden. Man bör se till att ordna infart
till området enbart via lokalgatan.
Kommentarer: Kvarteret utökas fram till pumpstationen och infarten kan
därmed placeras längre från kurvan. Enligt vägprojektören blir det därmed
god sikt, vilket också är kollat med kommunens Trafikenhet. Utfartsförbud
har lagts ut för att säkerställa utfartens placering på tillräckligt avstånd från
kurvan.
7 D Om ett stort antal barn på en planerad förskola inte kommer från området ger det extra trafikalstring till området. Är då placeringen av förskolan den bästa?
Kommentarer: Samhällsbyggnad anser att förskolan helst bör placeras
närmare Ljungskile centrum, utanför planområdet. Byggrätten för förskola
och/eller bostad inom denna detaljplan flyttas till storkvarteret längre söderut att kunna användas om den externa placeringen mot förmodan inte
skulle gå att genomföra.
7 E Gaturummet på den nya lokalgatan inom bostadsområdet blir 13,5
meter brett vilket är ett mycket stort utrymme. Detta kan bidra till högre
hastigheter än vad man normalt eftersträvar inom bostadsområdet. I genomförandebeskrivningen står det dock 12 meter.
Kommentarer: Handlingarna har justerats.
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7 F Cykelvägen utmed den nya lokalgatan bör sluta i höjd med att den angör det tvärgående cykelstråket mellan Skarsjövägen och Skälläckerödsvägen.
Kommentarer: Cykelvägen har kortats av.
7 G Går det att lösa parkering enbart inom fotbollsanläggningens område? Det bör förtydligas vem som har ansvar för ersättning av nya parkeringsplatser för Skarsjövallen.
Kommentarer: Det är enbart fotbollsklubben LSK som har ansvaret för att
bilparkeringen löses vid stora evenemang. En lösning är att använda pendlarparkeringen i centrala Ljungskile samt att uppmuntra användandet av allmänna kommunikationsmedel. Mellan centrum och Skarsjövallen skulle
särskilda ”matarbussar” kunna användas. Framkomligheten och trafiksäkerheten för bussar och fotgängare blir betydligt bättre när den nya gatan från
Skafterödsvägen är klar, jämfört med att använda den mycket smala och
krokiga Skarsjövägen för blandtrafik.
7 H Bulleråtgärder skall genomföras tidigt i entreprenaden så att de boende störs så lite som möjligt av den byggtrafik som planen kommer att
skapa.
Kommentarer: Samhällsbyggnad instämmer.
7 I Inom detaljplanen är pumpstationer/trafon utplacerade allmän platsmark och vissa inom kvartersmark, vad är anledningen till att man inte
har ett konsekvent sätt inom hela detaljplanen? Anläggningarna bör placeras inom naturmark vid en gata med minst 3 meter fritt runt om och
detta behöver säkerställas i planen. Anläggningarna ska inte heller placeras i sikttrianglar.
Kommentarer: Plankartan har justerats.
7 J Det saknas hörnavskärningar i gatuhörn/cykelvägsanslutningar för att
få tillfredsställande sikt. Till den mellersta lekplatsen är det fördel att ha
en ordnad gångväg till lekplatserna istället för att behöva passera en parkeringsplats. Några parkeringsytor har märkliga utformningar.
Kommentarer: Plankartan har justerats.
7 K Cykelvägar mellan fastigheter bör ha en bredd på 4-4,5 meter för att
få plats med stödremsor, snö och för att minska påverkan från häckar på
fastigheterna.
I den norra vägslingan kan det vara bra med ett släpp för snö. I den södra
delen löser man detta om man tillgodoser vår första synpunkt.
Kommentarer: I ”släpp” där det även ska gå VA-ledningar ska bredden
mellan tomtgränserna i regel var 6 meter. Allmänna ledningar på tomtmark
undviks regelmässigt. I norra vägslingan har gjorts ett släpp för snö.
7 L Det bör förtydligas att fastigheten Skälläckeröd l :46 får möjlighet att
ha tillfart över naturmark men att ansvaret för drift och underhåll åligger
fastighetsägaren.
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Kommentarer: Kvartersmarken kring 1:46 har utökats fram till gatumarken.
7 M Man ska förtydliga hur man tänker med fortsättningen av den gångoch cykelväg som ansluter mot Skälläckerödsvägen. Hur löser man de boende och allmänhetens tillgång till vägen?
Kommentarer: Plan- och exploateringsenheten har diskuterat en lösning
med Lantmäteriet.
7 N Utöver ovanstående har redaktionella synpunkter på planhandlingarna framförts.
Kommentar: Handlingarna har justerats.

8 Kultur- och Fritidsnämnden, 2014-06-17
Kultur och fritidsnämnden godtar föreslagen plan för Tjöstelsröd 1: 1 m fl
med beaktande av
8 A) möjligheten till viktig information om platsen på platsen
Kommentarer: Samhällsbyggnad tycker att detta är en god idé. Kultur och
fritid bör diskutera lämpliga lösningar med Plan- och Exploateringsenheten.
8 B) att marknivåförändringar endast bör tillåtas upp till maximalt 0,5
meter
Kommentarer: Samhällsbyggnad är tveksam till att ha en sådan bestämmelse eftersom det kan leda till att även goda lösningar kan förhindras. Frågan om lämpliga markhöjder bör kunna hanteras i bygglovprocessen.
8 C) att pröva om muren vid Gläntans nya planerade infart kan bevaras
Kommentarer: Så mycket som möjligt av muren bör bevaras. Förutom vid
själva tomtinfarten avses muren ligga kvar på kommunägd mark.
8 D) att markanvisningsavtal kan ge underlag för konstnärlig gestaltning.
Kommentarer: Frågan diskuteras inom Plan- och Exploateringsenheten.
8 E) att man fortsättningsvis bör lägga mer kraft på diskussioner om samhällskonsekvenserna utifrån helhetsperspektiv vid större utbyggnader.
Kommentarer: Samhällsbyggnad förstår inte frågan. Exploateringen har
stöd i den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile, och varje nämnd har
lämnat synpunker i plansamrådet.
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9 Barn- och utbildningsnämnden, 2014-05-22
Barn och utbildning ser positivt på att det bereds möjligheter i detaljplanen för uppförande av förskola. Detta finns dock inte med i BUN:s lokalförsörjningsplanering perioden 2015-2017.
Det framgår inte vilken befolkningsökning planen medför, men innebär
sannolikt ökad efterfrågan av plats inom förskola och skola i närområdet.
Planhandlingarna bör kompletteras med uppgifter om hur stor befolkningsökningen kan bli för att kunna bedöma konsekvenser inom barn och
utbildning.
Barn och utbildning poängterar vikten av trafiksäkra skolvägar.
Kommentarer: Barn och utbildning föreslås diskutera befolkningsutveckling mm med den avdelning på Kommunledningskontoret som arbetar med
befolkningsstatistik och –prognoser. Gångstråk till Ljungskileskolan och
Linneaskolan bedöms ha god trafiksäkerhet.
10 Socialnämnden, 2014-06-17
Området bör innehålla en blandad bebyggelse och upplåtelseform och lägenheterna bör anpassas för seniorboende så att kvarboende blir möjligt
även för äldre och funktionshindrade.
Gång- och cykelvägar ska vara trafiksäkra och lämpligt utformade utifrån
funktionshindrades situation.
Socialnämnden betonar vikten av god tillgänglighet för funktionshindrade
samt tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik.
Kommentarer: Samhällsbyggnad instämmer att det bör vara blandade upplåtelseformer. Detta kan man eventuellt uppnå när villkoren för markanvisningar formuleras
Gång- och cykelstråken inom området och ner mot Ljungskile centrum bedöms få god trafiksäkerhet. Inom planområdet blir lutningarna i regel små
eller måttliga, men det är en betydande nivåskillnad ner till Ljungskile centrum.
11 Lantmäteriet, 2014-06-18
11 A Skafteröd ga:3 som förvaltas av Skafteröds samfällighetsförening berörs av plangenomförandet och ska omprövas genom lantmäteriförrättning.
Kommentarer: Genomförandebeskrivningen har kompletterats.
11 B Ljungs-Hälle 1:308 och 1:399 får förändrad tillfart p g a den nya
vägen. Om befintliga rättigheter för Ljungs-Hälle 1:308 och 1:399 berörs
av förändrade tillfarter kan nya rättigheter komma att krävas.
Kommentarer: Genomförandebeskrivningen har kompletterats
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11 C Planen bör redovisa fastighet för fastighet, vad den nya vägen innebär vad gäller markavstående, rättigheter, förändrade tillfarter och dylikt.
Kommentarer: När planarbetet påbörjades var det inte obligatoriskt med
fastighetskonsekvensbeskrivningar, men genomförandebeskrivningen har
ändå kompletterats vad gäller förändringar för befintliga privatägda fastigheter.
11 D Planen bör redovisa servitut avseende väg och vattentäkt till förmån
för Skälläckeröd 1:46 gäller inom planområdet samt vilka konsekvenser
får planen får för dessa.
Kommentarer: Genomförandebeskrivningen har kompletterats.
11 E Lantmäteriet framför att planhandlingarna bör förtydligas beträffande gemensamhetsanläggningar för parkeringar och lekplatser samt angående upplåtelser för transformatorstationer och pumpstationer.
Kommentarer: Planhandlingarna har kompletterats.

12 Hyresgästföreningen, 2014-06-10
Trafiken inom området är inte löst optimalt eftersom en stor del av boendetrafiken måste passera förskoleområdet.
Vårt förslag är att istället förlänga den nya huvudgatan i Skarsjövägens
sträckning och skapa en ny lokalgata parallellt med den föreslagna GCvägen in i området (ungefär mitt för Skarsjövallens parkering). Dessutom
föreslås stängning av lokalgatan för biltrafik mellan förskoleområdets
västligaste punkt och korsningen ca 50m väster ut (se skiss).
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12 Kommentarer: Den möjliga placeringen av förskoletomten har flyttats
till ett kvarter som ligger i områdets ”början”, närmare tillfartsvägen. Kvarterets användning medger förskola och/eller bostäder. Vare sig det blir bostäder eller förskola så blir det mycket god kontakt med ett stort grönområde
som delvis fortsätter utanför planområdet. Samhällsbyggnad ser inga problem med förskoletomtens placering eller vägsystemets utformning, i synnerhet med den utformning som utställningshandlingen har. Föreningens
förslag skulle innebära en betydande kostnad för en inte nödvändig förbättring av Skarsjövägen samt ett stort terrängingrepp.

13 Ljungskile Sportklubb LSK, 2014-06-13
13 A Ljungskile SK ser planförslaget som positivt för utvecklingen av området kring Skarsjövallen och ser möjligheter för utveckling av såväl idrottsverksamheten som mer motionsbetonade verksamhet.
Kommentarer: Noteras.
13 B Den föreslagna nya tillfartsvägen till området tycker vi är bra och
kommer att underlätta trafiken till Skarsjövallen men anser dock att biltrafiken måste vara kvar även på Skarsjövägen för att underlätta trafiken till
och från matcherna. Såväl polis som räddningstjänst är också angelägna
om att det finns två evakueringsvägar. Vi vill att Skarsjövägen rätas ut,
breddas och förses med trottoar fram till Skarsjövallen. Den bör också
förslagsvis byggas ut och kopplas ihop med Arendalsvägen för ett bättre
trafikflöde till och från Ljungskile centrum. Detta gör trafiken säkrare för
alla slag av trafikanter. Den föreslagna avstängningen för genomfartstrafik avstyrker vi så att tillfarten till Skarsjövallen förblir öppen. Detta
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kommer då att väsentligt underlätta trafiksituationen och de långa köer
som idag kan uppstå vid större publikmatcher kan undvikas.
Kommentarer: Upprustning av Skarsjövägen har prövats tidigare och är
inte möjligt att göra. Den nya tillfartsvägen får en så god standard att den
inte blir särskilt störningskänslig. Om kommunen skulle välja att stänga
Skarsjövägen för genomfart med allmän biltrafik så bör man ändå tillåta
utryckningsfordon att passera.
13 C Den föreslagna busslinjen till området ser vi som positiv och utgår
från att den utformas så att såväl publik som övriga funktionärer kan
nyttja denna för att ta sig till och från Skarsjövallen.
Kommentarer: Noteras. Inför granskningen har bussvändslingan och därmed hållplatsen flyttats ännu närmare idrottsplatsen.

14 Ljungskileortens hembygdsförening, 2014-06-18
Ljungskileortens Hembygdsförening vill anföra följande.
• Föreningen ser med glädje att utredning gjorts och hänsyn tas till vattensalamandern.
• De stenmurar som finns inom planområdet bör skyddas.
• Gatorna bör namnges i samråd med hembygdsföreningen.
• Glädjande är också att stor hänsyn tas till gång- och cykeltrafik och att
en utbyggnad till övrigt vägsystem möjliggörs.
• Hänsyn tas till den naturmiljö som Skälläckerödsbäcken utgör.
Kommentarer: Flertalet stenmurar i öppen mark kommer att bevaras. Gatunamnen diskuteras med föreningen. Skälläckerödsbäcken påverkas bara
väldigt lokalt, just där vägen korsar bäckravinen.

15 Peter Kilenstam, Skälläckeröd 1:46, Gläntan, 2014-06-16
Undrar varför inte han i likhet med andra berörda fastighetsägare blivit
personligen kontaktad av kommunen.
Skälläckerödsvägen, på vilken hans fastighet har servitut, används utan
hans medgivande, av LSK som frånfartsväg. Förändringar av denna väg
ska bekostas av Uddevalla kommun.
Fastigheten har idag två infartsvägar och är inte intresserad av att detta
ska förändras till en infart eftersom det skulle minska såväl värdet som
tillgängligheten till fastigheten.
Fastigheten har idag en fullt fungerande trekammarbrunn och eget vatten
från djupborrad brunn. Undrar vem som bekostar/löser anläggande av
nytt avlopp till fastigheten. Befarar negativ påverkan av sprängningar och
övriga markarbeten.
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Finner det helt oacceptabelt att anläggande, drift och underhåll av eventuell ny till- och frånfartsväg till min fastighet från det nytänkta området
skall bekostas av mig.
Menar att presenterade trafikmängder är felaktiga.
Menar att Uddevalla Kommun med skattemedel går LSK AB's ärenden
och detta borde ses som gynnande av enskild och därmed vara direkt felaktigt.
I punkt 15H i senaste samrådsprotokollet skrivs felaktigt att Samhällsbyggnad inte kände till anmälan om skada på livsmiljö för den då rödlistade Större Vattensalamandern. Detta är mycket anmärkningsvärt, då
Magnus Jacobsson (KD) gav LSK klartecken att anlägga den nya vägen
mellan Skarsjövägen och Skälläckerödsvägen!
Rapporten om Större Vattensalamander har inte bifogats samrådshandlingarna. Kräver att en fullständig inventering av djur och växter utförs i
området då det även finns bl a Skogsödla och Sandödla. Om en fullständig
inventering av djur- och växtliv (vilket är ett lagkrav inför exploatering av
ett orört område) har utförts begär jag härmed kopior på inventeringsprotokollen.
Om kommunen väljer att genomföra ovan nämnda exploatering, och
denna visar sig bryta mot EU's Art- och habitatdirektiv, kommer en anmälan till EU-domstolen att göras.
Finner det även mycket anmärkningsvärt att kommunen vill skydda vissa
gärdesgårdar men i andra fall (Gläntan) vill söka dispens för att riva desamma?!
Kommentarer: Det har skett flera kontakter med Kilenstam. Därefter har
planförslaget inte förändrats nämnvärt med avseende på Kilenstams fastighet. Med några andra ägare har kommunen diskuterat planområdets stora
tillfartsväg.
Om detaljplanen vinner laga kraft torde det på sikt bli kommunalt verksamhetsområde för spillvatten varför trekammarbrunnen och efterföljande behandling kan då inte längre inte användas. Brunnen kan däremot fortsätta
användas av Kilenstam. Djupborrad brunn brukar inte vara känslig för
markarbeten, om den finns inom egen fastighet.
Ny väganslutning bekostas av kommunen, medan framtida drift av vägen
närmast huset bekostas av Kilenstam eftersom det blir kvartersmark.
Samhällsbyggnad anser att trafikmängderna är rimliga.
Den nya vägen ska betjäna såväl bostadsområdet, idrottsplatserna och boende längre österut. Samhällsbyggnad kan inte se att en allmän väg av detta
slag innebär gynnande av enskild.
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Samhällsbyggnad känner inte till omständigheterna kring byggandet av den
omnämnda grusvägen. Detta kan knappast heller påverka detaljplanens utformning el dyl.
Förutom utredning av Större Vattensalamander har en naturvårdsinventering gjorts. Frågan om förekomsten av Sandödla har särskilt ställts. Naturvårdskonsulterna har inte påtalat förekomst av Skogsödla eller Sandödla.
Uddevalla kommun diskuterar med Länsstyrelsen hur Större Vattensalamander ska behandlas i detaljplanen och vid exploateringen på ett sätt som
Länsstyrelsen kan godkänna. Vidare har kommunen hos Länsstyrelsen ansökt om dispens från det generella biotopskyddet. Om dispens lämnas bedömer Samhällsbyggnad att exploateringen inte kommer att bryta mot EUs
Art- och habitatdirektiv.
Kommunen eftersträvar minimala ingrepp i sådana stengärdesgårdar som
omfattas av generellt biotopskydd. Där kommer dispens att sökas, se ovan.
,

16 Karsten Frändegård o Margareta Ristorp,
Ljungs-Hälle 1:308, 2014-06-16
16 A Med förslagna ändringar påförs vår fastighet följande :
Kraftigt ökat trafikbuller p g a ökade trafikmängder och ökad trafikhastighet intill tomtgräns.
Fastigheten avskärs från tjänster och bidrag för väghållning som vägföreningen tillhandehåller.
Ökade investerings- och driftskostnader samt ökat antal mantimmar för
att kunna bebo fastigheten. Fyrhjulsdriven bil, egen traktor med snöutrustning, banddriven snöslunga och garage med el för traktor och snöslunga
får anskaffas. Banklån måste tas för anskaffning av ovannämnda.
Tomten blir ej styckningsbar och fastighetens värde reduceras med 500800.000 kr. Försäljningsvärde och antal potentiella intressenter för fastigheten reduceras.
Vägbelysning försvinner och brevlåda flyttas med gångavstånd på 100 m
till isig nedförsbacke. Kommande kommunal kostnad.
Fastigheten får ansvar för väghållning av 150 m kommunal grusväg i norr
sluttande 25 gr nedförsbacke utan ersättning, vilket förutsätter att fastighetsägaren är 100 % frisk, mobil och kapabel att köra traktor, snöslunga
och 4 hjulsdriven bil. Fastigheten har krav på lämplig farbar väg vintertid.
Kommentarer: Det blir förvisso en mycket stor förändring för fastigheten
och det är beklagligt att fastigheten som i dag ligger vid en enskild väg
måste sköta en ny vägsträcka. Kommunen och vår vägprojektör har försökt
att hitta andra lösningar, men utan att lyckas.
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Det finns ingen självklar rätt att få dela en stor bostadsfastighet i två.
16 B Bef. fastighetsstyckning är ca. 100 år gammal och byggnadernas och
fastighetens brukssätt är anpassad för bef. vägsträckning.
Förslaget bygger på att man påtvingar denna fastigheten samt LjungsHälle l :399 långa olämpliga tillfartsvägar med "privat" väghållning av
kommunal väg och ökade kostnader som följd vilket vi inte kan acceptera.
Förslaget tillämpar det kommunala planmonopolet på ett oacceptabelt
sätt och inget av förslag som framförts vid samråd har hörsammats.
Önskar att kommunen tänker om och återkallar förslaget för ytterligare
genomgång , initierar samråd och omarbetning av förslaget med berörda
fastighetsägare och med större respekt för privat egendom och livssituation.
Kommentarer: Se16 A ovan.
16 C En väg och trafiken på denna är ett permanent ingrep i omgivningen
som består för kommande generationer. Den föreslagna vägsträckningen
representerar den längst tänkbara reslängden för alla bil och material
och cykel transporter till och från området.
Trafiken kommer passera 3-5 övergångsställen samt ett stort antal privata
fastigheter. Alltså det minst gröna alternativet.
Har man rätt att försämra den vardagliga livsmiljön för dessa kommunala
innevånare för att kunna skapa tomter för (kommuninnevånare?) som inte
bebor eller värnar om detta närområde idag?
Kommentarer: Kommunen har utrett två andra principer för tillfartsväg till
bostadsområdet. En ny bro över bäckravinen i Åsvägens förlängning mot
ost-nordost har befunnits vara en sämre lösning. Förbättring av den nuvarande tillfartsvägen, Skarsjövägen har inte befunnits vara möjlig.
16 D I detta fallet har utövaren av monopolet valt att bara hörsamma sina
egna intressen och skapa en motpart/kommuninnevånare som inte accepterar uppkomna förslag och konsekvenserna av dessa.
Som privatperson är man i underläge gentemot kommunen då man inte
har juridisk expertis, vana att hantera liknande frågeställningar eller ekonomisk bas av skattemedel och arbetskraft. Dom flesta skulle nog inte acceptera den uppkomna situationen.
Vi önskar en dialog och samförståndslösning för att skapa en hållbar
långsiktigt trovärdig lösning och ser fram emot kommande samråd där
synpunkter från medborgare hörsammas.
Kommentarer: Se kommentar 16 A och 16 C ovan.
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17 Agneta Lindsten, Magnus Lidén, Max Lindsten o Fredrik Lindsten,
Skafteröd 1:42, 2014-06-10
Vi äger fastigheten Skafteröd 1 :42, en skogstomt med en enkel sommarstuga, som varit vår tillflykt under många år. Nu skall det enligt planerna
anläggas en kommunal huvudgata alldeles intill tomten, vilket ändrar
ostördheten fullständigt. Vi är också mycket osäkra på hur det rent kommersiella värdet hos vår fastighet påverkas.
Sedan översiktsplanen 2010 har vägsträckningen förbi vår tomt ändrats
på ett sätt som betydligt förvärrar vårt läge, utan att vi tidigare fått någon
information om detta eller blivit inbjudna till samtal. Vår tomt påverkas
mycket av förslaget, men omnämns inte i detaljplanen tillsammans med
andra påverkade fastigheter.
Har tidigare föreslaget att en vall uppförs mellan väg och fastighet. I samrådsförslaget finns inte plats för någon vall.
Det ser ut som att bullerutredningen har gjorts på den tidigare sträckningen. Så som vägen ligger nu kommer vi med all sannolikhet att ligga
avsevärt högre i maximal ljudnivå och nu framförallt längs den östra väggen.
Ur miljösynpunkt så bör vägar som innebär att man asfalterar över levande ängs- och skogsmark alltid göras så korta som möjligt.
Vi vill att bullerutredningen tas om, och att vägen planeras så att det blir
möjligt att anlägga ett bullerskydd mellan den och vårt hus.
Kommentarer: Enligt bullerberäkningen blir ekvivalentnivån ca 45 dB(A)
att jämföra med riktvärdet 55 dB(A). Maxnivån blir ca 65 dB(A). Efter plansamrådet har vägen flyttats något längre från 1:42. Även om riktvärdena för
buller ”klaras” med god marginal finns det ett utrymme mellan vägen och
1:42 för t ex en skyddsplantering el dyl
18 Hanne Mannheimer, Tjöstelsröd 1:20 o 1:21, 2014-06-16
Jag har följande invändningar mot föreslagen plan.
18 A. Förslaget innebär en betydande miljöpåverkan på den fridlysta vattensalamandern. Genom trafiken kommer föroreningar att nå föreslagna
dammar via vägdagvattnet. Skadeverkningarna under själva byggtiden
kan räcka för att ta död på hela beståndet av vattensalamandern.
Även om tunnlar anläggs under vägbanan kommer salamandrar att ta sig
upp på vägen och bli överkörda. Det är det förorenade vattnet i dammarna som utgör det största hotet mot vattensalamanderns fortbestånd.
Med hänsyn till det skydd som den större vattensalamandern har genom
fridlysning, EU:s habitatdirektiv Globala Rödlistan över djur så är det ett
brott mot dessa direktiv och förordningar att vidta sådana allvarliga ingrepp i de områden där den större vattensalamandern har sin boplats.
Kommentarer: Se 1 F och 15 ovan.
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18 B Beståndet av öring, som vandrar upp till Silverfallet för att och leka,
utsätts för fara. Öringen är beroende av att kunna vandra upp i bäcken
med grusbotten.
Vidare att det finns klarvatten i bäcken. Bäckar med grusbotten och klarvatten har ett högt naturvärde och är känsliga för påverkan. Föreslagna
åtgärder kan få effekter såväl uppströms som nedströms i vattensystemet
och kan således negativt påverka öringen.
Kommentarer: Vägens korsning med Skälläckerödsbäcken ska utföras
med all den försiktighet som Länsstyrelsen kräver.
18 C Skarsjövallen med omnejd är avsett att vara ett rekreationsområde.
Att anta en detaljplan med ett villaområde är ett allvarligt ingrepp och
förändrar avsikten att bibehålla ett område med orörd natur för utomhusaktiviteter. Lämpligare platser torde finnas kring Ljungskile.
Kommentarer: Samhällsbyggnad anser att detaljplanen innebär ett relativt
litet ingrepp i rekreationsmiljöer. Exploateringen har stöd i Ljungskile översiktsplan.

19 Annette o Henrik Thielfoldt, Gökärtsvägen 2,
Ljungs- Hälle 1:354, 2014-06-14
Har tidigare lämnat synpunkter för vår del av fastighet Ljungs-Hälle
1:354 men har ej fått något svar från er. Vi lämnade in önskemål om värdeminskning alt. bistånd till tomt.
Vår fastighet är ute till försäljning men intresset har varit lågt vilket vi tolkar som att det är läget och oron av trafiken av det nya området som
skrämmer folk till vår bostad.
Vi vädjar nu till er att hjälpa oss med våra önskemål som vi tidigare presenterat. På så sätt kan vi sänka utgångspriset vilket genererar till en lättare försäljning av bostaden.
Vi har tingat tomt på Skafteröd men vi har inte de ekonomiska förutsättningarna att starta byggnationen innan vi fått sålt vår fastighet. Önskar få
ett svar från kommunen för att kunna komma till beslut i tomtköp.
Kommentarer: Det nya bostadsområdet med den nya tillfartsvägen innebär
förvisso en förändrad situation för 1:354. Enligt bullerberäkningen kommer
dock inte den ekvivalenta bullernivån att överstiga riktvärdet 55 dB(A).

20 Andreas Jenssen, Rosenvägen 14, Ljungs- Hälle 1:298, 2014-06-16
Bor i det hus som ligger närmast vägen vid korsningen Rosenvägen/Skafterödsvägen. Redan idag känner man av vibrationer från bussen när den
kör förbi och undrar hur det kommer att påverka om lastbilstrafik i samband med utbyggnad ökar.
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Undrar om ekonomisk kompensation kan utgå för eventuella vibrationsskador som kan uppkomma i samband med ökad tung trafik som kan
komma att pågå under hela utbyggnadstiden, ca 8 år.
Hur kommer bullerstörningar att hanteras? Hur nära inpå tomtgränsen
kommer bullerskydd att uppföras?
Hur kommer trafik och hastighet att hanteras? Det är mycket gångtrafik
över Rosenvägen dagligen. Kommer hastighetsdämpande åtgärder att utföras?
Undrar varför kommunen valt den längsta vägsträckan för att koppla på
den nya tilltänkta bostadsområdet. Det måste vara flest människor som
blir drabbade av detta.
Skafterödsvägen är redan en väldigt trafikerad sträcka som dessutom är
brant vilket påverkar buller och miljö mer då bilar förbrukar mer bränsle
för att ta sig upp till toppen.
Kommentarer: Om det kan påvisas att tung trafik orsakar skador på ett hus
så kan husägaren vara berättigad till ersättning från väghållaren. Enligt bullerberäkningen kommer inte riktvärdena 55 dB(A) resp 70 dB(A) att överskridas. Kommunen har undersökt flera alternativa tillfarter till det nya bostadsområdet, och fann att Skafterödsbacken är den bästa tillfartsvägen. Så
anges också i Ljungskile översiktsplan.
21 Rose- Marie Antonsson, Lingonvägen 10,
Ljungs-Hälle 13:2, 2014-05-15
Vi förutsätter, om vägen kommer till stånd, att effektiva bullerdämpningsåtgärder kommer att ombesörjas i syfte att så långt möjligt undvika miljöstörningar för de boende på Lingonvägen.
Önskar att få veta varför sträckningen inte löper längre på befintlig grusväg och viker av längre söderut över "Röda torpet" vilket bättre skulle
skona boendemiljön.
Kommentarer: Husen vid Lingonvägen får enligt bullerberäkningarna nivåer som med god marginal understiger riktvärdena. Vägsträckningen är
studerad ganska noggrant och det har inte varit möjligt att lägga vägen
längre mot sydväst med tanke på hur terrängen ser ut.

22 Gunnar Ågren, Lingonvägen 8, Ljungs-Hälle 13:1, 2014-06-11
Undertecknande ägare till fastigheten Uddevalla Ljungs-Hälle 13:1
motsätter sig den föreslagna tillfartsvägens sträckning.
När vi under 1979-1980 erbjöds att välja tomt angavs från kommunen att
när vägen till det tilltänkta bostadsområdet skulle anläggas skulle den
dras som en förlängning österut på Åsvägen.
Detta fick oss att välja en tomt så att buller från den planerade vägen
skulle minimeras. Min fastighet kommer att avsevärt störas av buller från
den föreslagna vägen jämfört med dagens situation.
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Kräver att kommunen tar sitt ansvar så att detta inte kommer att ske då
vilseledande uppgifter har lämnats vid försäljning av tomterna.
Kommentarer: Samhällsbyggnad känner inte till vilken information som
kommunen lämnade i början av 1980-talet, utöver det som anges i beskrivningen till detaljplan LJ 26, fastställd 1980-01-22. Där nämns att Åsvägen
ev i framtiden kan komma att förlängas mot nordost och norr, (vilket ju inte
har gjorts). Kontoret uppfattar att den vägen skulle vara en alternativ tillfart
till Övre Hälle, och inte för att mata ett nytt bostadsområde. Förvisso blir
det en förändring för 13:1, men beräknade bullervärden kommer ändå klart
under riktvärdena. Se även kommentar 21 ovan.

23 Peter o Ulrika Malinen, Lingonvägen 12,
Ljungs- Hälle 16:1, 2014-06-14
Då vi deltog på mötet angående detaljplanen informerades vi om planerna
kring utförandet av dem planerade vägsträckningen. Vi bor på Lingonvägen 12, fastighet Ljungs Hälle 16:1 och vi har förstått att inget buller- eller insynsskydd är planerat för att skilja vägen från vår tomt. Då vi befarar att vägen kan skapa störningar i fråga om både buller och ökad insyn
vill vi att dylika skydd uppförs.
Kommentarer: Se kommentarerna 21 o 22 ovan.
24 Lasse o Maria Sjöfält, Gökärtsvägen 4,
Ljungs- Hälle 1:353, 2014-06-14
- Ökad trafik ger ökat buller och det ska därmed sättas upp ett bullerplank
längs Skafterödsvägen. Om vi får ett plank där istället måste det planket
vara betydligt högre än de 1,5 m som finns i förslaget för att ha samma
effekt som häcken har idag.
- Ökad trafik gör också att säkerheten vid övergångsställen behöver ses
över ordentligt. Bilarna kör väldigt fort på Skafterödsvägen idag och det
behöver sättas in tydliga åtgärder för att dra ner hastigheten här. Det är
även många barn och ungdomar som passerar vägen för att ta sig till bl.a.
skolan och som det ser ut idag finns ingen riktigt bra passage och när trafiken nu kommer att öka behöver detta också ses över noggrant.
- Om trafiken ökar kraftigt och man bor precis intill vägen kan man ju
anta att värdet på huset minskar så hur funderar kommunen kring en sådan värdeminskning av hus?
- Vi bor i ett område som redan idag är väldigt blött så vad händer med
dagvattnet/grundvatten om det nu huggs ned en hel del träd för att bygga
väg? Vi har varit i kontakt med kommunen i denna fråga tidigare.
En av era medarbetare har varit hos oss för att titta på problemet och hur
vi skulle kunna lösa det. Som han sa till oss ligger Gökärtsvägen mellan
två "berg" och vi ligger lägst på gatan vilket gör att vi får en blöt tomt. Vi
är oroliga vad för konsekvenser det blir när man hugger ner massa träd
för vägen. Vår oro är att vi då kommer få en ännu blötare tomt dvs att det
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vatten som dessa träd skulle suga upp kommer röra sig åt vårt område, då
vi ligger lägst.
- Om invånarantalet nu stiger kommer trycket på förskolor och skolor att
öka. Som det ser ut nu är det redan trångt, inte minst på Ljungskileskolan,
så hur tänker ni lösa så att alla får möjlighet till en bra skolgång i
Ljungskile?
Sammanfattningsvis så kan man säga att vi är oroliga för hur bullret kommer påverka oss och vi är väldigt måna om att säkerheten för framförallt
barnen blir bra om det nu blir ökad trafik. Det är också intressant att veta
hur kommunen kompenserar de hushåll som drabbas av värdeminskning
på fastigheten.
Kommentarer: Enligt bullerberäkningen blir nivån med ett 1,3 meter högt
plank något lägre än dagens nivåer. Frågan om utformning av övergångsställena har vidarebefordrats till Samhällsbyggnads trafikenhet. Samhällsbyggnad tror inte att det går att påvisa någon värdeminskning p g a den
ökade trafiken på Skafterödsvägen. Byggandet av den nya vägen bedöms
inte ge ökat dagvattenflöde till som kan påverka bostadsbebyggelsen utefter
Skafterödsvägen. Kapaciteten på bl a skolor och förskolor ses kontinuerligt
över i bl a Ljungskile så att inte lokalbrist uppstår.

25 Martin Laurell, Hälle Lider 30, Ljungs- Hälle 1:221, 2014-06-11
Trafikmängden på Skafterödsleden kommer att fördubblas efter att området vid Skarsjövallen står klart.
Detta kommer att leda till ytterligare buller för de boende på Svalörtsvägen, Kattfotsvägen och Gökärtsvägen - vilket förstås måste undvikas.
För att minimera bullret från vägen föreslår jag att följande åtgärder vidtas:
1. På krönet av Skafterödsledens långa backe finns en puckel som skulle
kunna sänkas ner rejält (vilket innebär sprängning). Då kan en gångbro
byggas över krönet där övergångsstället är idag. Nedsänkningen av
vägen, i kombination med bullerplank, reducerar då vägbullret kraftigt.
Backens höjd minskar då också vilket är positivt – speciellt vintertid d v s
en förbättring av säkerheten.
2. Från backens rejält sänkta krön schaktas vägen även ner söderut, längs
Kattfots- och Gökärtsvägen, fram till Asvägen. Bullerplank byggs även
här vilket tillsammans reducerar vägbullret.
3. Vid korsningen med Asvägen grävs även fortsättningen av Skafterödsleden ner, men tillräckligt mycket (god höjdskillnad finns) för att kunna kulvertera vägen så trafiken där inte stör intilliggande fastigheter. En betongkonstruktion i form av färdiga valv sätts över vägen varefter några
meter jord läggs på och träd mm planteras. Vägen går därefter upp i dagen tillräckligt långt från berörda fastighet och fortsätter sedan på vanligt
sätt mot Skarsjövallen.
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4. Tillbaka till Skafterödsbacken längs med Svalörtsvägen: Då puckeln på
backens krön sprängts ner rejält kan även vägen längs Svalörtsvägen sänkas och bullerplank byggas. Då slipper även de boende där vägbullret.
Kommentarer: De ganska omfattande åtgärder som Laurell diskuterar
skulle förvisso ge vissa fördelar, men Samhällsbyggnad bedömer att de inte
är nödvändiga för att få en godtagbar trafikbullermiljö för bef bostäder vid
Skafterödsvägen. Se bl a kommentarerna 19, 20 och 24 ovan

26 Inger o Kjell Sällström, Kattfotsvägen 13,
Ljungs-Hälle 1:329, 2014-05-27
Skafterödsbacken är olämpligt för större trafikmängd än den vi har idag,
p g a lutning, dålig sikt och olämpligt placerad busshållplats. (Rosenvägen) Vintertid stor risk för ishalka från backkrön och ca 100 meter neråt.
Någon form av fartbegränsningsanordning borde införas.
Om den nya vägsträckningen, Åsvägen - Skarsjövallen blir av föreslås följande:
l Rondell i krysset vid Åsvägen, för hastighetsbegränsning
2 GC-väg kan ej anläggas från detta kryss till backkrönet p g a platsbrist.
3 GC-väg måste dras (söderifrån sett) strax före rondellen genom grönområdet ner mot Gullrisstigen. ( där vägen ursprungligen har gått)
4 Med dagens erfarenhet måste fartbegränsning införas både på Åsvägen
och längs nya vägen.
5 Promenadstråket över spången är bra men någon form av justering av
lutningen till och från spången är önskvärd.
6 Bullerdämpande åtgärder motses i betydligt mer konkreta former än vad
som delgavs på mötet.
7 Konsekvensbeskrivning beträffande den ökande trafikmängden motses
också, beträffande buller och ökande avgasutsläpp, enligt handlingarna
2000 fordon/dygn skall lyftas ca 65m upp från gamla E6 till krönet.??
8 Befintligt farthinder på gångvägen från Irisvägen mot Skafterödsbacken
borde åtgärdas omgående, oavsett vägbygget.
9 Spillvattenledning som skall dras under bäcken och spillvattnet trycks
upp till Smultronstigen, kolla risk för luktstötar vid övergång till självfall.
Kommentarer: Samhällsbyggnad bedömer att Skafterödsvägen fungerar
även vid en ökad trafikmängd.
Kommunen diskuterar möjligheten till en cirkulationsplats vid korsningen
Åsvägen -Skafterödsvägen, men det finns inga beslut.
Preliminärt bedöms att det finns utrymme för en gång- och cykelväg utefter
Skafterödsvägen.
Promenadstråket över spången är tänkt som ett rekreationsstråk där handikappsanpassning inte krävs. Dock torde den maximala lutningen bli lägre
än vad den är i dag.

24

En mer detaljerad trafikbullerberäkning med åtgärdsförslag har nyligen utförts för bostäderna intill Skafterödsvägen.
Föroreningshalter från bilavgaser är enbart ett problem i större orter och i
mycket instängda gaturum, men inte i t ex Ljungskile.
Frågan om farthinder o dyl är vidarebefordrad till Samhällsbyggnads trafikenhet.
Spillvattensystemet måste givetvis utformas så att det inte blir risk för luktstötar.

27 Madeleine Winqvist, Svalörtsvägen 8, Ljungs- Hälle 1:344,
06-02

2014-

Vi har redan idag en hög bullernivå från den befintliga vägen. Eftersom
det är en backe gasar fordonen extra mycket och ljudet ökar därmed. Jag
har tidigare skrivit och påtalat vikten av ett bullerplank vid en eventuell
utbyggnad av vägen. Av ert informationsbrev framkommer att bullerskydd
är tänkt och jag vill förtydliga vikten av detta så det inte faller bort i planeringen.
Det finns ett stort behov av en gångbana/trottoar längs hela Skafterödsvägen. Övergångstället som är högst upp på krönet är mycket farligt. Bilarna kommer i hög fart och det är dålig sikt. Barnen som bor på Hälle
ska kunna ta sig säkert mellan områdena.
Kommentarer: Enligt bullerberäkning blir ekvivalentnivån ca 53 dB(A),
vilket ju understiger riktvärdet 55 dB(A). Maxnivån blir ca 66 dB(A) vilket
understiger riktvärdet 70 dB(A) vid uteplats. Frågan om trafiksäkerheten för
fotgängare är vidarebefordrad till Samhällsbyggnads trafikenhet.
28 Caroline Jensen, Rosenvägen 14, Ljungs-Hälle 1:298, 2014-06-12
Har svårt att förstå varför vägen till det nya bostadsområdet ska gå via
Skafterödsvägen {Hällebacken} då det är den längsta sträckan till det nya
bostadsområde vilken dessutom är brant. Det blir fler som blir drabbade
av ökat buller omkring sig.
Oroande att den högsta ljudnivån beräknas bli när hela området är färdigt. 2000 fler bilar/dag är en markant ökning och jag ser inte att ett bullerskydd kan väga upp både ljudnivån och säkerheten längs vägen!! Befarar långvariga störningar av byggtrafik.
Många barn passerar korsningen Rosenvägen- Skafterödsvägen när de
går till skolan. Säkerheten behöver förbättras eventuellt med farthinder.
Redan idag är det svårt att få plats på kommunal förskola i Ljungskile och
det finns därför ett behov av en kommunal förskola. Detta leder i sin tur
att även Ljungskileskolan måste byggas ut.
Kommentarer: Kommunen har i sitt arbete med Ljungskile översiktsplan
studerat alternativa tillfartsvägar och funnit att Skafterödsvägen är den
bästa. Enligt bullerberäkning blir ekvivalentnivån ca 54 dB(A), vilket ju understiger riktvärdet 55 dB(A). Maxnivån blir ca 71 dB(A) utanför fasaden
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mot vägen. Uteplatser kan placeras i ljudlä. Frågan om trafiksäkerheten är
vidarebefordrad till Samhällsbyggnads trafikenhet.
Lokalförsörjningen för skolor och förskolor ses över kontinuerligt

29 Roger Isaksson, Kattfotsvägen 5, Ljungs- Hälle 1:333, 2014-06-11
Om trafikmängden på Skafterödsvägen fördubblas kommer vibrationsoch bullerskyddsåtgärder att krävas för befintliga bostäder.
Övergångsstället på krönet av Skafterödsvägen bör ljusregleras för att
skydda gångtrafikanter.
Ny gång- och cykelväg bör anslutas till Gullrisstigen. Ur vinterröjningssynpunkt är det bra att hålla backen fri från gång- och cykeltrafik.
Busshållplatsen vid Skafterödsvägen –Rosenvägen har dålig placering ur
trafiksynpunkt.
Kommentarer: Enligt bullerberäkning kommer fastigheten att få bullernivåer under riktvärdena när erforderliga bullerskydd har uppförts. Frågan om
trafiksäkerheten för fotgängare cyklister är vidarebefordrad till Samhällsbyggnads trafikenhet

Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker:
30 Skanova, 2014-04-29
31 Väst Vatten, 2014-05-06
32 Svenska Kraftnät, 2014-06-16
33 Uddevalla Energi, 2014-06-05
34 Polisen, 2014-04-10
35 Skogsstyrelsen, 2014-08-06

SAMMANFATTNING/ SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Planen bedöms nu vara klar för utställning.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Martin Hellström
Enhetschef plan- och exploatering

Mats Windmark
planarkitekt

26

Detaljplan för del av

TJÖSTELSRÖD 1:1 m.fl.
Bostadsområde vid Skarsjövallen
Ljungskile, Uddevalla kommun
ARB 471

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Utställningshandling
Upprättad 2019-12-18

2 (19)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Organisatoriska frågor
Allmänt
Planprocessen

Beslutsordning
Tidplan
Genomförandetid
Huvudmannaskap
Ansvarsfördelning
Vatten, spill- och dagvatten
Gator och gångvägar
Naturmark
Avtal
Tillstånd och beslut
Upplåtelse- och boendeform

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Fastighetsbildning
Gemensamhetsanläggningar, servitut
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastighetskonsekvenser kartor

Ekonomiska frågor
Allmänt, plankostnader
Planavgift
Anläggningar
Vatten, avlopp och dagvatten
Fastighetsbildning - lösenrätt
Tele- och elnät, belysning

Tekniska frågor
Vägar, gång- och cykelvägar
Parkering
Natur, grönytor
Vatten, avlopp, dagvatten
Geoteknik
Lekplatser
Radon
Bullerskydd
Brand
El och tele
Avfall
Tekniska utredningar

Medverkande i planarbetet

Genomförandebeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18

3
3
3

3
4
4
4
5
5
6
6
6
7
8

8
8
9
9
10
12

12
12
12
12
13
13
14

14
14
15
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18

19

Detaljplan för del av TJÖSTELSERÖD 1:1 m fl
Uddevalla kommun

3 (19)

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Allmänt
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att genomföra detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1. Det geografiska område som
omfattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen
är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Planprocessen
Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL
1987:10) på grund av att planarbetet inleddes innan den nya plan- och
bygglagen trädde i kraft.
Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut
för granskning innan det kan tas upp för antagande.

BESLUTSORDNING
Målsättningen är att kommunala beslut som är kopplade till planen tas enligt följande:
 Beslut om samråd av planen. Miljö och stadsbyggnadsnämnden.
 Godkännande av samrådsredogörelsen. Miljö och stadsbyggnadsnämnden.
 Beslut om utställning: Samhällsbyggnadsnämnden.
 Godkännande av utställningsutlåtande och antagandehandling. Samhällsbyggnadsnämnden.
 Godkännande i Kommunstyrelsen
 Antagande av planen i Kommunfullmäktige
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Tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:
2:a kvartal 2014

3:e kvartal 2019
1:a kvartal 2020
1:a kvartal 2020
1:a kvartal 2020
2:a kvartal 2020
Tidigast 2:a
kvartal 2020

Samråd av förslag till detaljplan med bland andra berörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter och
kommunala nämnder
Beslut om utställning i Samhällsbyggnadsnämnden
Utställning av detaljplan
Godkännande av utlåtande och antagandehandling,
Samhällsbyggnadsnämnden.
Godkännande i Kommunstyrelsen
Antagande av detaljplan, Kommunfullmäktige
Laga kraft

Utbyggnad enligt planförslaget kan ske först när detaljplanen vunnit laga
kraft.

Genomförandetid
Genomförandetiden för planen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga
kraft.
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentligaste rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, 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.

Huvudmannaskap
Kommunen är initiativtagare till exploateringen och planen kommer att
genomföras med kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen är exploatör och svarar för byggandet av vägar, besöksparkeringar, gång- och cykelvägar samt förändringar inom grönytor. Lekplatserna iordningställs av kommunen till en ”grundstandard”. Allt detta ska
ingå i tomtpriset.
Inom två kvarter (e3) är dock kommunen inte exploatör utan respektive
kvarter avses försäljas och exploateringen genomföras som en samlad exploatering. Inom dessa kvarter kan mark och vägar förvaltas antingen av
en hyresvärd eller en bostadsrättsförening, eller så kan mark och vägar
förvaltas som en gemensamhetsanläggning. Det senare gäller om varje
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hus upplåts med äganderätt och det därmed sker avstyckning av en tomt sker
kring varje hus, eller om det blir s k ägarlägenheter. Samlad exploatering kan
även komma att bli aktuell inom områden med bestämmelsen e2.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tablå.
Anläggning
(kartbeteckning)

Genomförandeansvarig

Drift- och skötselansvarig

HUVUDGATA

Uddevalla kommun

Uddevalla kommun

LOKALGATA, GC-VÄG

Uddevalla kommun

Uddevalla kommun

NATUR

Uddevalla kommun

Uddevalla kommun

gatubelysning

Uddevalla kommun

Uddevalla kommun

Vatten- och avloppsledningar samt ledningsnät för
dagvatten

Uddevalla Vatten AB

Uddevalla Vatten AB

B, SB

Fastighetsägare

Fastighetsägare.

P

Uddevalla kommun

Samfällighetsförening

E1

Uddevalla Energi AB

Uddevalla Energi AB

E2

Uddevalla Vatten AB

Uddevalla Vatten AB

lek

Uddevalla kommun

Samfällighetsförening

Allmän plats

Kvartersmark

Vatten, spill- och dagvatten
Uddevalla Vatten AB avser att genomföra utbyggnad av det gemensamma ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, d v s att
området ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
För kvarteren där en samlad exploatering ska ske regleras utbyggnaden
av dricksvatten, spillvatten och dagvatten i markanvisningsavtalet. Inom
kvartersmark anläggs va- och dagvattenledningar av ägare till avstyckad
fastighet. Där ledningar passerar kvartersmark kan ledningsrätt behövas.
Ledningsrätt ska upplåtas utan ersättning.
Driftansvarig för det allmänna va-nätet är Uddevalla Vatten AB vilket
även innebär att kommunen anvisar förbindelsepunkt för respektive
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fastighetsanslutning.
Dagvatten som kommer från naturmark in på tomtmark ska omhändertas
av tomtägaren. På vissa ställen kan kommunen anlägga avskärande diken.
Gator och gångvägar
Utbyggnaden av gator, gång- och cykelvägar och gångvägar inom allmän
platsmark genomförs av kommunen.
Inom delar av planområdet, där planen medger grupphusbebyggelse och
flerbostadshus, anläggs kvartersvägar, parkeringsytor, gatubelysning och
gångstråk av fastighetsägare.
Inom fastigheter för friliggande villor anläggs samtliga kör- och gångytor
av respektive fastighetsägare.
Naturmark
Som huvudman inom planområdet föreslås fortsatt skötsel och underhåll
av allmän platsmark med beteckningen NATUR ligga på Uddevalla kommun.
Kvartersmark
Inom respektive avstyckad fastighet ansvarar fastighetsägaren för att
byggnader och anläggningar uppförs.
Vägnamn
En kommunal namnberedning föreslår vägnamn till Samhällsbyggnadsnämnden och till Kommunfullmäktige för godkännande. Lantmäteriet
sätter sedan adressnumren till respektive fastighet/ hus.

Avtal
Eftersom kommunen äger huvuddelen av mark inom planområdet behövs
det inga avtal för att genomföra huvuddelen av detaljplanen med undantag för utbyggnad av tillfartsvägen.
Markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan Uddevalla kommun
och den eller de exploatörer som ska genomföra utbyggnad inom de kvarter som blir aktuella för en samlad exploatering. I avtalet regleras aktuella
frågor för projektet.
Uddevalla kommun ska teckna avtal gällande ombyggnad av tillfart till
Skälläckeröd 1:46. Fastighetsägaren får möjlighet att köpa till mark av
kommunen. En byggrätt för garage/uthus läggs in i detaljplanen.
Avtal ska även upprättas mellan Uddevalla kommun och fastighetsägare
till Ljungs-Hälle 1:308 angående ombyggnad av tillfart. Förhandlingar
om markförvärv för huvudgatan pågår med ägarna till Skafteröd 1:3 och
Ljungs Gunneröd 2:1, se även sid 8 och 11. Uddevalla kommun har
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förvärvat Ljungs-Hälle 1:399 vilken också berörs av utbyggnaden av ny
väg.
Avtal kommer att skrivas med Ljungskile Sportklubb, LSK, tomträttsinnehavare till Tjöstelsröd 1:37, då utbyggnaden av huvudgatan medför intrång i tomträtten.
Avtal med fastigheter utefter Skafterödsvägen kan komma att aktualiseras
gällande uppförande av bullerskydd. Bullerskydd ska uppföras i ett tidigt
skede av exploateringen.

Tillstånd och beslut
Borttagande eller åtgärder som kan påverka biotopskyddade objekt såsom
stenmurar i odlingslandskapet, åkerdiken etc kräver dispens från gällande
bestämmelser. Dessa dispenser lämnas av Länsstyrelsen. Ansökan avses
lämnas till Länsstyrelsen innan detaljplanen ställs ut.
Den nya tillfartsvägen berör den sydligaste delen av strandskyddat område kring Skälläckerödsbäcken. Strandskyddet upphör ca 25 meter söder
om korsningspunkten. Längre söderut har bäcken ingen tydlig bäckfåra
vilket förmodas vara motivet för att strandskyddet inte sträcker sig längre.

Strandskydd föreslås upphävas inom en mindre del av strandskyddat område i den
sydligaste delen av strandskyddsområdet kring Skälläckerödsbäcken

Förutsättningarna för upphävande av strandskydd i samband med detaljplanläggning är att det måste föreligga särskilda specificerade skäl
för upphävandet. Skälen är angivna i Miljöbalken s 7:e kap 18c – d
§§.
De särskilda skäl som kommunen anser motiverar upphävandet är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse av tätortsutveckling/bostadsutbyggnad i Ljungskile.

Detaljplan för del av Tjöstelseröd 1:1 m fl
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Ett annat allmänt intresse som den nya vägen tillgodoser är behovet av
bättre vägförbindelse mellan Ljungskile och de friluftsanläggningar och
friluftsområden som ligger öster om Ljungskile, Skarsjöområdet.
Upphävandet av strandskyddet bedöms inte påverka den allemansrättsliga
tillgängligheten till Skälläckerödsbäckens strandområden och goda livsvillkor för växter och djur bedöms kunna bibehållas.

Upplåtelse- och boendeform
Upplåtelse- och boendeform för mark och byggnader regleras formellt
inte av detaljplanen.
Kommunen avser försälja villatomter med äganderätt via tomtkön. För
kvarteren där alternativa typer av bostäder medges kan upplåtelse- och boendeform komma att vara antingen äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt.
Det slutliga ställningstagandet kommer att styras av rådande konjunktur
och efterfrågan vid tillfället när byggnaderna uppförs. Kommunen kan
vid markanvisning kräva hyresrätt för del av bebyggelsen.
Etappindelning
Planens utformning möjliggör en utbyggnad i etapper. Eventuell etappindelningen kommer att styras av rådande konjunktur och efterfrågan. I
dagsläget finns inga uttalade mål om vilken eller vilka delar som bebyggs
först. Det mest rationella tillvägagångssättet är med avseende på vägar
och VA att hela utbyggnaden sker samtidigt.
Vad gäller de områden som avses för sammanbyggda bostäder eller flerbostadshus så är kommunens målsättning att respektive område ska bebyggas som helhet vid ett och samma tillfälle och av samma byggherre.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsägare
Kommunen äger fastigheten Tjöstelsröd 1:1 inom vilken den nya
bebyggelsen föreslås.
Byggandet av den nya tillfartsvägen berör flera privatägda fastigheter.
T ex får Ljungs-Hälle 1:399 och Ljungs-Hälle 1:308 förändrade tillfarter
till sina fastigheter.
För byggandet av tillfartsvägen måste delar av fastigheterna Ljungs-Hälle
1:399, Ljungs-Gunneröd 2:1 samt Skafteröd 1:3 förvärvas av Uddevalla
kommun. Kontakter har tagits med berörda fastighetsägare angående
fastighetsregleringar.
Den del av huvudgatan som leder fram till Skarsjövallens entré berör
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fastigheten Tjöstelsröd 1:37 som ägs av Uddevalla kommun, men där
tomträtt innehas av Ljungskile sportklubb, LSK. Kommunen har haft
kontakt med representant för LSK angående detta.
För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.

Fastighetsbildning
Avstyckning
I dagsläget är avsikten från kommunen att försälja ett antal villatomter
som avstyckade fastigheter för enskilt byggande. Från Tjöstelsröd 1:1 avstyckas 46 villatomter som bostadsfastigheter. Illustrationslinjer på
plankartan anger ungefärliga förslag på lämpliga tomtgränser, men exakt
utformning av varje tomt bestäms av lantmäteriet i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Från Tjöstelsröd 1:1 möjliggör planen avstyckning av en tomt för förskola som även får innehålla skola, fritidshem, samlingslokaler etc. Om
utbyggnad av förskola inte blir aktuell kan fastighet även avstyckas för en
samlad exploatering för boende. Avstyckning begärs först när utbyggnad
blir aktuell.
I dagsläget har kommunen för avsikt att försälja de större kvarteren som
tillåter ”sammanbyggda eller friliggande”(e2) bostäder respektive ”sammanbyggda bostäder eller flerbostadshus”(e3)för samlad exploatering till
olika exploatörer. Eftersom upplåtelse- och boendeform ännu inte slagits
fast, kan samtliga eller delar av områdena komma att avyttras som en enhet eller styckas i flera bostadsfastigheter för enskilt ägande. Planförslaget ger möjlighet till bildandet av ett flertal nya fastigheter inom dessa
områden. Beroende på konjunktur och kostnadsläge kan områdena
komma att byggas ut i etapper, vilket i så fall även kan innebära en etappindelad fastighetsbildning.
De kommunala VA-ledningarna föreslås så långt möjligt ligga inom allmän
plats där ju kommunen avser att behålla äganderätten. För kommunala VAledningar på kvartersmark kan utrymme upplåtas med servitut. För uppförande av transformatorstation och pumpstationer kan utrymme upplåtas med
ledningsrätt.

Gemensamhetsanläggningar, servitut
Den befintliga vägen, Skafterödsvägen, i västra delen av planområdet, är
upplåten för gemensamhetsanläggningen Skafteröd ga:3 som förvaltas av
Skafteröds samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen ska omprövas genom lantmäteriförrättning då del av nuvarande väg kommer att
försvinna när ny gata byggs ut.

Detaljplan för del av Tjöstelseröd 1:1 m fl
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Den nuvarande Skarsjövägen ingår i gemensamhetsanläggningen
Tjöstelsröd ga:1. Då det byggs gata, som blir allmän plats, fram till Skarsjövallen kommer gemensamhetsanläggningen att omprövas.
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom
planområdet som t ex gästparkeringsytor och lekplatser kommer gemensamhetsanläggning/-ar att bildas enligt anläggningslagen. Efterföljande
förvaltning av respektive anläggning verkställs genom bildandet av en
samfällighetsförening. Kommunen ansöker om och bekostar inrättandet
av gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och lekplatser. Gemensamhetsanläggningarna inrättas av lantmäterimyndigheten på fastighetsägares begäran. Vid förrättningen fattas bl.a. beslut om fördelning av
kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm.
Inom områden där en samlad exploatering genomförs bildas separata gemensamhetsanläggningar för respektive grupphusområde i fall där avstyckning sker av bostäder. Anläggningarna bör i sådana fall omfatta bl a
kvartersvägar, övriga gemensamma kör- och parkeringsytor, ev gemensamt garage/carport och sophus, gemensamma gångstråk samt lekplats.
Förvaltning av ga-anläggningen bör ske genom en nybildad samfällighetsförening.
I de fall där grupphusbebyggelsen eller flerfamiljshusen blir föremål för
bildandet av en bostadsrättsförening sker skötsel och underhåll av gemensamma anläggningar och ytor av respektive förening.
Ansökan om gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten.
Den slutliga omfattningen av gemensamhetsanläggningarna, ingående delägare, förvaltningsform mm bestäms vid lantmäteriförrättningen, vilket
även kan innebära att föreslagna anläggningar delas i flera anläggningar
beroende på t ex den nytta som varje fastighet kommer att ha i respektive
anläggning.
Den befintliga fastigheten Gläntan, Skälläckeröd 1:46, har idag ett olokaliserat servitut för tillfartsväg över Tjöstelsröd 1:1. Skälläckeröd 1:46 ska
erbjudas markköp alternativt nytt servitut för väganslutning till den nya
lokalgatan. Avloppsservitut ska tas bort och ersättas med kommunalt avlopp.
Nytt servitut för tillfart för fastigheten Ljungs-Hälle 1:308 bör inrättas
över fastigheten Ljungs-Hälle 1:288. Även fastigheten Ljungs-Hälle
1:399, som kommunen har förvärvat, kommer att få ändrad tillfart.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom och i anslutning till planområdet.
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I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna
inom planområdet. Observera att de redovisade fastighetsregleringarna
endast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning.
Fastighets-beteckning

Bedömd konsekvens
av planen

Övriga
kommentarer

Ljungs-Hälle 1:288

Mindre del av fastigheten tas i anspråk för utbyggnad av gata

Kommunägd fastighet

Ljungs-Hälle 1:308

Fastigheten får förändrad tillfart.
Ny tillfartsväg ska byggas på av
kommunen ägd fastighet. Nytt servitut för tillfartsväg över LjungsHälle 1:288 bör inrättas.

Ny tillfartsväg anläggs. Se kartan
på nästa sida.

Ljungs-Hälle 1:399

Del av fastigheten tas i anspråk för
utbyggnad av gata

Kommunen har förvärvat fastigheten.

Skafteröd 1:3

Mindre del av fastigheten tas i anspråk för utbyggnad av gata. Fastighetsreglering ska ske.

Privat fastighetsägare. Uddevalla kommun får lösenrätt.

Skafteröd 1:50

Servitut för vattentäkt i planerad
tillfartsväg tas bort utan ersättning.

Fastigheten har servitut för vattentäkt (14-LJU-1037.1)

Ljungs-Gunneröd 2:1

Del av fastigheten tas i anspråk för
utbyggnad av gata. Fastighetsreglering ska ske

Privat fastighetsägare. Belastas
av servitut för kraftledningar. Uddevalla kommun får lösenrätt.

Tjöstelsröd 1:1

All kvartersmark för bostäder avstyckas från denna fastighet ägd
av Uddevalla kommun. Enskilda
tomter och större kvarter för samlad exploatering kommer att avstyckas och försäljas.

Skälläckeröd 1:46

Fastigheten som idag har ett avskilt läge kommer att få nya avstyckade fastigheter för enbostadshus direkt gränsande till fastighetenFastigheten kommer att ligga
inom kommunalt verksamhetsområde för spillvatten.

Detaljplan för del av Tjöstelseröd 1:1 m fl
Uddevalla kommun

Fastigheten har servitut för väg,
vattentäkt och trekammarbrunn
vilka belastar Tjöstelsröd 1:1.
Ny tillfart till fastigheten anläggs
av kommunen. Fastigheten kan
utökas, kommunen erbjuder
markköp. Se kartan på nästa
sida.
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Fastighets-beteckning

Bedömd konsekvens
av planen

Övriga
kommentarer

Tjöstelsröd 1:37

Tomträttsinnehavare Ljungskile
Sportklubb (LSK) berörs genom att
ny gata tar i anspråk mark. Tomträttsavtal bör skrivas om och
avgälden regleras.

Uddevalla kommun är fastighetsägare.

Fastighetskonsekvenser kartor

Ljungs-Hälle 1:308

Skälläckeröd 1:46

EKONOMISKA FRÅGOR
Allmänt, plankostnader
Planläggningen av området kommer ekonomiskt helt och hållet att belasta
kommunen.
Kostnadsfördelning mellan exploatör för kvarteren för samlad exploatering och Uddevalla kommun regleras i markanvisningsavtal. Kostnader
för VA-anslutning kommer att tas ut av kommunen enligt gällande VAtaxa vid tidpunkt för anslutning.

Planavgift
I samband med bygganmälan ska full planavgift betalas enligt kommunfullmäktiges taxa. Avgift ska justeras med faktor 2.

Anläggningar
Kostnader förenade med iordningställandet av anläggningar inom allmän
platsmark såsom lokalvägar, vändplaner, trottoarer, gång- och cykelvägar, och gatubelysning belastar kommunen. Kommunen bekostar även
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utbyggnad av lekplatser inom villakvarteren samt gästparkering inom
kvartersmark med beteckningen P. Iordningställandet av ovanstående ingår i tomtpriset för de nya tomterna. För fortsatt underhåll av allmän plats
svarar kommunen. Fortsatt drift av gästparkering samt lekplatser bekostas
av samfällighetsföreningar.
I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen bekosta de
bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för buller vid
bostäder utmed Skafterödsvägen. Kommunen ska även bekosta utbyggnad av ny tillfart till fastigheten Ljungs-Hälle 1:308.
Utbyggnad av angöringsvägar och övriga körytor med belysning inom
områden avsatta för gruppbebyggelse samt anläggandet av lekplatser,
gångvägar och eventuella p-ytor inom dessa områden bekostas av exploatören/fastighetsägaren. Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll
för vatten, spillvatten och dagvatten inom kvartersmark belastar respektive fastighetsägare. Fortsatt underhåll belastar ekonomiskt fastighetsägaren (vid hyresrätt), nybildad samfällighetsförening (vid enskilt ägande)
eller bostadsrättsförening (vid bostadsrätt).
Kostnader för eventuella anläggningar och underhåll utöver ovanstående
belastar den fastighetsägare inom vars gränser anläggningen är belägen.

Vatten, avlopp och dagvatten
Kostnader förenade med nyläggning av kommunala VA-ledningar och
dagvattenanläggningar inom allmän plats liksom fortsatt underhåll och
skötsel belastar Uddevalla Vatten AB.
Vid försäljning av respektive tomt debiteras anläggningsavgift enligt
kommunfullmäktiges då gällande taxa. (Denna avgift ligger utanför själva
tomtpriset).
Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll för vatten, spillvatten
och dagvatten inom kvartersmark belastar respektive fastighetsägare.
Kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten utgör underlag vid projekteringen av området.

Fastighetsbildning - lösenrätt
För att möjliggöra utbyggnad av vägen måste kommunen lösa in mark
från fastigheterna Ljungs-Gunneröd 2:1 samt Skafteröd 1:3. Kommunens
intention är att träffa överenskommelser med fastighetsägarna före
antagandet av detaljplanen. Lagakraftvunnen plan ger kommunen rätt att
lösa in mark. Inlösen av allmän plats ska ske enligt gällande
ersättningsregler för allmän plats.

Detaljplan för del av Tjöstelseröd 1:1 m fl
Uddevalla kommun

Genomförandebeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18

14 (19)

Kostnader för fastighetsbildning i form av bl a avstyckning, ev fastighetsregleringar och anläggningsförrättning belastar kommunen.
Kostnader för ledningsrätt avseende kommunala VA- och dagvattenledningar belastar Uddevalla Vatten AB.
Kostnader för eventuellt bildande av flera fastigheter inom kvarteren för
samlad exploatering belastar fastighetsägaren.

Tele- och elnät, belysning
Om detaljplanens genomförande medför att befintliga el- och teleanläggningar behöver flyttas inom planområdet eller skyddas under byggtiden
ska kostnaderna belasta kommunen.
Inom planområdet förses samtliga vägar med belysning. Uppförandet av
belysningen bekostas av kommunen.
Framdragande av fiberkabel för datakommunikation bekostas av kommunen.

TEKNISKA FRÅGOR
Vägar, gång- och cykelvägar
En förprojektering av gator och gång- och cykelvägar, har utförts av ALP
Markteknik. Förprojekteringen redovisas i ritningar daterade 2019-06-03.
Förutom angivna vägområden och plushöjder så styrs detaljutformningen
formellt inte av detaljplanen. Redovisade vägar och gångområden ska
inte tolkas som angivna bredder utan utgör endast områden inom vilket
respektive väg och gång- och cykelväg ska inrymmas.
Tillfartsvägen, som ingår i planområdet, anläggs med en körbanebredd på
6,0 meter, stödremsa 0,25 meter och en gång- och cykelbana på 3,0 meter
med stödremsa 0,25 meter. Utefter vägen anläggs även ett dräneringsdike
med 0,5 meters djup i anslutning till antingen körbana eller gc-bana.
Ovan angivna vägbredd byggs för hela vägsträckan fram till Skarsjövallen.
Huvudgatan genom planområdet byggs med 6 meter körbanebredd och 3
meter gc-bana utmed södra/västra sidan av vägen. Mellan körbana och
gc-bana utförs ett 4,5 meter brett svackdike. Stödremsor med bredd av
0,25 meter tillkommer.
Lokalgator inne i området föreslås utföras med 6 meters bredd där själva
körbanan är 5 meter.
Vändplanerna inom planområdet ges en radie på 9 meter plus 1,5 meter
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svepyta mot tomtmark, vilket gör det möjligt för såväl personbilar som
lastbilar, t ex sopbilar, att köra runt utan att behöva ”backvända”. Vändplanerna kan med fördel utformas med avvikande beläggning i mitten för
att visuellt minska storleken.
Vändplan för 15 meters boggiebuss ska utföras vid huvudgatan i anslutning till Skarsjövallens entréområde.
Två gång- och cykelvägsanslutningar knyter ihop huvudgatan genom
planområdet med Skarsjövägen. Även dessa gång- och cykelvägar byggs
ut till en bredd av ca 3 meter, exklusive stödremsor och ev dräneringsdiken. En enkel gångstig med gångspång över Skälläckerödsbäcken kommer att anläggas.
Gator och vändytor inom områden avsatta för sammanbyggda bostäder
eller flerbostadshus ska byggas ut till samma standard och körbanebredder som anges ovan för de mindre gatorna. Gator inom villakvarteren förses inte med gångbana.
Samtliga vägar inom planområdet toppbeläggs med asfalt och förses med
belysning.
Den befintliga vägen, Skälläckerödsvägen, som idag utgör tillfartsväg för
det befintliga bostadshuset Gläntan inom planområdet, ligger delvis på
kommunägd mark och delvis på fastigheten Skälläckeröd 1:1 som är privatägd. Gläntan ska efter utbyggnad få ny tillfart från den nya lokalgatan.
Skälläckerödsvägen ska på den nordvästliga delen inom planområdet bli
gång- och cykelväg och utföras med samma standard som övriga gångoch cykelvägar inom planområdet. Norr om planområdet kommer sannolikt kommunen att ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning för
Skälläckerödsvägen i vilken kommunen förutsätts ha en andel.
Tillfart för bostadsfastighet Ljungs-Hälle 1:308 vid västra delen av tillfartsvägen ska byggas om i enlighet med ritn M16-1-01 (ALP Markteknik 19-06-03).

Parkering
Inom tomtmark för enbostadshus ska två biluppställningsplatser anordnas. Gästparkering för villakvarteren anläggs av Uddevalla kommun i
samband med utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar. Minst 0,2
besöksparkeringsplats ska finnas per tomt. Gästparkeringar ska ingå i gemensamhetsanläggning som förvaltas av nybildad samfällighetsförening.
Inom områden för grupphusbebyggelse eller flerbostadshus bör parkeringsytorna ingå i gemensamhetsanläggningar för respektive grupphusområde.

Detaljplan för del av Tjöstelseröd 1:1 m fl
Uddevalla kommun

Genomförandebeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18

16 (19)

Natur, grönytor
Grönytorna inom planområdet avses endast iordningställas i de områden
där gångstigar och lekplatser ska anläggas.
Inom allmän platsmark med beteckning NATUR som idag utgörs av
skogsmark avses i princip nuvarande karaktär behållas. I skötseln av naturmarken omfattas även omhändertagandet av dagvatten. Gatornas sidoområden utanför diken och slänter ska betraktas som allmän plats, natur.
Området kring den befintliga dammen kommer att iordningställas så att
betingelserna för den större vattensalamandern förbättras samtidigt som
området blir en tillgång för de som bor i området. Ett särskilt åtgärdsprogram redovisas i -”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd”, Claes Andrén, Nature, daterad 2014-03-04. Hur området ska behandlas före, under och efter byggtiden har förtydligats i rapporterna ”Bilagor till ansökan om dispens från biotopskydd gällande salamanderdamm med omgivande område; Skyddsåtgärder, Skötselplan,
Uppföljning”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto AB, daterad
2019-04-20.

Vatten, avlopp, dagvatten
En förprojektering av VA-anläggningar har tagits fram som underlag för
detaljplanen. Förprojekteringen har utförts av ALP Markteknik och är daterad 2019-06-03. Även dagvattenutredning, daterad 2019-08-16, har utförts av ALP Markteknik.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, inklusive dagvatten, inom planområdet utförs av Uddevalla Vatten AB om inget annat överenskommes. All bostadsbebyggelse inom planområdet ska anslutas till det nya kommunala ledningsnätet. Kommunens verksamhetsområde utvidgas till att inkludera planområdet.
Inom planområdet anläggs ett ledningsnät för dagvatten. En del av dagvattnet från mellersta och södra delen av planområdet avleds till den befintliga dammen inom allmän plats NATUR. Med hänsyn till dammens
betydelse som livsmiljö för den större vattensalamandern är det av stor
betydelse att inget förorenat dagvatten leds till dammen.
I plankartan under rubriken UPPLYSNINGAR anges att ”Dagvattenhantering ska ske i enlighet med Uddevalla kommuns policy för dagvattenhantering samt i enlighet med ”Dagvattenutredning Skarsjövallen,
Ljungskile”, ALP Markteknik, 2019-08-16.
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Geoteknik
GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieundersökningarna redovisas separat i ”Geotekniskt PM – Underlag för detaljplan” daterad 2008-03-25 samt i ”Rapport, Geoteknisk undersökning,
Rgeo” daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En kompletterande utredning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport
”Område vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun”, daterad
2011-10-25.
Efter genomfört plansamråd har den geotekniska utredningen kompletterats och redovisas i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjövallen, Tjöstelsröd 1:1 m fl, Utredning för detaljplan- Teknisk PM Geoteknik”, daterad 2015-12-10 Rev 2018-09-03. Undersökningarna redovisas i ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo”, 2015-12-10 Rev
2016-01-11.
Vid detaljprojektering ansvarar respektive fastighetsägare för att lokalstabiliteten kontrolleras om nivåerna inom tomtmark förändras.

Lekplatser
Uddevalla kommun genomför utbyggnaden av föreslagna lekplatser inom
kvartersmark inom delar av planområdet där tomter ska avstyckas. Därefter överlämnas dessa till nybildad samfällighetsförening.
Inom område för gruppbebyggelse genomför respektive fastighetsägare
utbyggnaden av eventuell lekplats/-er. Dessa ska inrymma lekredskap
som bl a gungor, bänkar och sandlåda m m som får anses tillhöra en närlekplats.

Radon
Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i inomhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.

Bullerskydd
I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen genomföra och
bekosta de bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för
buller vid bostäder utmed Skafterödsvägen.

Detaljplan för del av Tjöstelseröd 1:1 m fl
Uddevalla kommun

Genomförandebeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18
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Brand
Placering av brandpost/er ska ske i samråd med Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän inom kommunen. Ansvaret för att utbyggnad av brandposter och släckvattensystem åvilar Uddevalla Vatten AB.
Framkomligheten med brandfordon har beaktats vid planläggningen.

El och tele
Uddevalla Energi AB har en 10 kV- ledning som korsar den nya tillfartsvägen i västra delen av planområdet. Ledningen kommer sannolikt att
kablifieras under den nya vägen. Parallellt med 10kV-ledningen går en 40
kV-ledning. Enligt uppgift från Vattenfall kommer stolparna på ömse
sida vid korsningspunkten att behöva höjas.
Vid arbeten i mark beställs kabelutsättning av el- och telekablar och
eventuella andra el- och teleanläggningar innan schaktningsarbeten påbörjas. Exploatören sköter kontakten såvida arbetet berör exploatörsanläggningar, i annat fall tas kontakt av berörd fastighetsägare.
Vattenfall AB har inte framfört synpunkter på föreslagna lägen för nya
transformatorstationer.

Avfall
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner
och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i
kommunen.
Återvinningsbart material som hårdplast, metall, glas m m transporteras
genom respektive boendes omsorg till någon av kommunens återvinningsgårdar. Närmaste återvinningsstation finns idag vid Skafterödsvägen.
Grovsopor lämnas vid Aröds återvinningscentral nära gamla väg E6.

Tekniska utredningar
Respektive fastighetsägare ansvarar för eventuellt tillkommande tekniska
utredningar som är nödvändiga för att uppföra planerade byggnader och
anläggningar inom planområdet.

Genomförandebeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18

Detaljplan för del av TJÖSTELSERÖD 1:1 m fl
Uddevalla kommun
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Karin
Bjelkenäs, Linda Hansson och Frida Strömgård.
Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsenheten.

Mats Windmark
Miljö och Stadsbyggnad

Detaljplan för del av Tjöstelseröd 1:1 m fl
Uddevalla kommun

Karin Bjelkenäs
Rådhuset Arkitekter AB

Genomförandebeskrivning
Utställningshandling 2019-12-18

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kultur och fritid
Dnr KFN 2020/00017

2020-01-31

Handläggare

11.

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

Konstnärlig gestaltning på Maria Lundbäcks plats
Sammanfattning

Kungstorget och platsen mellan Hasselbackshuset och Kungstorget har nyligen
iordninggjorts med grusade gångar och planteringar, samt med en trappa/amfiteater ner
mot Bäveån. Såväl trappa som plats behöver ha namn och namnsättningsprocessen har
pågått under hösten 2019 och avgjordes av Kommunfullmäktige i december. Platsen
heter nu Maria Lundbäcks plats och trappan Hasselbackstrappan.
Genom införandet fr o m 2019 av 1 %-regeln för konstinvesteringar, ges möjlighet att
avsätta mer medel till det vi anser vara betydelsefulla platser, även befintliga miljöer. På
Maria Lundbäcks plats vill vi berätta historien om Maria Lundbäck och hylla henne
med en konstnärlig gestaltning. Maria Lundbäck var en av stadens mest betydelsefulla
fotografer som i bild skildrat mycket av stadens och människornas historia. Se vidare i
Konstprogram för Maria Lundbäcks plats.
Beslutsunderlag

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31
Konstprogram för Maria Lundbäcks plats
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-11 § 293 Namn på plats mellan
Kungstorget och Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-11 §294 Namn på trappa vid
Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar förvaltningen att fortsätta arbetet med
konstnärlig gestaltning enligt Konstprogram för Maria Lundbäcks plats.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till

Carl Casimir
Kommunantikvarie

Konstprogram för Maria Lundbäcks plats
Maria Lundbäck är en av Uddevallas mest kända fotografer, se bilaga. Man stöter på henne i många
sammanhang när det gäller gamla Uddevallabilder. Hennes efterlämnade bilder är ett mycket viktigt
kulturarv. De finns i Bohusläns museums arkiv och i form av vykort och även i många Uddevallabors
hem.

Platsen
Bredvid Kungstorget, ligger Hasselbackshuset, mellan Kungstorget och parken Hasselbacken som
sträcker sig på bägge sidor av Bäveån. I december 2019 gavs platsen framför Hasselbackshuset
namnet Maria Lundbäcks plats. Platsen ingår som en del av de många centrala ytor som
iordningsställts för att göra staden mer attraktiv och inbjudande. Parallellt har bland annat nedre
delen av Kungsgatan t o m Kungstorget, samt själva Kungstorget och gatorna runt torget tagits
omhand. I Hasselbacksområdet har muren mellan parken och torget, den s k Suckarnas mur rivits och
ersatts med en bred svängd trappa som också kan användas som en amfiteater. Suckarnas mur har
en egen historia som en ”hemlig” mötesplats för resandefolket, framför allt gällde detta från 1940till 1960-talet. Om bland annat detta ska berättas i en informationsplats som också skapas framför
Hasselbackshuset. Platsen vi nu kallar Maria Lundbäcks plats innehöll tidigare endast ett antal
snedställda parkeringsplatser och upplevdes inte inbjudande.
Avsikten med namnsättning efter en person, som oftast undviks om man ska följa så kallad god
ortnamnssed, är att hylla minnet efter just Maria Lundbäck, en speciell människa som betytt mycket
för Uddevallas historia. Ett fint minne som då och då dyker upp är ett fotografi som föreställer Maria
Lundbäck under sitt fotograferande av den stora skulpturen föreställande Karl X, som skulle invigas
på Gustav Adolfs torg 1915. Torget döptes i det sammanhanget om till Kungstorget.

Maria Lundbäck förbereder 1915 fotograferingen av kung Gustav V:s invigning av dubbelstatyn på Gustav Adolfs torg,
senare Kungstorget.

Genusfrågan
Att hylla just Maria Lundbäck dök upp som förslag när vi häromåret diskuterade genusfrågan kring
stadens konst. I centrala staden finns en tydlig genusobalans, beskriven tidigare i t ex Konstprogram
för Kungsgatan och del av Drottninggatan. Staden behöver mera konst skapad av kvinnor, men vi
behöver också konst som uttrycker något som handlar om kvinnor. Tydligt exempel på motsatsen ser
vi på den angränsande platsen Kungstorget, där två påklädda, socialt och på och sockel upphöjda
namngivna män, Karl den X till häst och Erik Dahlberg bredvid, tar plats. När kvinnor skildrats har de
oftast mindre kläder på sig och saknar namn och upphöjelse. Samtidigt har vi en tid talat om hur vi
skulle kunna berätta om just Maria Lundbäcks historia, som är en spännande del av Uddevallas
historia.

Gestaltning
Vi har ingen ambition att styra hur skulpturen ska gestaltas, utan pekar bara på Maria Lundbäcks
gärning, hennes sociala betydelse och bildvärlden i hennes tid. Vi ser framför oss något där
Uddevallabor och tillresta tilltalas och intresseras för Marias speciella historia. Skulpturens storlek
begränsas till maximalt 2 m i diameter och 2 m i höjd och den ska utföras i ett beständigt material. Då
vi inte vill att barn ska kunna skadas av konsten måste verket också uppfylla EU:s lekplatsnorm.

Placering
Framför Hasselbackshuset har marken iordningställts med planteringar och grusgångar, lite för att
minna om den trädgård som en gång fanns här, men vara mer offentlig. De två grusade runda ytorna
omgivna av planteringar ska i den östra innehålla en informationsplats och i den västra en skulptur
till Maria Lundbäcks minne.

Finansiering
Genom den ”nya” 1 %-regeln, ges sedan 2019 möjligheten att komplettera även befintlig miljö med
konst, samt att inte vara beroende av att endast 0,5 % av ombyggnadskostnaden utgör grund för
kostnad för konst.

Projektets gång
Som konstkonsult har Sofia Bergman utsetts.
Tre konstnärer ges skissuppdraget. Bästa förslaget av de tre väljs för utförande av en mindre ”jury”
bestående av Kommunantikvarie, konstkonsult och Centrumsamordnare. Invigning planeras till
hösten 2020.

Uddevalla 2020-01-31
Carl Casimir, kommunantikvarie
Sofia Bergman, konstkonsult

Maria Lundbäck
Det här är Maria Lundbäck.
Hon är, trots att hon har varit
död i 80 år, en av Uddevallas
mest kända fotografer. Man
stöter på henne i alla
sammanhang när det gäller
gamla Uddevallabilder. Det är
inte fel att kalla hennes
efterlämnade bilder för ett
kulturarv. De finns i Bohusläns
museums arkiv och i form av
vykort och även i många
Uddevallabors hem.
Hon föddes 1857 i Örebro men
mamman var från Uddevalla,
Teresia Maria Lundbäck född
Uddgren. Föräldrarna skilde
sig och Maria växte upp i
Uddevalla.
Maria arbetade som föreståndare i Josefina Rydholms fotoateljé på
söder i Uddevalla. Josefina var trettio år äldre och av henne lärde hon
sig fotograferingskonsten. Hon blev en erkänt duktig yrkeskvinna, som
behärskade sitt yrke in i minsta detalj. Hon kom med tiden att vinna
många fina priser för sina bilder.
När Josefina dog 1880 tog Maria över hennes fotoateljé och 1883 köpte
hon ett hus vid Stora Norrgatan (numera Lagerbergsgatan) och flyttade
ateljén dit. Det var ett ganska oansenligt gatuhus från början men
senare köpte hon granntomten och vände sig till sin gode vän
stadsingenjören A H Lindeberg (som bl a ritat gamla brandstationen)
och bad honom att rita en tillbyggnad till gatuhuset.
Tillbyggnaden var klar 1903 och de
sammanbyggda husen ser ut så här i
dag. Tillbyggnaden är den högra
huskroppen där Maria inrättade
fotoateljén i takvåningen mot norr.

Till vänster om huset går man
till Carlias Trädgård och om
man då tittar upp på gaveln
till Maria Lundbäcks hus kan
man skönja i stora svarta
bokstäver orden: "Maria
Lundbäcks fotografiatelier".
Husägarna har genom åren
pietetsfullt undvikit att ta bort
namnet.
Maria Lundbäck öppnade
filialer i både Munkedal och
Trollhättan och hon hade flera
kvinnliga fotografer anställda.
1912 valdes hon in i Uddevalla stadsfullmäktige men avstod uppdraget.
Hon klädde sig mycket manligt vilket framgår av visitkortsporträttet
ovan. Hennes livskamrat var den jämnåriga pappershandlaren Hildur
Andersson.
Maria avled 1927 vid 70 års ålder.
Hennes livskamrat Hildur Andersson
överlevde Maria med 18 år. Hon dog
1945 vid 88 års ålder.
I Maria Lundbäcks eftermäle anges att
"personligen var hon högt skattad för sin
nobla och redbara karaktär och för sitt
glada och tillgängliga sätt".
Den här bilden på Maria Lundbäcks familjegrav är tagen före Hildur
Anderssons död. I graven ligger nu förutom Maria Lundbäck, hennes
mamma Teresia Lundbäck och Hildur Andersson. Graven är en av de
pampigaste på Norra Kyrkogården.

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-12-11

§ 293

Dnr KS 2019/00777

Namn på plats mellan Kungstorget och Hasselbacken,
Stadskärnan 1:173
Sammanfattning

Mellan Kungstorget och Hasselbacken har det under år 2019 iordningställts en plats
med planteringar och sittplatser. Kommunens namnberedning anser att platsen ska ha
ett särskilt namn.
En av Sveriges första kvinnliga fotografer, Maria Lundbäck, verkade i Uddevalla. Hon
har bland annat tagit ett stort antal fotografier som numera finns i Bohusläns museums
arkiv. Där finns även ett foto från när statyn på Kungstorget invigdes år 1915. På fotot
syns Maria Lundbäck stå på torget och fotografera. Namnberedningen anser att Maria
Lundbäcks minne bör hedras och att detta är en lämplig plats då hon verkade mycket i
de centrala delarna av Uddevalla. Namnberedningen föreslår därför att platsen ska ges
namnet ”Maria Lundbäcks plats”.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att tillstyrka namnberedningens förslag.
Susanne Grönvall (S), Mikael Staxäng (M) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) yttrar sig i
ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 § 276
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-24.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-17 § 373.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-30.
Kartskiss.
Foto från platsen.
Yrkanden

Susanne Grönvall (S), Mikael Staxäng (M) och Kerstin Joelsson-Wallsby (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa platsnamnet Maria Lundbäcks plats för den iordningställda ytan mellan
Kungstorget och Hasselbacken.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-12-16
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-12-17 Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-12-11

§ 294

Dnr KS 2019/00819

Namn på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Sammanfattning

Kommunens namnberedning har tagit initiativ till att namnge den nya trappan som har
byggts mellan Hasselbacken och Kungstorget. Att namnge trappan motiveras av
praktiska skäl eftersom trappan är avsedd för olika offentliga evenemang där ett namn
kan underlätta för marknadsföringen.
Namnberedningen har föreslaget namnet Veras Trappa för att uppmärksamma den staty
av Einar Lutherkort som finns i anslutning av trappan och har funnits på platsen under
sedan en lång tid tillbaka.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämnden som beslutade att trappan skulle
föreslås heta Hasselbackstrappan. Kommunledningskontoret har inget att erinra över
samhällsbyggnadsnämndens förslag och föreslår därför att trappan ska heta
Hasselbackstrappan.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 § 277
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-30
Kartskiss på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Foto på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa namnet Hasselbackstrappan för trappan mellan Kungstorget och
Hasselbacken.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-12-16
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-12-17
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kultur och fritid
Dnr KFN 2020/00018

2020-02-03

Handläggare

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

12.

Konstnärlig gestaltning till särskilt boende i kvarteret Vildvinet
Sammanfattning

I den nya kvartersbildningen Vildvinet skapas just nu ett särskilt boende med 6
lägenheter och plats för en ganska stor personalgrupp. Kvarteret är beläget vid
Mistelgatans vändplats, mellan Ramneröd och Jakobsberg, naturskönt med mycket
”vild” natur, framför allt lövskog, runt.
Samtliga lägenheter har egen ingång som vetter mot en mindre körväg runt huset.
Utanför denna körväg finns grönska längs hela vägen.
Då vi inte vet hur mycket de boende kommer att använda gemensamma ytor inne i
byggnaden känns det inte meningsfullt med konstnärliga investeringar på husets insida.
Personalen får dock gärna låna ur kommunens konstsamling. Konst enligt kommunens
1 % finansiering bör ske utomhus.
Två olika varianter till placering av utomhuskonst är möjliga. Antingen något placerat
på den höga väggen till höger om personalentrén. Denna vägg passeras och ses av alla
som ska till byggnaden. Alternativt kan man placera något på marken i den mera flacka
dalgången mot Jakobsberg, men detta skulle inte ses av alla, varför man också måste
komplettera med något på marken vid den lilla kullen till höger om personalentrén.
Tre olika konstnärer ges skissuppdrag och får själva välja vilken/vilka ytor de vill arbeta
med. Till konstkonsult har Agneta Stening utsetts.
Urval av vilken skiss som bäst kan tillföra konstnärliga värden görs av en mindre jury
bestående av konstkonsult, kommunantikvarie, samt någon verksamhetsrepresentant
efter diskussion med samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare. Bästa skiss som
uppfyller våra förväntningar tilldelas uppdraget att utföra gestaltningen, vilken ska ske
under 2020.
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-31
Konstprogram för det särskilda boendet i kvarteret Vildvinet
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden uppmanar kultur och fritidsförvaltningen att förverkliga
intentionerna i Konstprogrammet för det särskilda boendet i kvarteret Vildvinet.

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kultur och fritid

2020-02-03

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till

Carl Casimir
Kommunantikvarie

Dnr KFN 2020/00018

Konstprogram till det särskilda boendet i kvarteret Vildvinet
För konstnärlig gestaltning enligt 1 %-regeln.
I den nya kvartersbildningen Vildvinet skapas just nu ett särskilt boende med 6 lägenheter och plats
för en ganska stor personalgrupp. Kvarteret är beläget vid Mistelgatans vändplats, mellan Ramneröd
och Jakobsberg, naturskönt med mycket ”vild” natur, framför allt lövskog, i en kuperad terräng runt
det nya boendet.
Samtliga lägenheter har egen uteplats och egen ingång som vetter mot en mindre körväg runt huset.
Utanför denna körväg finns grönska längs hela vägen.
Då vi inte vet något om hur mycket de boende kommer att använda gemensamma ytor inne i
byggnaden känns det inte meningsfullt med konstnärliga investeringar inuti huset. Personalen får
naturligtvis gärna låna ur kommunens samling med så kallad löskonst. Konstnärlig gestaltning enligt
kommunens 1 % finansiering bör i detta fall ske utomhus.
Två olika varianter till placering av utomhuskonst är möjliga. Antingen något placerat på den relativt
höga väggen till höger om personalentrén. Denna vägg passeras och ses av alla som ska till
byggnaden oavsett ingång. Alternativet är att istället placera något på marken, i den mera flacka
dalgången mot Jakobsberg, men då detta inte skulle ses av alla, också något på marken vid den lilla
kullen till höger om personalentrén.
Den specifika väggen är utförd i ljust grågult tegel och med indragna koppändar i tegelförbandet. En
konstnärlig gestaltning på denna yta gör sig sannolikt bäst om den monteras på några centimeters
distans från väggen och minimum 2,5 meter upp från marken då den inte får inbjuda till klättring.
Väggdistans ger också möjlighet till belysning bakom verket. På andra våning innanför väggen finns
ett apparatrum från vilket el kan dras. Belysning kan sannolikt också lösas från det lilla pumphusets
tak några få meter från nämnd vägg. Gestaltningen bör utföras av tåliga material på grund av de
vanligt förkommande västliga vindarna med mycket salt från havet. Det är också en svår placering för
underhåll. Uttrycket bör stämma väl in med byggnaden och läget och inte i form och färg bryta ut för
mycket. Denna placering blir mycket synlig, inte bara för personal och boende, utan alla som ska
besöka platsen.
Placeras konsten istället i naturmark finns två bra möjliga placeringar, den ena till höger om
personalentrén där det ligger en liten bergkulle och den andra i en glänta i en lövskog i svag sluttning
neråt åt öster. Väljs naturmarksplacering måste bägge placeringarna användas för att alla boende
och deras besökare ska kunna ta del av konsten. Denna placering är lite mer ”hemlig”, att upptäcka
så småningom främst av de boende som här mera avskilt kan ta del av konsten om de vill.
Huvuddelen av de boende förväntas vara på dagcenter eller någon typ av arbete under dagtid, men
kan också promenera runt utomhus.
I bägge alternativen ställs kravet på konsten att den ska vara mjuk i form och färg, inte spretig eller
vass, eller sticka ut.
Tre olika konstnärer ges skissuppdrag och får själva välja vilken/vilka ytor de vill arbeta med.
Till konstkonsult har Agneta Stening utsetts.
Urval av vilken skiss som bäst kan tillföra konstnärliga värden görs av en mindre jury bestående av
konstkonsult, kommunantikvarie, någon verksamhetsrepresentant och efter diskussion med

samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare. Bästa skiss som uppfyller våra förväntningar tilldelas
uppdraget att utföra gestaltningen, vilken ska ske under 2020.

Uddevalla 2020-01-31
Carl Casimir Kommunantikvarie
Agneta Stening Konstkonsult

Tjänsteskrivelse

1(2)

Kultur och fritid
Dnr KFN 2020/00019

2020-02-04

Handläggare

Förvaltningschef Katarina Hansson
Telefon 0522-69 64 28
Katarina.g.hansson@uddevalla.se

13.

Fastställande av deltagare i politisk referensgrupp för
utredning om föreningsbidrag
Sammanfattning

Kultur och fritid arbetar med uppdraget att ta fram förslag till nya bestämmelser för
samtliga föreningsbidrag. Ett led i processen är att en politisk referensgrupp ska inrättas,
som ska lämna synpunkter på de bestämmelser kring föreningsbidrag som kultur och
fritid arbetar fram. Det är dock kultur och fritidsnämnden som beslutar om eventuella
nya bidragssystem som tas fram inom uppdraget.
Kultur och fritidsnämnden har skickat förslag till kommunstyrelsen om sammansättning
av referensgruppen; alla KF-partier ska vara representerade och deltagarna ska inte vara
anslutna till någon förening inom de kategorier som bidragen syftar till. Kultur och
fritidsnämnden föreslog även att kommunstyrelsen ska stå för eventuella
arvodeskostnader för referensgruppen.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-29 (§28) att uppmana respektive parti
representerat i kommunfullmäktige att nominera en person till referensgruppen.
Kommunstyrelsen beslutade även att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för
arvoden och ersättningar till ledamöter i referensgruppen och att uppmana kultur- och
fritidsnämnden att bedriva arbetet med målsättningen att nya styrdokument för
föreningsbidrag ska införas 1 januari 2021.
De partier som ingår i kommunfullmäktige har inkommit med nominerade enligt
följande:

Niklas Moe (M)

Torsten Torstensson (C)

Monica Bang Lindberg (L)

Martin Telinius (KD)

Annelie Högberg (S)

Christer Johansson (V)

Johanna Ljung Abrahamsson (MP)

Anders Andersson (SD)

Kent Andreasson (UP)
Beslutsunderlag

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-02-03
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-01-29 § 28

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kultur och fritid

2020-02-04

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden fastställer referensgruppen utifrån listan med nominerade
förtroendevalda.

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till
Kommunledningskontoret

Dnr KFN 2020/00019

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

§ 28

Dnr KS 2019/00923

Referensgrupp för utredning om föreningsbidrag
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden inkom 2019-12-19 med beslut om inrättande av
referensgrupp för bestämmelser för föreningsbidrag samt förslag till kommunstyrelsen
om sammansättning av referensgruppen och förslag om att kommunstyrelsen ska stå för
eventuella arvodeskostnader för referensgruppen.
Bakgrunden till ärendet är att kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019-2021 gavs i
uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för
samtliga föreningsbidrag. Utredningen är genomförd och avrapporterades till nämnden i
juni 2018. Arbetet med att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga
föreningsbidrag ska påbörjas under januari 2020.
Referensgruppens roll ska vara att lämna synpunkter på de nya bestämmelser kring
föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen arbetar fram. Referensgruppen ska
få utbildning i hur föreningsbidragen är utformade och fungerar idag. Vidare ska en
workshop genomföras med referensgruppen, där deltagarna har möjlighet att framföra
önskemål om bidragens framtida utformning. Referensgruppen föreslås ha
representation från de partier som ingår i kommunfullmäktige. Deltagarna bör inte vara
föreningsanslutna till förening i någon av de kategorier som bidragen syftar till.
Majoritetens företrädare i kommunstyrelsens presidium föreslår att en målsättning för
arbetets färdigställande fastställs, innebärande att beslut ska kunna fattas av kultur- och
fritidsnämnden i juni 2020.
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S), Monica Bang Lindberg (L), Niklas Moe
(M), Christer Hasslebäck (UP) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-14.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-11-27.
Förvaltningschefen för kultur- och fritids skrivelse 2019-10-10.
Yrkande

Christer Hasslebäck (UP): Ändring av förslaget i handlingarnas tredje beslutssats så
målsättningen att införa nya bestämmelser förlängs till den 1 januari 2021.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget ändringsyrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-01-29

Forts. § 28
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana respektive parti representerat i kommunfullmäktige att till kultur- och
fritidsnämnden omgående nominera en person till referensgruppen,
att åta sig ansvaret för eventuella kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter i
referensgruppen,
att uppmana kultur- och fritidsnämnden att bedriva arbetet med målsättningen att nya
styrdokument för föreningsbidrag ska införas 1 januari 2021.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-01-31 av
Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31
Sebastian Johansson
Skickat 2020-01-31 till
Kultur och fritidsnämnden
Samtliga gruppledare för partierna i kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kultur och fritid
Dnr KFN 2020/00005

2020-02-12

Handläggare

16.

Webbredaktör Stefan Apelman
Telefon 0522-69 65 41
stefan.apelman@uddevalla.se

Redovisning av anmälningsärenden 2020
Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärende
Referensgrupp för utredning om föreningsbidrag
beslut KS 2020-01-29 § 28
tjänsteskrivelse KLK 2020-01-14

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Stefan Apelman
Webbredaktör

