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Handläggare 

Sektionschef Åsa Andersson 

Telefon 0522-69 64 44 
asa.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från om skatepark Herrestad 

Sammanfattning 

Förslagsställaren har skickat ett medborgarförslag om att anlägga en skatepark på ytan 

mittemot bussplatsen Kyrkelyckan i Herrestad. Förslagsställaren menar att marken 

redan har en bra form för att åka skateboard samt att det finns många barn och unga i 

området. Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 att överlåta till kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 

Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och 

gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska 

arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och 

fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv 

fysisk aktivitet. Främst handlar det om gamla tennis och fotbollsplaner som anlades i olika 

bostadsområden på 1960- och 1970-talet, men också om senare anlagda ytor så som 

skateplatser och utegym. Syftet är att öka tillgängligheten till fysisk aktivitet och att fler 

människor ska kunna utöva aktiviteter som passar dem. För att uppnå detta är det viktigt 

att Uddevallas platser för lågintensiv fysisk aktivitet ingår som delar i en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet.  

 

Arbetet med att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet är dock 

i sin linda. Inte heller har kultur och fritidsförvaltningen en tydlig idé om hur en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet bör se ut, det vill säga hur olika platser för fysisk aktivitet 

bör vara placerade i förhållande till varandra för att social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet ska uppnås. Avsaknaden av en idé om en hållbar infrastruktur för fysik aktivitet 

gör det också svårt att anlägga nya platser för fysisk aktivitet på ett ansvarsfullt sätt. Vi 

kan helt enkelt inte ur ett hållbarhetsperspektiv motivera varför en yta för fysisk aktivitet 

bör anläggas på en plats och inte en annan. Därför är också svårt att bemöta 

medborgarförslaget om att anlägga en skatepark vid bussplatsen Kyrkelyckan i Herrestad.  

 

Trots att ungdomsfullmäktige ställer sig positiva till förslaget menar kultur och 

fritidsförvaltningen att det finns andra saker vi behöver arbeta fram och låta kultur och 

fritidsnämnden (och/eller samhällbyggnadsnämnden) ta ställning till först. Så som 

exempelvis en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet, samt hur befintliga 

platser för lågintensiv fysisk aktivitet bör utvecklas/avvecklas. Detta är dock tidskrävande 

processer som bland annat kommer att innefatta dialoger med olika målgrupper. Dialoger 

där avsikten är att uppnå ett gemensamt lärande kring olika platsers betydelser, och 

kanske framförallt vad de kan komma att betyda framöver när det gäller tillgänglig fysisk 

aktivitet. I väntan på dessa utvecklingsprocesser ska ta form och ge ifrån sig resultat finns 
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det möjlighet att skejta på Oljebergsparken. För mer organiserade aktiviteter går det även 

att kontakta Uddevalla Skateboardförening, https://uddevallaskate.se/. 

 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-01 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 § 198 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag, 2020-11-09 § 27 

Medborgarförslag Charlotte Stigefors 2020-07-17 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beaktar medborgarförslagets innehåll i uppdraget att se över 

och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet som kultur och fritid genomför 

tillsammans med samhällsbyggnad. Uppdraget medför att dialoger med olika 

målgrupper kommer att genomföras. Främst handlar det om att skapa framsyn och tänka 

nytt i mötet med varandra om platsers roller och innehåll. Det kan handla om 

möjligheten att åka skateboard, men också om mycket annat. Med detta anser kultur och 

fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.  

 

 

 

 

Annica Ryman Åsa Andersson 

Förvaltningschef Sektionschef 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

https://uddevallaskate.se/


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 198 Dnr KS 2020/00491  

Medborgarförslag från Charlotte Stigefors om skatepark 
Herrestad 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-09-14 

Elving Andersson (C), Jan-Olof Andersson (S) och Christer Hasslebäck (UP)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-09-15 

Förslagsställaren 

Kultur- och friditsnämnden 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2020/00491  

Medborgarförslag från Charlotte Stigefors om skatepark 
Herrestad 

Sammanfattning 

Charlott Stigefors har inkommit med ett medborgarförslag om en ny skatepark i 

Herrestad. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till 

Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-09-09 

Medborgarförslag från Charlotte Stigefors 

 

Yrkanden 
Ungdomsfullmäktige diskuterar medborgarförslaget och föreslår att ställa sig bakom 

det. 

Propositionsordningar 

Ordförande frågar om ungdomsfullmäktige kan ställa sig bakom medborgarförslaget 

och finner ungdomsfullmäktige göra det. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom medborgarförslaget 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Skatepark Herrestad 
 
Ditt medborgarförslag: 
Den tidigare skateparken revs där skola skulle byggas. Saknas av många ungdommar i Herrestad. Mitt 
förslag är att anlägga en nyskatepark på ytan mittemot busshållsplatsen Kyrkelyckan, nedanför 
kyrkan i Herrestad. Vid bussgatan.Marken har redan fördjupningar som skulle vara jättebra underlag 
för detta. Ligger i närhet av den populära fiskdammen o det är nästan ingen trafik på vägen. Många 
barn o unga i området. 
 
Dagens datum: 
200717 
 
Namn: 
Charlotte Stigefors 
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Handläggare 

Utredare Åsa Andersson 

asa.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Jonas Blank om utegym, 

multiaktivitetsyta i Herrestad 

Sammanfattning 

Jonas Blank har skickat ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym och en 

multi/aktivitetsyta i anslutning till en lekplats i Herrestad. Den tänkta ytan är idag en 

delvis inhägnad grusyta på allmän platsmark. Grusytan angränsar även till en gräsyta med 

fotbollsmål, samt ett skogs och bergsområde som är uppskattat av pulka-åkare vintertid. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-15 att överlåta ärendet till kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och 

gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska 

arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och 

fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv 

fysisk aktivitet. Främst handlar det om gamla tennis och fotbollsplaner som anlades i olika 

bostadsområden på 1960- och 1970-talet, men också om senare anlagda ytor så som 

skateplatser och utegym. Syftet är att öka tillgängligheten till fysisk aktivitet och att fler 

människor ska kunna utöva aktiviteter som passar dem. För att uppnå detta är det viktigt 

att Uddevallas platser för lågintensiv fysisk aktivitet ingår som delar i en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet.  

 

Arbetet med att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet är dock 

i sin linda. Inte heller har kultur och fritidsförvaltningen en tydlig idé om hur en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet bör se ut, det vill säga hur olika platser för fysisk aktivitet 

bör vara placerade i förhållande till varandra för att social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet ska uppnås. Avsaknaden av en idé om en hållbar infrastruktur för fysik aktivitet 

gör det också svårt att anlägga nya platser för fysisk aktivitet på ett ansvarsfullt sätt. Vi 

kan helt enkelt inte ur ett hållbarhetsperspektiv motivera varför en yta för fysisk aktivitet 

bör anläggas på en plats och inte en annan. Därför är det också svårt att bemöta 

medborgarförslaget om att anlägga ett utegym och en multi/aktivitetsyta i Herrestad.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen menar att det finns andra saker vi behöver arbeta fram och 

låta kultur och fritidsnämnden (och/eller samhällbyggnadsnämnden) ta ställning till först. 

Så som exempelvis en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet, samt hur 

befintliga platser för lågintensiv fysisk aktivitet bör utvecklas/avvecklas. Detta är dock 

tidskrävande processer som bland annat kommer att innefatta dialoger med olika 

målgrupper. Dialoger där avsikten är att uppnå ett gemensamt lärande kring olika platsers 

betydelse och, kanske framförallt, vad de kan komma att betyda framöver när det gäller 
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tillgänglig fysisk aktivitet. I väntan på dessa utvecklingsprocesser ska ta form och ge ifrån 

sig resultat finns det möjlighet att använda Uddevallas spontana aktiva mötesplatser. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-10-27 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 21-02-10 §25 

Medborgarförslag Jonas Blank 21-01-14 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beaktar medborgarförslagets innehåll i uppdraget att se över 

och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet som kultur och fritid genomför 

tillsammans med samhällsbyggnad. Uppdraget medför att dialoger med olika 

målgrupper kommer att genomföras. Främst handlar det om att skapa framsyn och tänka 

nytt i mötet med varandra om platsers roller och innehåll. Det kan handla om 

möjligheter att anlägga ett utegym och en multi/aktivitetsyta i anslutning till en lekplats 

i Herrestad, men också om mycket annat. Med detta anser kultur och fritidsnämnden 

medborgarförslaget besvarat. 

  

 

 

 

 

Annica Ryman Åsa Andersson 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Förslagsställare 

Kommunfullmäktige  





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2021/00052  

Medborgarförslag från Jonas Blank om utegym, 
multiaktivitetsyta i Herrestad 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2021-02-15 

Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Jarmo Uusitalo (MP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-02-16 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Utegym, multi/aktivitetsyta Herrestad 
 
Ditt medborgarförslag: 
Förslag efter att lokalt gjort en behovs/intresseinventering lokalt i området. Även omvärldsbevakat i 
Uddevallas upptagningsområde och identifierat bristande utbud. Förslag att kommunen anlägger ett 
utegym, aktivitetsyta på befintlig kommunal yta. Det är idag en delvis inhängnad yta med grus. Ytan 
ligger i anslutning till övrig kommunal lekplats, det finns omkringliggande skogsyta med delvis 
bergkaraktär, här finns möjlighet till allehanda övrig fys och aktivitet sommar som vinter. Denna  
intilliggande skogsyta/berg används idag vintertid och stort uppskattad för pulka/vinteraktivitet. 
Intilliggande gräsyta med fotbollsmål och övrig gräsyta för aktivitet. Finns även plats för pumptrack 
cykel/kickbike vilket skulle vara uppskattat. 
 
Dagens datum: 
210114 
 
Namn: 
Jonas Blank 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Utredare Åsa Andersson 

asa.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Roberto Sölsnaes om att göra kvarteret 

Barken till en multiarena  

Sammanfattning 

Roberto Sölsnaes har skickat ett medborgarförslag om att anlägga en multiarena för fysisk 

aktivitet i kvarteret Barken. Förslagsställaren vill göra en öde plats till en mer aktiv plats 

och menar att kvarteret Barken av tradition är en plats för fysisk aktivitet. Kvarteret 

Barken ligger också i närheten av Bowlinghallen och Stenabhallen där det finns möjlighet 

till omklädning och fika. Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-14 att överlåta till kultur 

och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 

Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och 

gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska 

arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och 

fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv 

fysisk aktivitet. Främst handlar det om gamla tennis och fotbollsplaner som anlades i olika 

bostadsområden på 1960- och 1970-talet, men också om senare anlagda ytor så som 

skateplatser och utegym. Syftet är att öka tillgängligheten till fysisk aktivitet och att fler 

människor ska kunna utöva aktiviteter som passar dem. För att uppnå detta är det viktigt 

att Uddevallas platser för lågintensiv fysisk aktivitet ingår som delar i en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet.  

 

Arbetet med att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet är dock 

i sin linda. Inte heller har kultur och fritidsförvaltningen en tydlig idé om hur en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet bör se ut, det vill säga hur olika platser för fysisk aktivitet 

bör vara placerade i förhållande till varandra för att social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet ska uppnås. Avsaknaden av en idé om en hållbar infrastruktur för fysik aktivitet 

gör det också svårt att anlägga nya platser för fysisk aktivitet på ett ansvarsfullt sätt. Vi 

kan helt enkelt inte ur ett hållbarhetsperspektiv motivera varför en yta för fysisk aktivitet 

bör anläggas på en plats och inte en annan. Därför är också svårt att bemöta 

medborgarförslaget om att anlägga en multiarena i kvarteret Barken. Kultur och 

fritidsförvaltningen menar att det finns andra saker vi behöver arbeta fram och låta kultur 

och fritidsnämnden (och/eller samhällbyggnadsnämnden) ta ställning till först. Så som 

exempelvis en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet, samt hur befintliga 

platser för lågintensiv fysisk aktivitet bör utvecklas/avvecklas. Detta är dock tidskrävande 

processer som bland annat kommer att innefatta dialoger med olika målgrupper. Dialoger 

där avsikten är att uppnå ett gemensamt lärande kring olika platsers betydelser och, 

kanske framförallt, vad de kan komma att betyda framöver när det gäller tillgänglig fysisk 

aktivitet. I väntan på dessa utvecklingsprocesser ska ta form och ge ifrån sig resultat finns 

det möjlighet att använda Uddevallas spontana aktiva mötesplatser. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 93 

Medborgarförslag Roberto Sölsnaes 2021-04-05 

Förslag till beslut  

 Kultur och fritidsnämnden beaktar medborgarförslagets innehåll i uppdraget att se över 

och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet som kultur och fritid genomför 

tillsammans med samhällsbyggnad. Uppdraget medför att dialoger med olika 

målgrupper kommer att genomföras. Främst handlar det om att skapa framsyn och tänka 

nytt i mötet med varandra om platsers roller och innehåll. Det kan handla om 

möjligheter till fysisk aktivitet i kvarteret Barken, men också om mycket annat. Med 

detta anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

 

Annica Ryman Åsa Andersson 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige  



M Ö T E S P L A T S

BARKEN
EN TRÄFFPUNKT FÖR FLERA SPORTER



Sen lång tid tillbaka har det alltid varit mycket aktiviteter 

i Kv Barken.

Fotboll, Hockey, evenemang från Polis och Brandkår m.m.

Trafikskola har det funnits likaså lekplatser.

Idag är den sista lekplatsen på väg att monteras ner och 

det som kvarstår är en öde plats

Tråkigt tycker jag.

Varför då inte ta och ändra på detta?

Mitt förslag ser ni på efterföljande sidor som jag tycker

hade passat alldeles utmärkt då det också finns tex 

omklädningsrum, fika möjligheter i när liggande 

Bowlinghallen/Stenabhallen.

Sen är det ju inte fel att vi får fler att utöva olika 

aktiviteter och att folk kommer i rörelse.

Mvh

Roberto Sölsnaes



A

B

C

2 st 40x20 m planer för Handboll, 

Futsal, Basket 3x3

Banmaterialet som används går även att nyttja 

vintertid då man kan spola banorna och ha en 
plan för fria åk samt en plan för Hockey tex. 

A
1 st plan 30x15 m för Beachhandboll, 

Beachvolleyboll samt Beachfotboll

B
2 st Paddelbanor 20x10 m
C

D

Boulebana15x4 m

D

Utegym med olika stationer.

E

F

E

Discgolfbana (frisbeegolf)

F



A
I kommunen idag så finns det inga fullmåttsplaner

Utomhus för Handboll samt Futsal

Handbollen är  idag i Uddevalla en av de största 

ungdomsidrotterna och växer

Futsal likaså.

Planerna går också att utnyttja till Street Basket 3x3, 

Innebandy, Tennis tex.

Vintertid kan man spola banorna så man kan åka skridskor.

Omklädningsmöjligheter har man i den närliggande arenan.

Tanken är man kan spontanidrotta men  även boka planerna

mot en liten avgift.



I Uddevalla idag så finns det 

Beachvolleyplaner men det finns ingen 

Beachhandbollsplan samt 

Beachfotbollsplan med rätt mått

Beachhandboll växer i Sverige men 

framförallt i Skåne där man bla har 2 

gigantiska turneringar med 30-40000 

besökare

Nu är det dags för Uddevalla att bygga en 

plan med tanke på att Uddevalla är en 

genuin handbollstad och är en stor 

ungdomsidrott.

Här kan vi kombinera tre sporter på en 

plan.

B



Paddeltennis-den snabbast växande racketsporten i världen

I Uddevalla idag så finns det privat ägda banor inomhus

I detta förslag så är det plats för två st utomhusbanor i kommunal regi

Fördelen att placera dessa banor i Kv Barken är att det finns omklädningsrum, man kan hyra tex. racket, 

ta en kopp kaffe eller en bit mat i närliggande Bowlinghallen.

C



Boule– samla ihop vänner, familjen 
eller kollegorna, här har ni en 
aktivitet där alla kan vara med.
Ung som gammal spelar 
tillsammans, perfekt utomhussport. 
Denna sport passar väldigt bra in i 
detta koncept, Barken Multiarena.

D



Hälsotrenden att röra sig ute blir allt starkare. Med ett utegym kan man skapa trivsamma, attraktiva och funktionella 

utemiljöer för alla, oavsett ålder och träningsnivå.

Genom att bygga ett utomhusgym i Kv Barken inbjuder man till spontan träning och rörelse under dygnets alla timmar, året om.

Med utegym och andra träningsstationer i olika utföranden och svårighetsgrader kan man erbjuda något för alla, med en 

hälsosammare livsstil som resultat.

E



Discgolf är en snabb växande sport i 

världen och det är lätt att förstå varför. Du 

får komma ut i naturen och precis som i 

vanlig golf är sporten en kombination av 

fysisk och psyke.

Och passar olika åldrar.

Nu är det dags att även Uddevalla får en 

sådan bana med tex 9-hål

Med Discgolf i Kvbarken har man ett ställe 

för flera sporter

Har man inga egna  Discar kan man tex 

hyra detta i Bowlinghallen.

F



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr KS 2021/00243  

Medborgarförslag från Roberto Sölsnaes om att göra kvarteret 
Barken till en multiarena  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-19 

Elving Andersson (C). Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-19 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-04-20 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 

 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 5 april 2021 19:52 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Multiarena KV Barken 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är att göra om en nu öde plats till en mer aktiv plats enl bif pdf. 
 
Det ligger också i tiden att man får mer folk i rörelse och att man aktiverar sig. 
 
Förslaget är att göra KV Barken till ett sådant område. 
 
Dagens datum: 
20210405 
 
Namn: 
Roberto Sölsnaes 
 
 
Skicka med en bilaga 
Multiarena Kv Barken.pdf 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Utvecklare Viktoria Andreasson 

Telefon 0721462660 
viktoria.andreasson@uddevalla.se 

 

Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från 

kommunfullmäktige  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2021 arbetat och genomfört en rad 

politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag från 

Kommunfullmäktige:  

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4) 

 

 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 6) 

 

 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 3) 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (KF ÖS 3) 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 

3) 

 

Kultur och fritidsnämnden begär förlängning av följande uppdrag från 

kommunfullmäktige:  

 Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i 

uppdrag av Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 

2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga 

berörda nämnder och aktörer och samordnas av kultur och 

fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 21-11-15 

Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 

21-10-04 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen och därmed avsluta 

uppdragen.  

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna begäran om förlängning för ovan nämnda 

uppdrag.  

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade 

och tillfredsställande lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4) 

Den långsiktiga lösningen är att Kulturskolan inhyses i det nya medborgarhuset. 

Om detta inte är möjligt eller skjuts på obestämd framtid ska ny lokal för 

Kulturskolan lösas, för långsiktigt varande. Endast nödvändiga insatser görs i 

Skolagatan 4 fram tills nya lokaler finns på plats. 

 

 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 6) 

I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart 

med heltidsresan varför detta uppdrag bedöms kunna avslutas med hänvisning 

till det nya uppdraget. 

 

 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 3) 
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Som en del i att samverka och en möjlighet att hitta nya samverkansformer med 

civilsamhället är IOP-avtal en möjlighet. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar 

i samarbete och dialog med föreningar och organisationer från civilsamhället 

som ett prioriterat område, IOP-avtal är ytterligare en möjlighet. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för 

samtliga föreningsbidrag (KF ÖS 3) 

Arbetet pågår i Kultur och fritidsnämnden. Beslut kommer att fattas i kultur och 

fritidsnämnden i oktober 2022.  

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" 

(KF ÖS 3)  

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att plan för Hållbart friluftsliv 21-10-13 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Viktoria Andreasson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
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 2021-10-04 

Möte: Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 

Tid och plats: 2021-10-04 kl. 14:15-15:10 Kompassen, stadshuset/videomöte 

Närvarande: Från kommunstyrelsen: Ingemar Samuelsson (ordf.), 

 Monica Bang Lindberg, Christer Hasslebäck, Peter Larsson,  

 Sara Gustafsson, Bengt Adolfsson, Sebastian Johansson 

 

 Från kultur och fritidsnämnden: Annelie Högberg, Gösta 

Dahlberg, Kent Andreasson, Annica Ryman, Carina Wiberg 

Borgh. 

 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige som anses vara 

slutförda 

Enhetschef Carina Wiberg Borgh redovisar de fyra uppdrag som nämnden anser 

vara slutförda och berättar om hur nämnden har arbetat med uppdragen. 

 

1. Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolans 

lokaler, Skolgatan 4 

 

Kommundirektör Peter Larsson ska följa upp en, under mötet 

uppkommen, fråga om behovet av att renovera skolans ventilationssystem. 

Presidierna kommer få en statusrapport utskickad. 

 

2. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-

avtal. 

 

3. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya 

bestämmelser för samtliga föreningsbidrag.  

 

Kultur och fritidsnämnden informerar att det finns en osäkerhet kring 

huruvida förslaget till nya bestämmelser ska tillställas kommunfullmäktige 

eller enbart nämnden för beslut. Enligt reglementet disponerar nämnden 

över bestämmelserna, men kommunstyrelsen erinrar nämnden om att de i 

detta fall bör beakta hur kommunfullmäktiges uppdrag är formulerat. 

 

Nämnden anmäler att uppdraget kan försenas ett par månader beroende på 

förankringsprocessen i nämnden och om ärendet måste hanteras i 

kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen har ingenting at erinra över en eventuell mindre 

försening. 

 

4. 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. 

 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige som behöver 

förlängas 

Kultur och fritidsnämnden anmäler att följande uppdrag behöver förlängas till och 

med mars 2022. 

 

Kultur och fritidsnämnden och barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag 

av kommunfullmäktige 2021-03-10 att under 2021 ta fram förslag till 

biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och 

aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden. 

 

Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot förseningen. 

 

Ekonomisk lägesrapport, senaste prognosen 

Carina Wiberg Borgh informerar om nämndens ekonomi. Prognos per helår 

landar på - 7,9 mkr. Nämndens ekonomi har i hög grad påverkats av de 

restriktioner som har utfärdats mot bakgrund av rådande pandemi. I takt med att 

restriktionerna har lättat har också prognosen för intäkterna förbättrats.  

 

Information lämnas även om de kostnader som har tillkommit i samband med att 

lokalerna för fritidsgården Bryggeriet lämnades. 

 

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Carina Wiberg Borgh berättar om nämndens systematiska arbetsmiljöarbete samt 

lämnar statistik kring sjukskrivningstalen inom förvaltningen. Sjukskrivningarna 

har legat ovanligt högt under en tid, men de tycks numera minska. Tillbuden är 

färre än vanligtvis men om sker färre tillbud eller att det missas att anmälas är 

oklart.  

Många av tillbuden härleder till verksamheten på Emaus lantgård.  

Annelie Högberg lämnar sin syn på hur verksamheten bedrivs mot bakgrund av 

den senaste tidens uppmärksamhet i lokalmedia. 

 

………………………  ………………………… 

Ingemar Samuelsson  Annelie Högberg 

Kommunstyrelsens ordförande Kultur och fritidsnämndens ordförande 
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………………………. 

Sebastian Johansson 

Sekreterare 

 

 

Skickas till 

Kultur och fritidsnämnden 

Utvecklare, planering och styrning, kommunledningskontoret 

Anmäls till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 
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Handläggare 

Utvecklare Viktoria Andreasson 

Telefon 0721462660 
viktoria.andreasson@uddevalla.se 

 

Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från kultur och 

fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2021 arbetat och genomfört en rad 

politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag: 

 

 Genomför medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus lantgård. 

 

 Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i verksamheten, motverka 

könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets resurser på ett 

rättvist och medvetet vis. 

 

 

Kultur och fritidsförvaltningen begär förlängning av följande uppdrag: 

 Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort 

 Utred möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning 

samt utred och föreslå driftsform och hyresförhållanden för anläggningen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 211115 

 

Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 

21-10-04 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen. 

 

 

att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 
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Ärendebeskrivning 

 Genomför medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus lantgård. 

Förvaltningen har under hösten 2019 samt våren 2020 genomfört, analyserat, 

sammanfattat samt återrapporterat Medborgardialogen. 

Det framgår i resultatet att Emaus betraktas som en plats för generationer att 

mötas - där djuren, utomhusmiljön, hästar/hästskötsel/ponnyridning och nostalgi 

är viktigt. Andra viktiga aspekter är att det är gratis, möjligheten att få lära sig 

mer om djur, naturen samt historia och kulturvärden.  

 

Som efterföljande aktiviteter genomfördes också fokusgrupper och uppföljande 

samtal i särskild ordning med några besökare som uttryckt ett önskemål om 

detta.  

Det framgår också att Gula villan engagerar många och det uttrycks många 

åsikter och förslag kring lämpliga användningsområden och verksamhet. 

Det uttrycks önskemål om utvecklade spår och leder, fler grill- och mötesplatser 

samt fler varierade aktiviteter.  

 

Verksamheten har med stöd i grunduppdraget, medborgardialogen, tidigare 

brukardialoger och utvecklade förutsättningar tagit fram en Handlingsplan för 

Emaus lantgård.  

 

Uppdraget att genomföra medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på 

Emaus Lantgård är slutfört.  

 

 Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i verksamheten, motverka 

könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets resurser på ett 

rättvist och medvetet vis. 

Underlag och analyser tyder på att det finns könsskillnader i flera av kultur och 

fritids verksamheter. Det är fler pojkar än flickor som besöker fritidsgårdarna, 

likaså är det fler pojkar än flickor som vistas på de spontana och aktiva 

mötesplatserna. Däremot är det något fler flickor som deltar i de arrangerade 

aktiviteterna på Emaus. Analys behöver göras på varför statistiken ser ut som 

den gör för att kartlägga eventuella ojämställdhetsproblem och vidare plan för 

hur verksamheterna då kan arbeta för att motverka dessa.  

 

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.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med jämställdhet som ett integrerat 

perspektiv för att få större genomslag. Det innebär att jämställdhetsperspektivet 

ska finnas med i all planering av verksamhet men också beaktas i det dagliga 
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arbetet. Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla metoder för ökad 

jämställdhet. 

 

 Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort 

 Utred möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning 

samt utred och föreslå driftsform och hyresförhållanden för anläggningen. 

I april 2021 godkände Kultur och fritidsnämnden utredningen om Ridanläggning 

i Uddevalla kommun som en behovsanalys (21-04-07 § 74). Kultur och 

fritidsnämnden beställde då en förstudie med utredningen som grund. Arbetet 

med förstudien ska nu påbörjas. 
 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Viktoria Andreasson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
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 2021-10-04 

Möte: Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 

Tid och plats: 2021-10-04 kl. 14:15-15:10 Kompassen, stadshuset/videomöte 

Närvarande: Från kommunstyrelsen: Ingemar Samuelsson (ordf.), 

 Monica Bang Lindberg, Christer Hasslebäck, Peter Larsson,  

 Sara Gustafsson, Bengt Adolfsson, Sebastian Johansson 

 

 Från kultur och fritidsnämnden: Annelie Högberg, Gösta 

Dahlberg, Kent Andreasson, Annica Ryman, Carina Wiberg 

Borgh. 

 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige som anses vara 

slutförda 

Enhetschef Carina Wiberg Borgh redovisar de fyra uppdrag som nämnden anser 

vara slutförda och berättar om hur nämnden har arbetat med uppdragen. 

 

1. Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolans 

lokaler, Skolgatan 4 

 

Kommundirektör Peter Larsson ska följa upp en, under mötet 

uppkommen, fråga om behovet av att renovera skolans ventilationssystem. 

Presidierna kommer få en statusrapport utskickad. 

 

2. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-

avtal. 

 

3. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya 

bestämmelser för samtliga föreningsbidrag.  

 

Kultur och fritidsnämnden informerar att det finns en osäkerhet kring 

huruvida förslaget till nya bestämmelser ska tillställas kommunfullmäktige 

eller enbart nämnden för beslut. Enligt reglementet disponerar nämnden 

över bestämmelserna, men kommunstyrelsen erinrar nämnden om att de i 

detta fall bör beakta hur kommunfullmäktiges uppdrag är formulerat. 

 

Nämnden anmäler att uppdraget kan försenas ett par månader beroende på 

förankringsprocessen i nämnden och om ärendet måste hanteras i 

kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen har ingenting at erinra över en eventuell mindre 

försening. 

 

4. 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. 

 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige som behöver 

förlängas 

Kultur och fritidsnämnden anmäler att följande uppdrag behöver förlängas till och 

med mars 2022. 

 

Kultur och fritidsnämnden och barn och utbildningsnämnden har fått i uppdrag 

av kommunfullmäktige 2021-03-10 att under 2021 ta fram förslag till 

biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och 

aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden. 

 

Kommunstyrelsen har ingenting att erinra mot förseningen. 

 

Ekonomisk lägesrapport, senaste prognosen 

Carina Wiberg Borgh informerar om nämndens ekonomi. Prognos per helår 

landar på - 7,9 mkr. Nämndens ekonomi har i hög grad påverkats av de 

restriktioner som har utfärdats mot bakgrund av rådande pandemi. I takt med att 

restriktionerna har lättat har också prognosen för intäkterna förbättrats.  

 

Information lämnas även om de kostnader som har tillkommit i samband med att 

lokalerna för fritidsgården Bryggeriet lämnades. 

 

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Carina Wiberg Borgh berättar om nämndens systematiska arbetsmiljöarbete samt 

lämnar statistik kring sjukskrivningstalen inom förvaltningen. Sjukskrivningarna 

har legat ovanligt högt under en tid, men de tycks numera minska. Tillbuden är 

färre än vanligtvis men om sker färre tillbud eller att det missas att anmälas är 

oklart.  

Många av tillbuden härleder till verksamheten på Emaus lantgård.  

Annelie Högberg lämnar sin syn på hur verksamheten bedrivs mot bakgrund av 

den senaste tidens uppmärksamhet i lokalmedia. 

 

………………………  ………………………… 

Ingemar Samuelsson  Annelie Högberg 

Kommunstyrelsens ordförande Kultur och fritidsnämndens ordförande 
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Sebastian Johansson 

Sekreterare 

 

 

Skickas till 

Kultur och fritidsnämnden 

Utvecklare, planering och styrning, kommunledningskontoret 
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Utvecklare Viktoria Andreasson 
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Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 § 131 om flerårsplanen 2022–2024 med 

budget 2022. Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2022 finns 147,7 mkr (fast pris) 

att fördela inom nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i 

löpande pris 150,4 mkr för 2022. 

 

Verksamhetsplanen består av två delar. Del I omfattas av nämndens styrkort samt en 

ekonomisk översikt och fördelning av kommunbidrag mellan nämndens verksamheter. 

Del I innehåller också mål och syften med kultur och fritids verksamheter. Denna del I 

ska beslutas av nämnden.  

 

Del II av verksamhetsplanen omfattas av en omvärldsanalys och en övergripande 

beskrivning av kultur och fritidsförvaltningens prioriterade områden och utmaningar. 

Den innehåller också en översikt av nämndstrategier, politiska uppdrag och mått samt 

ekonomi. Del II är endast ett informationsärende. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12 

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, kultur och fritidsnämnden 

Avgifter biblioteken 

Schablonpriser biblioteken 

Avgifter kultur 

Taxor Agnebergshallen 

Taxor Bodelefälten 

Taxor Bowlinghallen 

Taxor Fridhemshallen 

Taxor Fridhemsvallen 

Taxor Konstgräs Sommarhemmet 

Taxor Konstgräs Thordéngården och Undavallen 

Taxor Källdal 

Taxor Mollön 

Taxor Rimnershallen 

Taxor Rimnersvallen 

Taxor Walkesborgsbadet 

Taxor övriga lokaler 

Övriga avgifter 
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Investeringssammanställning 2022-2031 

Bilaga 1. Kultur och fritidsnämndens styrkort 2022 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

att  
i verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022, del 1; 

punkt 1.1-1.4. 

 

1. anta revideringen av mål för anläggningar att stryka ”föreningsanläggningar” i 

målformuleringen.  

 

Punkt 1.4.2.7 

 

2. anta fördelning av budget per verksamhetsområde samt utökning och 

minskning av kommunbidrag 

 

3. lämna 5,282 mkr bidrag till Regionteater Väst 

 

4. lämna 10,520 mkr bidrag till Bohusläns museum  

 

5. Investeringbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 

2022–2024 är 251,8 mkr 2022, 308,0 mkr 2023 samt 106,0 2024 enligt 

flerårsplan 2022–2024. Utöver investeringar i Flerårsplan 2022–2024 med 

budget 2022 har kommunfullmäktige oktober 2021 tagit beslut om 

investeringsbudget på 5,7 mkr 2022 för nybyggnation av omklädningsrum till 

Bodele bollplaner. 

 

6. ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande investeringarna i 

budget 2022.  

 

 

I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor; 

 

7. anta avgifter på bibliotek 2022 i enlighet med bilaga 

  

8. anta schablonpriser 2022 på bibliotek i enlighet med bilaga  

 

9. anta avgifter för kultur 2022 i enlighet med bilaga  
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10. anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2022 i enlighet med bilaga  

 

11. anta taxorna på Bodele fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

12. anta taxorna på Bowlinghallen fr o m 2022 i enlighet med bilaga  

 

13. anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2022 i enlighet med bilaga   

 

14. anta taxorna för Fridhemsvallen fr om 2022 i enlighet med bilaga 

 

15. anta taxorna för Konstgräs Sommarhemmet fr om 2022 i enlighet med bilaga 

 

16. anta taxorna för Konstgräs Thordéngården och Undavallen fr om 2022 i enlighet 

med bilaga. 

 

17. anta taxorna för Källdal fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

18. anta taxorna för Mollön fr om 2022 i enlighet med bilaga 

 

19. anta taxorna på Rimnershallen f ro m 2022 i enlighet med bilaga  

 

20. anta taxorna på Rimnersvallen f ro m 2022 i enlighet med bilaga  

 

21. anta taxorna på Walkesborgsbadet fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

22. anta taxorna i Övriga lokaler fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

23. anta Övriga avgifter fr o m 2022 i enlighet med bilaga 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Viktoria Andreasson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

ekonomirapportering@uddevalla.se 
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1 Del I 
Del ett är ett politiskt beslutsärende för kultur och fritidsnämnden. 
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1.1 Verksamhetsbeskrivning och organisation 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för invånarna att uppleva, skapa, 

påverka och delta i ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet 

med reglementet, särskilt värna om att barn och ungas förutsättningar för detta stärks.  

Målet är att skapa verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar 

samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare. 

 

Kultur och fritids verksamhet syftar till att: 

 Stärka demokrati och yttrandefrihet 

 Stärka folkhälsan 

 Stärka social gemenskap 

 Stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen 

 

För att stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och kulturell infrastruktur för 

alla invånare, på ett jämlikt och jämställt sätt, har kultur och fritid ett antal principiella 

ställningstaganden som ska styra utvecklingen av verksamheten.   

Kultur och fritid ska aktivt arbeta för att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet. 

Verksamheterna ska: 

 

Tillgänglighet 

 vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet att besöka/delta i den 

 vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation  

 vara möjliga att delta i oavsett invånarens ekonomiska förutsättningar 

 vara möjliga att delta i oavsett bakgrund, ex utifrån faktorer som etnicitet, utbildningsnivå, kön, 

sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller socialt kapital  
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Attraktivitet  

 ha en lustfylld, underhållen och ändamålsenlig fysisk miljö 

 präglas av ett inbjudande socialt klimat som uppmuntrar till delaktighet hos besökaren/brukaren, och 

ett gott och kompetent bemötande från personalen 

 erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånarnas behov och önskemål 

 

1.1.1 Verksamheter, syfte och mål 

 

1.1.1.1 Kultur- kulturverksamhetens syfte   

Kulturverksamheten bidrar till samhällsutvecklingen genom att skapa och främja ett levande kulturliv i 

Uddevalla, som möjliggör för alla invånare och besökare att utöva, möta och uppleva en mångfald av 

kulturuttryck samt att bli utmanade av konst och kultur. Därtill syftar kulturverksamheten till att 

stimulera till samtal och att överbrygga gapet mellan generationerna. 

Kulturverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för både unga och vuxna att utveckla sin 

kreativa, konstnärliga och innovativa förmåga genom såväl det egna skapandet som mötet med 

professionell konst. Eget skapande ger individen fler uttrycksformer som kan stärka självkänslan och 

egenmakten.  

Kulturverksamheten syftar också till att värna och utveckla den kulturella och konstnärliga gestaltningen 

i kommunen. Verksamheten ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas så att 

dåtida, samtida och framtida kulturuttryck får ta plats i det offentliga rummet.  

Kultur kan stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, göra livet mer meningsfullt och 

stärka gemenskapen mellan olika grupper av människor. Kulturverksamheten skapar förutsättningar för 

både nuvarande och framtida invånare att känna stolthet och engagemang och bidrar till att Uddevalla 

blir en attraktiv plats att besöka, leva, bo och verka i.  

 

Prioriterade grupper: Barn och unga (0–26 år) 
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Mål:  

Kulturskolan 

• Att barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin kreativa, konstnärliga och innovativa 

förmåga. 

• Att barn och unga ska få förutsättningar för en lustfylld fritidssysselsättning. 

• Att barn och unga ska få möjlighet att bredda och komplettera sitt lärande och sin bildning. 

 

Offentliga arrangemang 

• Att skapa ett levande och rikt kulturliv i Uddevalla, som möjliggör för alla invånare och 

besökare att möta och uppleva en mångfald av kulturuttryck. 

• Att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, genom att invånare och besökare blir 

utmanade av kultur och får fler och nya perspektiv. 

• Att bidra till en kulturdriven centrumutveckling. Att invånare ska känna stolthet över 

kommunen, och trivas med att leva, bo och verka här. 

 

Barn- och ungdomskultur 

• Att unga ska få ett snabbt och personligt stöd utifrån deras eget initiativ till arrangemang i 

kommunen  

• Att unga ska erbjudas stöd i att utveckla sitt arrangörskunnande och sitt organisatoriska 

kunnande 

• Att de yngre barnen ska erbjudas en mångfald av uttryck med hög konstnärlig kvalitet.  

 

Kulturmiljövård/Kulturarv 

• Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och är en naturlig del av 

samhällsplaneringen. 
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Konst 

• Att konstnärlig gestaltning får ta plats i det offentliga rummet och i samhällsplaneringen. 

• Att tillhandahålla kommunen sakkompetens inom konstområdet  

 

1.1.1.2 Bibliotek - biblioteksverksamhetens syfte och mål 

Syftet med biblioteksverksamheten är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 

bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  Biblioteksverksamheten ska öka intresset och 

lusten för bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt, genom att vara 

en inbjudande och naturlig mötesplats öppen för alla invånare att ta del av och forma. Med kulturell 

verksamhet menas exempelvis föreläsningar, författarbesök, läsecirklar, utställningar eller sagostunder. 

Biblioteksverksamheten ska även bidra till barns och ungdomars språkutveckling och stimulera till 

läsning.  

 

Prioriterade grupper: Barn och unga (0–18 år), personer med funktionsnedsättning, nationella 

minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska  

 

Mål: 

• Att vara en inbjudande mötesplats, öppen för alla invånare att ta del av och forma. 

• Att främja, stimulera och inspirera barn och unga till läsning och förkovran. 

• Att främja fri åsiktsbildning genom att vara en arena för samtal och kulturella möten 

 

Stadsbiblioteket 

• Att vara navet i biblioteksverksamheten genom att vara ett mångsidigt rum, där det finns goda 

möjligheter för besökarna att mötas, läsa, studera eller bara vara 



 Verksamhetsplan 2022–2024 med budget 2022 8 (45) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

• Att tillgängliggöra kunskap i olika former och erbjuda ett brett och aktuellt utbud av litteratur 

och information 

• Att förmedla kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, samt 

hjälpa användare med informationssökning av mer komplex karaktär 

• Att erbjuda ett anpassat utbud av litteratur, teknik och information, så att personer med olika 

funktionsnedsättningar ska kunna tillgodogöra sig kunskap och information 

 

Närbiblioteken 

• Att bibliotekens verksamhet och utbud ska spegla människorna som bor i området utifrån deras 

behov och förutsättningar 

 

1.1.1.3 Öppen fritidsverksamhet - syfte och mål  

Den öppna fritidsverksamhetens syfte är att erbjuda en frivillig, öppen och trygg mötesplats där de 

ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social 

utveckling. Verksamheten ska bygga på de ungas egna engagemang och vilja att medverka, uppleva och 

påverka. Syftet är också att unga ska få stöd i att bli den främsta resursen i sitt eget liv, och känna 

delaktighet i ett större socialt sammanhang.   

Syftet med att driva den öppna fritidsverksamheten i olika stadsdelar är att se och fånga upp de ungas 

behov och intresse av fritidsaktiviteter i bred bemärkelse, med nära tillgänglighet till där de unga rör sig.  

 

Prioriterade grupper: 10–12 år klubbverksamhet, 13-18 år öppen fritidsgårdsverksamhet 

 

Mål: 

• Att de ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och 

social utveckling i en frivillig, öppen och trygg miljö 

• Att verksamheten bygger på de ungas engagemang och vilja att medverka, uppleva och påverka. 
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1.1.1.4 Rampen - syfte och mål 

Rampen är en tvärprofessionell verksamhet som inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, idrottshall, 

musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som vilar på den öppna 

fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens verksamhet till att utforma innehåll och utbud i 

nära samverkan med Rampens besökare. 

 

Mål: 

• Att erbjuda besökarna en meningsfull fritid genom att vara en plats för såväl fysisk som mental 

urladdning och återhämtning – på egen hand och tillsammans  

• Att åstadkomma en användarstyrd verksamhet som i en levande dialog med besökaren främjar 

ett reellt inflytande 

• Att medarbetarna på Rampen stärks och utvecklas av varandras olika kunskapsområden 

 

1.1.1.5 Friluftsliv - syfte och mål 

Kultur och fritidsförvaltningens friluftslivsarbete syftar till att skapa förutsättningar för ett attraktivt och 

hållbart friluftsliv för alla i kommunen - boende som besökare. 

Kultur och fritids arbete med friluftsliv syftar till att stödja människors möjligheter att vistas i naturen, 

uppleva välbefinnande och återhämtning, samt få utöva friluftsaktiviteter med allemansrätten som 

grund.  

Arbetet syftar även till att i samhällsutvecklingsprocessen stärka bevarandet och utvecklandet av 

områden för tätortsnära friluftsliv, områden med riksintresse för friluftsliv samt andra platser för 

naturupplevelser och rekreation. 

 

Mål: 

• Att ge goda förutsättningar för invånare att uppleva välbefinnande och återhämtning i Uddevalla 

kommun  

• Att samordna kommunens arbete med de tio nationella målen för friluftsliv  
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• Att tillhandahålla kommunen sakkompetens inom friluftsområdet 

• Att säkra en god tillgång till och kvalitet på tätortsnära friluftslivsområden.    

 

1.1.1.6 Stöd till föreningsliv - syfte och mål 

Kultur och fritid stödjer föreningslivets organisationer för att skapa förutsättningar för ett brett utbud av 

kultur- och fritidsaktiviteter. Ett utbud som motsvarar invånarnas önskemål och behov, bygger på 

människors engagemang och vilja att gemensamt ta ansvar och utvecklas beroende på samtidens trender 

och nya inriktningar.  

Syftet med stödet till föreningslivet är att skapa förutsättningar för allmännyttiga, ideella föreningar att 

organisera sig och bedriva verksamhet. Stödet ska utgå från demokratiska värderingar, normer och ideal. 

Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen för alla oavsett kön, ålder, 

socioekonomi och etnicitet.  Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika värde 

respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks.  

För att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter i föreningslivets organisationer krävs lokaler att bedriva 

verksamhet i, för att träna, mötas, tävla och arrangera. Stödet till föreningslivet är avsett att skapa dessa 

förutsättningar. 

 

Prioriterade grupper: Barn och unga (7–20 år)  

 

Mål: 

• Att stimulera föreningslivet till att skapa en mångfacetterad och tillgänglig fritidssysselsättning 

• Att erbjuda attraktiva anläggningar som motsvarar föreningslivets behov 

 

1.1.1.7 Spontana aktiva mötesplatser - syfte och mål  

Spontana aktiva mötesplatser finns för att inspirera människor till rörelse och aktivitet, tillsammans i 

grupp eller enskilt. Syftet är att sänka trösklarna för deltagande i aktivitet och öka tillgängligheten till 

densamma. På det sättet kan dessa bidra till att skapa jämlika förutsättningar till en god folkhälsa. 
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Mål: 

• Att underlätta för människor att utan kostnad eller krav på föreningsmedlemskap utöva 

fritidsaktiviteter, enskilt och tillsammans med andra.  

 

1.1.1.8 Emaus Lantgård- syfte och mål 

Verksamheten på anläggningen Emaus lantgård syftar till att möjliggöra möten mellan människor, 

möten mellan människor och djur samt möten med naturupplevelser och spontana lekaktiviteter och 

genom detta bidra till glädje, lärande, utveckling, välbefinnande och hälsa. 

 

Prioriterade grupper: Barn och unga (0–18 år) 

 

Mål: 

• Att erbjuda djur- och naturassisterande aktiviteter 

• Att erbjuda förutsättningar för spontan och säker utomhuslek samt en anläggning och en plats för 

öppen fritidsverksamhet 

• Att erbjuda pedagogisk vägledning, fortbildning och grund för utvecklad förståelse för djur och natur 

 

1.1.1.9 Anläggningar - syfte och mål 

Syftet med anläggningarna är att erbjuda platser där människor kan mötas för att utöva ett gemensamt 

fritidsintresse. Anläggningarna syftar också till att stödja föreningsidrottens verksamheter och 

medlemmarnas möjlighet att delta i träning och tävlan, samt allmänhetens möjlighet att aktivera sig i 

olika former. Anläggningarna skapar också förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan.  

Anläggningarna används även vid arrangemang, med syfte att möjliggöra positiva upplevelser av idrott 

som underhållning och för att väcka lust och nyfikenhet att själv medverka. 
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Mål: 

• Att erbjuda platser där invånarna kan mötas för att utöva ett gemensamt fritidsintresse, och stödja 

allmänhetens möjlighet att aktivera sig i olika former 

• Att stödja föreningsidrottens medlemmar att delta i träning och tävlan 

• Att möjliggöra positiva upplevelser av idrott som underhållning 

• Att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan 

Dessa mål gäller för Rimnershallen, Rimnersvallen, Agnebergshallen, Fridhemshallen, Bodele och 

skolidrottshallar. 

 

Följande anläggningar har dessutom specifika mål: 

Walkesborgsbadet– kommunens simhall (inomhus) 

• Att skapa förutsättningar att bedriva simskola för utökad simkunnighet, vattenvana och säkerhet  

• Att bidra till friskvård och motion för allmänheten 

• Att skapa förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet för simidrotten samt för andra 

vattenverksamheters aktiviteter 

Landbadet– kommunens poolområde (utomhus) 

• Att erbjuda lättillgänglig och trygg bad- och rekreationsupplevelse för invånare och besökare, med 

fokus på vattenlek och simträning för alla.  

• Att erbjuda en rekreativ plats och bevara badkulturen på den gamla kurorten Gustavsberg 

Bowlinghallen 

• Att allmänheten ska få möjlighet att bowla både som fritidsaktivitet och sportutövande 

• Att skapa möjligheter för träning- och tävlingsverksamhet för föreningar som har bowling i sin 

verksamhet 
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1.2 Nämndens styrkort 

Kultur och fritidsnämndens styrkort 2022 finns som bilaga. 

Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram 13 strategier som ska vägleda förvaltningens arbete till och 

med 2023. Av dessa har ett urval prioriterats av nämnden. De mest prioriterade områdena är arbetet att 

skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck och för idrott och hälsa, ett attraktivt 

friluftsliv, bevarande av kulturarv och kulturmiljöer, erbjuda och stödja såväl högintensiva som 

lågintensiva verksamheter och aktiviteter och det löpande arbetet tillsammans med olika aktörer skapa 

sammanhang för social gemenskap. Tre gånger per år kommer nämnden att få rapport på hur kultur och 

fritidsnämnden arbetar inom samtliga strategier. 

Därtill har kultur och fritidsnämnden ett antal mått, som säkerställer att utvecklingen sker i den riktning 

som avses. Förvaltningen återrapporterar resultaten på måtten till nämnden i samband med 

årsredovisningen.  

 

1.3 Ekonomisk översikt (Kultur- och fritidsnämnden) 

 

Kommunbidrag och investeringar 

mkr Budget 2021 
Budget fast 

pris 2022 

Budget 

löpande pris 

2022 

Plan 2023 Plan 2024 

Kommunbidrag 146,3 147,7 150,4 147,7 147,7 

Investeringar 51,0 257,5 257,5 308,0 106,0 

 

Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med 1,4 mkr för 2022 och minskar med 1,6 mkr för 

2023 och 2024.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till 

minus 3,6 mkr för 2022–2024 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 
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Nämndens kommunbidrag utökas med 3,0 mkr för 2022 för stöd till återstart av föreningslivet efter 

pandemin Covid 19. Därutöver utökas nämndens kommunbidrag med 2,0 mkr för 2022–2024 som en 

allmän förstärkning av föreningsbidrag. 

På särskild rad i driftbudgeten: ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 25 mkr för 2022 

och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus inkl. 

Rimnersområdet. Under 2022 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först den 

dag då badhuset tas i drift. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

1.3.1  Nämndens ekonomiska förutsättningar för budget 2022 

Till kultur och fritidsnämndens förfogande 2022 finns 147,7 mkr (fast pris) att fördela inom nämndens 

verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i löpande pris uppgår till 150,4 mkr för 2022. 

Uppräkning till löpande priser och särskilda justeringar har skett enligt nedan: 

• Löneökningar är 2021 är med i kommunbidragen om avtalen är färdigförhandlade. I annat 

fall kompenseras detta senare. 

• Löneökningar för 2022 är inte med i kommunbidragen 

• PO-pålägget sänks från 40,15% till 39,75% 

• Intäkter, material och tjänster i ramen höjs med 1,4% enligt konsumentprisindex (KPI) 

• För internhyror tillämpas beräkningarna enligt riktlinjer och prissättningsmodell antagna 

2019 

• Lokalvård räknas upp med 2,1% 

• Facilitet och fordon räknas upp med 1,6% 

• Internräntan sänks från 1,25% till 1,00% 
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1.3.2  Investeringar 2022–2024 

Vid budgetdialogen 2021 redovisade kultur och fritidsnämnden investeringsbehov för planperioden 

2022–2024 (KFN 2021/00040). 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-06-10 (KS 2021/00306 §131) fastställdes flerårsplanens totala 

investeringsnivå. Den motsvarar i stort lika de behov som presenterades i budgetdialogen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 om ett tillägg i 2022 investeringsnivå (KS 2021/00060 

§212). Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms inom tilldelat kommunbidrag kompenseras 

nämnden när investeringen är färdigställd. 

 

1.3.2.1 Rimnersbadet: ny simhall Rimnersområdet  

Kommunfullmäktige beslutade 2019 (KS 2019/00769 §264) om att en ekonomisk ram för en ny simhall 

ska uppgå till 464 mkr och att placeringen ska vara på Rimnersområdet. Simhallen byggs i direkt 

anslutning till Rimnershallen. Den ekonomiska ramen kommer att revideras under våren 2022 med 

hänsyn till mer exakta prognoser som nu kan göras, utifrån projektering och simhallens innehåll och 

placering. Innan simhallens placering ändrades från Walkersborg till Rimnersområdet gjordes en 

driftkalkyl som visade på ett driftnetto på 21,2 mkr.  

Under våren 2021 uppdaterades driftkalkylen med de nya förutsättningarna för simhallen avseende 

placering, intäkts- och kostnadskalkyler med hänsyn taget till vissa revideringar innehållsmässigt för 

anläggningen. Den kalkylen visade på ett driftnetto på 40,1 mkr.  

Beloppen för investeringsutrymme för simhall och inventarier samt behov av utökat kommunbidrag för 

drift- och kapitalkostnader kompletteras under våren 2022 med då aktuella prognoser för simhallens 

investering som underlag. 

 

1.3.2.2 Rimnersvallen  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 (KS 2021/00365 §211) om att bygga om Rimnersvallen till 

en anläggning/arena för Superettan standard (fotboll) samt SM-standard (friidrott) med högt anslag om 

tillgänglighetsanpassning och goda förutsättningar för parasport. I besluten ingick att genomföra fas 0 
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och fas 1 (förstudie och projektering) i projektet Rimnersvallen. Samt att kommunstyrelsen ska fatta 

beslut om entreprenadavtal vid partneringsprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och 

produktion).  

Anläggningen ska efter renovering och tillgänglighetsanpassning vara en arena möjlig att nyttja för 

Superettan i fotboll och SM-tävlingar i friidrott samt ge goda förutsättningar för parasport. Budgetramen 

för projektet är 240 mkr varav 205 mkr är investering, 22 mkr är rivningskostnader och 13 mkr är en 

direktavskrivning av nuvarande komponenter som rivs, till detta kommer investeringsmedel för 

inventarier. Årligt driftsnetto beräknas till 14 mkr vilket är en ökning på ca 9,5 mkr från nuvarande 

arena.  Reviderat behov av kommunbidrag för drift- och kapitalkostnader kompletteras under våren 

2022 så snart de senaste kalkylerna är framtagna under projektets gång.  

 

1.3.2.3 Konstgräsplaner, ersättningsplaner  

I Uddevalla kommun finns i dagsläget fem konstgräsplaner i varierande (men generellt gott) skick och 

med olika ansvarsförhållanden samt två näridrottsplatser. Fyra av dessa är fullstora (11 mot 11) och en 

är mer dimensionerad för träning och ungdomsmatcher (9 mot 9). Samtliga planer och näridrottsplatser 

är tillika spontana aktiva mötesplatser för fotboll i synnerhet men också för skolidrott och övrig 

verksamhet i allmänhet.  

Kommunfullmäktiges beslut i november 2019 (KS 2019/00769 §264) att ny simhall ska placeras på 

Rimnersområdet medför att två fotbollsplaner (B-plan, naturgräs och C-plan, konstgräs) på 

Rimnersområdet kommer att rivas under 2021 i samband med byggstart av ny simhall. Kultur- och 

fritidsnämnden beslutade om ersättningsytor för de borttagna fotbollsplanerna. En ny konstgräsplan 

anläggs på Sommarhemmet och en upprustning görs av befintlig gräsplan på Bodele samt av 

omklädningsrum (KFN 2020/0040 §172). 

Kommunstyrelsen beslöt i januari 2021 (KS 2021/00060 §16) att godkänna investering för 

konstgräsplan på Sommarhemmet (9 mot 9) på 6,6 mkr samt investering i upprustning av gräsplan på 

Bodele på 1,2 mkr. Dessa investeringar ryms inom beslutad investeringsbudget för simhallen. 

Utöver investeringar i Flerårsplan 2022–2024 med budget 2022 har kommunfullmäktige oktober 2021 

tagit beslut om investeringsbudget på 5,7 mkr för nybyggnation av omklädningsrum till Bodele 
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bollplaner, som ett led i ambitionen om bästa möjliga ersättningsytor. (KS 2021/0060 §212)  

I ovanstående beslut ingick att kultur och fritidsnämnden erhåller utökat kommunbidrag för drift- och 

kapitalkostnader.  

Inom ramen för projektet Rimnersområdets utveckling och eventuellt återförande av konstgräsplan till 

området behöver politiska beslut fattas och vid bifall också beslut om investering, sannolikt efter 2024.  

 

1.3.2.4 Kulturstråk (Hus för kultur)  

Kultur och fritidsnämnden fattade i november 2019 beslut om att beställa en förstudie om lokaler för det 

fria kulturlivet (KFN 2019/00162 §133) baserat på behovsanalysen ”Hus för kultur”. Aktuell investering 

ska inte sammanblandas med eventuellt bygge av medborgarhus/stadsbibliotek/ kulturskola.  

Genom upprustning av byggnaden på Kungsgatan 32, verksamhetsanpassning av Lotcen (Kungsgatan 

30) samt förhyrning av delar av Frideborg (Kungsgatan 28) skapas ett sammanhållet stråk i Uddevallas 

stadskärna som erbjuder rum för såväl skapande som arrangemang inom alla konstarter. 

Förstudierapporten omfattar endast byggnationer och underhåll som krävs för de kommunägda 

byggnaderna, Kungsgatan 30 och 32. Kommunen avser hyra Frideborg som ersättningslokal för 

Bastionen och dess verksamhet vars avtal löper ut hösten 2023. 

Investeringen för de kommunägda byggnaderna uppgår enligt förstudien till 30 mkr och investeringar i 

för scenteknik, ljud och ljus, samt möbler uppgår till 6,8 mkr. Investeringsmedel fördelas mellan åren, 

1,0 mkr 2021, 21,8 mkr 2022 och 14,0 mkr 2023. Totalt 36,8 mkr för perioden 2021–2023 enligt 

Flerårsplan 2021–2023. Ett arbete med en förändrad detaljplan medför att upprustningen av Kungsgatan 

30 och 32 kommer flyttas fram i tid, vilket gör att arbetet kommer ske under 2023 och 2024 i stället för 

2022 och 2023. Däremot kommer inköp av inventarier 2022 och förhyrning av Frideborg genomföras 

enligt tidplan. Till budgetdialogen 2022 redovisas en uppdaterad fördelning av investeringsmedlen samt 

behov av utökat kommunbidrag för drift och kapitalkostnader för 2023 och framåt.  

1.3.2.5 Konstnärlig gestaltning  

Konstnärlig gestaltning ska ske på det sätt som bedöms lämpligt utifrån antaget styrdokument för 

gestaltning av offentliga miljöer, ”Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen”. Beloppet för 
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konstnärlig gestaltning baseras på att 1 % av respektive års investeringar utgör årlig ram. Detta belopp 

beslutas i samband med att kommunfullmäktige antar flerårsplanen. 

Enligt flerårsplan 2022–2024 är investeringsramen 806 mkr 2022, 911 mkr 2023 och 1 101 mkr 2024. 

Bedömning har skett utifrån skälig nivå i förhållande till investeringsramen för planperioden. En ny 

bedömning bör göras varje år och stå i paritet med investeringsramen framöver. Investeringsnivå 3 mkr 

för 2022, 4 mkr för 2023 och 5 mkr för 2024. Behov av utökat kommunbidrag för kapitalkostnad på ca 

0,04 mkr per år. 

 

1.3.2.6 Löpande investeringar 

Investeringsnivån för reinvesteringar i form av maskiner och inventarier är 5,0 mkr för respektive år 

under planperioden. Investeringsobjekten fastställs i samband med förvaltningens arbete med budget 

2022. Ökade drift- och kapitalkostnader finansieras inom tilldelat kommunbidrag. 

 

1.4 Förvaltningschefens förslag till budget 2022 

Förvaltningschefens förslag till budget 2022 utgår från samtliga avdelningars ramar för budget 2021 

med justeringar/uppräkningar i form av avdrag/tillskott. 

 

Förvaltningen har för 2022 en minskad ram om 3,6 mkr. Förvaltningens ledningsgrupp har under 

processen kontinuerligt fört en dialog för att avdelningarnas ledningsgrupper ska ha bästa förutsättningar 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

I första hand undersöks vilka justeringar som är möjliga att genomföra utan att det påverkar service, 

utbud eller kvalitet. Här kan det handla om att utföra arbetsuppgifter på ett annat sätt, se över 

möjligheter att digitalisera, samverka mm. I andra hand handlar det om att prioritera hårdare utifrån de 

politiska dokument och beslut som finns.  

Förvaltningschefens förslag är att minska med 7,5 tjänster och det hanteras i så stor utsträckning som 

möjligt genom att inte återbesätta vakanta tjänster. 
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Det är viktigt att alltid utmana befintliga arbetssätt och metoder för att få en resurseffektiv verksamhet 

som svarar upp mot den service-, utbuds- och kvalitetsnivå som förväntas. Önskvärt är naturligtvis att 

investera dessa vinster i utvecklingsarbetet. När man reducerar antalet tjänster i verksamheten innebär 

det därför att det finns en risk att konsekvenserna blir att man saktar ner tempot i utvecklingsarbetet. 

Men det finns också en risk att man får en försämrad service och inte räcker mot uppsatta mål eller 

ambitionsnivå. En annan allvarlig risk är att arbetsmiljön kan försämras då arbetsbelastningen kan öka 

framför allt på kort sikt genom det förändringsarbete som kommer vara nödvändigt. 

 

I Kommunfullmäktiges budget har kultur och fritidsnämnden fått en tillfällig utökning av 

kommunbidraget 2022 med 3,0 mkr för att stödja föreningslivet i att växla upp sin verksamhet efter 

pandemin. Hur dessa pengar ska fördelas och på vilka grunder kommer förvaltningen att återkomma till. 

Kultur och fritidsnämnden har fr o m 2022 fått en ramförstärkning med 2,0 mkr för utökning av de 

kontanta föreningsbidragen. Beslut om hur dessa pengar kommer att fördelas kommer att tas i särskild 

ordning. 

 

Bidraget till Regionteater Väst för 2022 är 5,282 mkr. 

Bidraget till Bohusläns museum för 2022 är 10,520 mkr. 

 

Avgifterna inom bibliotek och bibliotekens schablonpriser föreslås vara oförändrade. 

Kulturskolans terminsavgifter föreslås vara oförändrade och en mindre justering av avgifterna för de 

kortare kurserna föreslås. En ny avgift föreslås för Danslinjen som är en kurs för elever som är 

intresserade av en mer fördjupad utbildning i dans. 

För övrig verksamhet inom kultur föreslås avgifter vara oförändrade. 

För Agnebergshallen, Bodelefälten, Fridhemshallen, Rimnersvallen, Rimnershallen, Källdal, Mollön 

och för övriga hallar föreslås oförändrade taxor förutom nedanstående: 

För att nyttja tiden på helger när det inte är arrangemang i Agnebergshallen föreslås reducerat pris vid 

sen bokning samt möjlighet att hyra ut per bana för pickelball vissa utvalda tider. För inomhushallarna 
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har omklädningsrummen räknats in i kategori I för att minska missförstånden. Detta gäller kategori A, 

B, C, I, N och M) 

För Konstgräs Sommarhemmet föreslås en ny taxa.  

För Fridhemsvallen, Undavallen och Thordéngården föreslås en gemensam enklare hantering av taxan 

samt att man inte betalar mer än en helplan.  

För Övriga lokaler har kompletteringar gjorts med taxa för reklam som varit beslutad tidigare.  

För Övriga avgifter är förslag att förenkla administrationen att taggar köps i stället för att lånas ut. 

Förändringar i taxorna för Walkesborgsbadet och Bowlinghallen föreslås samordnas med övriga 

anläggningar för att få en gemensam bild och system där man arbetar likvärdigt mot föreningslivet med 

tillägg för allmänhetens priser. 

Walkesborgsbadet har arbetat efter en metod som inte likställer föreningslivet som nyttjar 

Walkesborgsbadet likt övriga föreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar. Verksamheten har 

för avsikt att bidra till ökad simkunnighet genom låga eller kostnadsfria simskolor.  

Bowlinghallens har använt sig av nuvarande taxor för att efterlikna de privata hallarna. 

De förändrade taxorna är framtagna inom ramen för föreningslivets års hjul samt efter utvärdering av 

allmänhetens besök. 

 

Investeringbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2022–2024 är 251,8 mkr 

2022, 308,0 mkr 2023 samt 106,0 2024 enligt flerårsplan 2022–2024. Utöver investeringar i Flerårsplan 

2022–2024 med budget 2022 har kommunfullmäktige oktober 2021 tagit beslut om investeringsbudget 

på 5,7 mkr 2022 för nybyggnation av omklädningsrum till Bodele bollplaner, som ett led i ambitionen 

om bästa möjliga ersättningsytor. (KS 2021/0060 §212)  

 

1.4.1  Budget per verksamhetsområde 2022  

Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kultur 2,3 38,0 35,7 
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Bibliotek 0,4 26,8 26,4 

Unga 1,0 15,0 14,0 

Fritid 15,2 54,1 38,9 

Gemensam verksamhet inkl. föreningsstöd 0,5 35,9 35,4 

Summa 19,4 169,8 150,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Del II 

Del två är information till kultur och fritidsnämnden. Det är förvaltningens egen plan på hur 

organisationen ämnar möta de politiska målen.  
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2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar 

Globalisering, digitalisering och nu en kommande post-pandemivärld ställer det vi tidigare känt till på 

sin spets. Hur kommer morgondagens verklighet att se ut? Hur kommer vi att kunna mötas och 

organisera oss med ständiga hot och minnen från en pandemi? Och kanske viktigast att fråga oss är: vad 

har vi lärt oss och hur kan vi utvecklats?  

Verksamheter har tvingats ställa om, vara innovativa och nya sätt att bedriva verksamhet på har växt 

fram delvis genom digitaliseringens möjligheter. Samtidigt som utvecklad teknik och digitalisering 

öppnar dörrar för nya och andra målgrupper stänger den samtidigt dörren för andra och skapar nya 

arenor för hat, hot och utanförskap. Det gör att nya utmaningar ställer krav på den kommunala sektorn 

att hantera.  

 

Trender som Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i sin rapport Vägval för framtiden 4, 

trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030 (Sveriges kommuner och 

regioner, 2021) är inte allt för optimistiska utan beskriver stora och komplexa utmaningar som kommer 

att kräva innovativa lösningar. Framför allt samverkan och samarbete mellan professioner inom och 

utom offentliga verksamheter liksom privata näringslivet och civilsamhället. Efterverkningar av 

pandemin har medfört en större polarisering och utsatthet på grund av en ökad boendesegregation. 

Skillnader mellan olika grupper i Sverige har blivit större och ett missnöje bland de som bor i de mest 

utsatta områdena, där utsattheten är hög, ökar (ibid.).  

 

En viktig aspekt är också att lära känna den generation unga som växer upp idag för att förstå deras 

behov och önskemål så att kultur och fritids verksamheter kan vara relevant och intressant för dem. En 

generation som växer upp i en på många sätt omvälvande värld, van vid att var uppkopplad dygnet runt, 

en generation som på många sätt är normbrytande från tidigare generationer.  

2.1.1  Generation Z 

Generation Z, den generation som växer upp efter millennieskiftet och som väntas göra stor påverkan på 

samhällsutvecklingen och dess strukturer i framtiden. De är födda 1995 och framåt, minns inte 1900-

talet och en värld innan digitaliseringen. Småsyskon till generation y (också kallade millennials) växte 
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upp i en halvfärdig digital värld. Generation Z är online dygnet runt, internet är en del av det dagliga 

livet där underhållning, skola och familjen finns. De är den första generationen på 2000-talet och de är 

digitalt infödda (Molander & Olsson, 2019, sid 2). 

 

Generation Z, som ser positivt på sin egen framtid men dystert på samhället, en generation som är starkt 

individualistisk med en dyster framtidstro. De har växt upp i en värld som uppfattats som mer osäker 

vad gäller politik, förändrad arbetsmarknad och teknisk utveckling. Det är en generation som är politiskt 

engagerad, har ett stort samhällsengagemang men har lågt förtroende för politiker. I stället för att 

engagera sig partipolitiskt är det vanligare att de driver sakfrågor genom sociala medier, även 

demonstrationer är vanligare och klimat- och miljöfrågor ligger högt på agendan (Ungdomsbarometern, 

generation Z!, 2021). I undersökningen till rapporten svarar 52 % av tjejer och 13% av killarna har 

svarat att de identifierar sig som feminist, 43 % av tjejer identifierar sig som antirasists och 27% av 

killarna (ibid.) 

 

Av rapportens resultat framgår det också att familjen värderas allt högre och andelen gymnasieelever 

som svarar att familjen är viktigare än allt ökar. Fest är mindre viktigt och fokus på hälsa och prestation 

i skola är större, en mer liberal syn på droger gör att användandet av dessa ökar något. Generellt är det 

en generation som bryter normer och föreställningar om hur vuxna tror att unga beter sig och intresserar 

sig för. En generation som bryter trender, engagerar sig för samhällsfrågor, tar ansvar för skola och 

utbildning och den egna hälsan. Det är också en generation där allt fler mår dåligt och har ångest vilket 

delvis kan hänga ihop med osäkerhet och oro i samhället, men också pressen av att vara ständigt 

tillgänglig och uppkopplad. Intresset för hälsa ökar men också ohälsa, unga idag rör sig mindre, 

vardagsmotionen uteblir ofta och man umgås med vänner och familj online i högre utsträckning än 

träffas fysiskt. Ensamheten ökar som en effekt av dessa nya sätt att umgås (ibid.). 

 

Redogörelsen av generation Z målar upp en bild av en generation med engagemang och driv. Som har 

kraft och vilja att förändra men med en pessimistisk tro på samhället och en ökad ångest och ensamhet. 

De är unga som ska lockas och ta del av utbudet Kultur och fritid erbjuder men som troligen också 
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kommer bidra till att förändra och utveckla de verksamheter, föreningsliv, kulturliv och aktiviteter som 

vi känner idag till något helt annat. Pandemin har genom tvingad omställning påskyndat utvecklingen av 

det digitala utbudet i samtliga verksamheter. Utmaningen är att fortsätta driva utvecklingen i den takt 

som efterfrågas.  

Hur ska generation Z lockas till att engagera sig i föreningsaktiviteter till exempel? Generationen som 

beskrivs som individualistisk och som hellre driver sakfrågor i forum på sociala medier. 

 

I Ungdomsbarometerns rapport av ungas idrotts vanor: ”Unga och idrott” (2021), presenteras en 

kartläggning av ungas tränings vanor och relation till idrott. Generationens intresse för hälsa uttrycks 

även här i kombination med kroppsideal och prestation. En känsla av att inte duga eller vara tillräckligt 

bra är en vanlig orsak till att inte träna alls. Unga idag varierar gärna olika träningsformer för olika 

syften, där föreningsidrottens gemenskap och tävlingsmöjligheter kan tillgodose vissa behov medan 

andra träningsformer helt andra (ibid). För att föreningsidrott och andra föreningsaktiviteter ska fortsätta 

locka unga att delta och engagera sig behöver vi förstå generationens behov och drivkrafter. 

 

2.1.2  Framtidens civilsamhälle 

Begreppet civilsamhälle används för att beskriva den arena där människor samlas och agerar 

tillsammans för gemensamma intressen. Det sker skilt från staten, marknaden och det egna hushållet 

(Regeringskansliet, 2021).  

Andelen unga som är medlemmar i föreningar minskar, både inom idrottsföreningar och andra typer av 

föreningar. Däremot visar undersökningar som MUCF gjort att ungas engagemang inte sjunker, utan att 

unga engagerar sig i andra former än inom traditionell föreningsverksamhet (Ungas rätt till en 

meningsfull fritid, MUCF, 2020).   

Under en längre tid har man sett förändringar i civilsamhället, nya sätt att organisera sig i nya typer av 

organisationer. I podden Framtidsstudion (Kairos Future, 2021) medverkar Martin Ärnlöv, 

generalsekreterare på Röda Korset, som menar att man inte ställer upp frivilligt på samma sätt längre. 

Det är inte eldsjälen som viger hela sitt liv åt fotbollsföreningen som är den vanligaste formen av 

engagemang längre, idag vill man vara frivillig på ett helt annat sätt. I samband med Röda Korsets 
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vaccinationsinsatser i och med pandemin, var merparterna av de som engagerade sig inte tidigare 

medlemmar eller frivilliga i organisationen. Ärnlöv säger att det inte går att utgå från att de sen vill 

fortsätta och gå in och ta ett föreningsuppdrag på en längre tid och det måste få vara okej. Ärnlöv menar 

att det finns ett starkt, levande civilsamhälle i Sverige som inte avtar men formerna för hur vi låter det 

komma i uttryck och vilka möjligheter, nytta och utrymme behöver vi skruva på. Samhället måste hitta 

ett strukturerat sätt att stödja de organisationer i civilsamhället som inte är kultur eller idrott (ibid.).  

 

Ungdomsbarometerns rapport om Unga och idrott (2021) visar på att unga det senaste året har i större 

utsträckning söker sig till föreningsstyrd idrott. Däremot är ett medlemskap inte lika med ett 

engagemang i föreningen och föreningslivet. 

Tiden efter pandemin ses av många som en omstart, eller nystart där det finns stora möjligheter att 

förändra, utveckla och förbättra. Nya arenor med andra spelregler skapar fler förutsättningar för 

människor att organisera sig och samtidigt som det finns ett stort engagemang finns det en trend om att 

engagera sig på sina egna villkor och när det passar. Föreningslivet bygger på frivillighet och behöver 

deras engagemang för att överleva. Kultur- och fritidsförvaltningen stora utmaning blir att fånga upp de 

trender och utmaningar föreningar i civilsamhället står inför och erbjuda det stöd som efterfrågas. 

En trend som blir allt vanligare i det civila samhället är att föreningar och andra intresseorganisationer 

engagerar sig i välfärdsfrågor. Liksom för generation Z tycks samhällsengagemang vara en 

genomgående trend det civila samhället. Under coronapandemin har idrottsföreningar på flera håll 

engagerat sig i att stötta äldre med matinköp, kulturföreningar har spelat musik utan för äldreboenden 

(Demokratiresan #48, 2021).    

Corona var gnistan som innebar stora svårigheter i samhället men som synliggjorde brister som fanns 

där redan innan menar NYSTA, ett initiativ som startades av Civos, Ersta Sköndal Bräcke högskola, 

Famna- riksorganisation för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning 

och Giva Sverige, för att skapa och utveckla vad de kallar ett nytt samhällskontrakt (Nysta.nu, 211007).  

De vill ta fram konkreta förlag till hur samhället kan förbättras och förmedla detta till politiken. De vill 

visa på hur Sverige, genom en nystart kan bygga ett bättre samhälle efter corona (Nysta.nu, 2021). 
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2.1.3 Förändrade livsmönster- det nya normala? 

SKR pekar på en trend av att fler och fler väljer att flytta från storstäderna till närliggande mindre städer 

eller landsbyggdsorter. Distansarbete som en anpassning till pandemin har för med sig nya livsmönster 

och platsbundenhet (SKR, 2021. Vägval för framtiden 4). Människor, framför allt unga, välutbildade 

med småbarn flyttar ut från städerna som en effekt av möjligheten till distansarbete och digital 

uppkoppling. Samtidigt efterfrågas närheten till storstaden för det utbud och kulturliv som där erbjuds. 

Det är inte längre arbete som nödvändigtvis styr valet av bostadsort (ibid.).   

Nya vanor har etablerats under coronapandemin som vi inte tycks så villiga att släppa. Distansarbete har 

möjliggjort friare dagar och upplägg och fler möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter och motion utan 

att för den saken skull påverkat arbetet negativt.  

Det kommer påverka Uddevalla kommun som arbetsgivare men också Uddevalla kommun som boende 

kommun. Det är rimligt att anta att få vill återgå till det som var det normala innan pandemin. 

Möjligheter till ett aktivt kulturliv, både möjligheten att själv utöva, eller genom att besöka 

arrangemang, konserter, konstutställningar kräver en arena.   

Kan vi locka nya människor att bosätta sig i Uddevalla med fler arenor för kultur och fritid? 

 

2.2 Kultur och fritidsförvaltningen 

Kultur och fritidsförvaltningen stora utmaning är balansgången mellan att växla upp, utveckla och forma 

nya arenor och platser för att utöva kultur eller idrott och samtidigt hantera och skapa förutsättningar för 

delaktighet samt trygghet i samhället. Verksamheter som är öppna för ”alla” i teorin är inte alltid det i 

praktiken. Normer och föreställningar öppnar dörrar för vissa men stänger andra ute och försvårar 

möjligheter för ”alla” att delta.  

Pandemin har bidragit till ökad polarisering och utanförskap i områden som redan innan varit utsatta. 

Pandemin medförde att flera viktiga samhällsfunktioner tvingades stänga eller ställa om verksamhet till 

digitalt.  
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I Uddevalla kommuns flerårsplan lyfts breda, förvaltningsövergripande välfärdssatsningar för ökat 

välbefinnande, trygghet, social sammanhållning och förbättrad folkhälsa, särskilt riktat mot barn och 

ungas livsvillkor. Stora stadsutvecklingsprojekt är i gång där kultur och fritidsförvaltningen spelar en 

central roll. Det kulturstråk som under planperioden kommer att etableras i centrala Uddevalla kommer 

att ge stadskärnan ett välbehövligt lyft och det lokala kulturlivet en länge efterlängtad prioritet. 

Utvecklingen av Rimnersområdet, byggnationen av ny simhall och etablering av ny ridanläggning 

stärker kommunens attraktivitet, gynnar rörelseglädjen och främjar den sociala gemenskapen. Detta 

förarbete innebär också att förvaltningen behöver inventera och säkra personella resurser och 

kompetens. Det genom att utveckla och stärka samarbete mellan avdelningar och förvaltningar men 

också genom att titta på vilka synergieffekter som finns inom förvaltningens verksamheter och uppdrag.  

Förvaltningen behöver även titta på hur nya samverkansformer kan utvecklas att sträcka sig utanför den 

kommunala sfären tillexempel med civilsamhället. 

 

2.2.1 Organisation och ledning 

Kultur och fritidsförvaltningen består av tre avledningar: stöd och utveckling, fritid och kultur, bibliotek 

och unga. Avdelningen stöd och utveckling är en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, 

nämnd, chefer och övriga anställda genom att, praktiskt och i dialog med verksamheterna, driva och 

samordna övergripande processer.  Ansvarsområden är administrativa och strategiska frågor inom 

ekonomi, arbetsmiljö, personaladministration, lokaler, information, nämndadministration, säkerhet, 

inköpssamordning, miljösamordning, utredning och kartläggning. 

Avdelningen har också i uppdrag att utreda och stödja ideella föreningar med bidrag och rådgivning 

samt samordna friluftsfrågor samt arbete med vandringsleder/motionsspår. 

Avdelningen fritid har i uppdrag att driva de idrottsanläggningar kommunen ansvarar för. Det innebär 

allt från kontakt med föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner som vill nyttja 

anläggningarna till visst underhåll och service på anläggningarna. Avdelningen har också ansvar för de 

kommunala badplatserna Avdelningen fritid är också involverade i utvecklingsprojekt, som nu 

Rimnersområdet och kommande simhall. Avdelningen fritid är ansvarig för verksamheten Emaus 

Lantgård och fritidsbanken. 
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Avdelningen kultur, unga och bibliotek ansvarar för offentlig kultur (arrangemang och publika 

aktiviteter), konstnärlig gestaltning, kulturskolan, folkbiblioteken och öppen fritidsverksamhet. Inom 

ramen för avdelningens externa samverkansuppdrag finns Regionteater Väst och Bohusläns Museum. 

Inom avdelningen hanteras också ärenden kopplade till att Uddevalla kommun är en 

fristadskommun. Avdelningen driver också projektet med att utveckla ett kulturstråk i Uddevalla 

centrum. 

 

2.2.1.1 Styrning och ledning 

Förvaltningen har sedan maj 2021 en ny organisation till följd av de organisationsförändringar som 

genomfördes under 2020 och 2021. Denna organisationsförändring behöver utvärderas 2022. Under 

våren 2022 kommer förvaltningen växla upp arbetet med strategisk planering. Först utvärdera men 

sedan utveckla, förbättra och implementera en gemensam och förvaltningsövergripande struktur. Med 

utgångspunkt i kärnuppdraget, med fokus på att etablera en organisation där målet är tydligt och som 

följer en gemensam riktning. På så sätt kan förvaltningen jobba effektivare och mer sammanhållande. 

Möjligheterna att bidra och arbeta tvärprofessionellt mellan avdelningarna och verksamheterna ska öka 

och sårbarheten bli mindre. En gemensam och väl implementerad struktur ska leda till att underlätta 

planering och prioritering i verksamheterna, det ska vara lättare att få en överblick av förvaltningens 

arbete i verksamheterna samt att det ska bli lättare att följa upp resultat och transparent.  

 

Som en del i detta följer en rad områden som är prioriterade: 

• Syfte och mål. Översyn av syfte och mål 

• Strategisk planering.  Metodutveckling för strategisk planering: förvaltningsövergripande 

struktur och metod för planering av verksamhet.  

• Kommunikation. Strategi för extern och intern kommunikation. 

• Översyn handlingsplaner. Se över separata handlingsplaner i syfte att implementera och 

integrera perspektiv i ordinarie verksamhet och planering. 

• Stratsys/VuV-IT. Planera verksamhet i Stratsys 
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2.2.1.2 Personal 

Som en del i att effektivisera men också utveckla förvaltningen framåt behöver förvaltningens samlade 

kompetens inventeras. Dels för att möta kommande pensionsavgångar, dels för att utveckla medarbetare 

och verksamhet samt öka medvetenheten om framtida kompetens/rekryteringsbehov. För att göra detta 

behövs en kompetensförsörjningsplan. Planen blir en del i arbetet med kommunens övergripande 

kompetensinventering och kompetensförsörjningsplan som leds av HR avdelningen. 

 

I förvaltningens verksamheter pågår en inventering genom att nya uppdrag kan kräva en annan typ av 

kompetens eller nya sätt att organisera verksamheten. Främst handlar det om att säkerställa drift på de 

anläggningar kultur och fritid ansvarar för. Nya automatiserade processer och taggsystem gör att tidigare 

arbetsuppgifter försvinner men nya tillkommer. Det innebär möjligheter att organisera arbetsuppgifterna 

på nya sätt samt möjligheter för medarbetare till kompetensutveckling. 

 

2.2.2 Verksamhet: prioriterade områden och utmaningar 

I detta stycke lyfts Kultur och fritidsförvaltningens prioriterade områden och utmaningar kopplade till 

dessa. Områdena har koppling till de styrdokument, övergripande strategier och nämnstrategier som 

gäller för perioden.   

 

2.2.2.1 Hållbar utveckling, Agenda 2030 - Jämställdhet och andra perspektiv för 

hållbar utveckling 

Uddevalla kommuns strategiska plan (2020–2022) lyfter vikten av en hållbar samhällsutveckling, med 

betoning på de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

 

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s-medlemsländer, agendan innehåller 17 globala mål för ekonomisk, 

social och miljömässig hållbar utveckling. Agendan är mer ambitiös och har högre mål en de tidigare 
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målen och förutsättningen för att nå målen är att privat och offentlig sektor, civilsamhälle, regering och 

medborgare samverkar och samarbetar (Globalportalen, 2021).  

Syftet med Agenda 2030 är inte att fortsätta arbeta på som tidigare där perspektiv blir som parallella 

spår utan hitta nya sätt att utveckla hållbart.  

 

Under Agenda 2030 faller också 

jämställdhet. Jämställdhet finns med som ett 

av målen och är en förutsättning för att nå 

även övriga mål.  

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan 

tidigare till viss del arbetat med jämställdhet 

som ett integrerat perspektiv med en 

jämställdhetsplan till stöd. Förutsättningen för jämställdhet är att den skapas där beslut fattas samt 

resurser fördelas och behöver därför finnas med som perspektiv i det dagliga arbetet 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2020). 

För att säkerställa arbetet behöver kunskapen om hur normer och strukturer som skapar könsskillnader 

påverkar förvaltningens verksamheter öka genom kompetensutveckling. Det är inte tillräckligt att 

verksamheter beskrivs och marknadsförs som öppna för alla för att minska ojämlikheter. Det handlar 

snarare om att synliggöra och bli medveten om vilka strukturer och normer som verkar utestängande för 

människor pga. deras etnicitet, funktion, religion etc. Det handlar om att skapa en medvetenhet om hur 

olika maktordningar samverkar och verkar utestängande, begränsande, diskriminerande och minskar 

möjligheter för människor att delta i kultur och fritids verksamheter och arrangemang.  

 

Syftet att lyfta Agenda 2030 som ett prioriterat utvecklingsområde är att arbeta med hållbarhet på ett 

bredare plan och integrerat i det dagliga arbetet. Förvaltningen behöver öka den kunskapen om Agenda 

2030 och hur den kan implementeras för att ställa om till hållbar utveckling och ta plats i 

verksamhetsplanering. Det är en process i flera delar från större strategiska frågor till mer handgripliga 

utan att skapa parallella spår. 
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2.2.2.2 Struktur för systematisk och kvalitativ omvärldsanalys 

En globaliserad och digital värld skapar fler möjligheter för en kvalitativ och omfattande 

omvärldsanalys men det ständiga flödet av information ställer högre krav på kvalitativa metoder. 

Omvärlden förändras snabbt och nyheter sprids med ljusets hastighet. Det är av stor vikt att kunna 

navigera i det ständiga flöde av information och kontinuerligt uppdatera den omvärldsanalys som sedan 

ligger till grund för planering i förvaltningen. En strukturerad och kvalitativ omvärldsanalys är en 

förutsättning för att fortsätta utveckla en verksamhet som är relevant och intressant för förvaltningens 

målgrupper men också för att locka nya målgrupper.   

 

2.2.2.3 Barn och unga 

I kultur och fritidsförvaltningens verksamheter möter personalen många av Uddevalla kommuns 

invånare men barm och unga är förvaltningens prioriterade målgrupp. 

Som redogörs i omvärldsbevakningen är dagens unga: generation z på flera sätt en normbrytande 

generation. De är en generation som är födda in i en digital värld med uppkoppling dygnet runt.  

De är dessa unga kultur och fritidsförvaltningen ska möta i många av de verksamheter som 

förvaltningen driver. Det är denna generation som ska lockas att ta del av utbudet men verksamheterna 

ska också möta de behov av stöd som att bidra till att minska utanförskap, verka för trygghet och hållbar 

samhällsutveckling.  

För att lyckas med detta är det viktigt att lyfta barn och ungas perspektiv i beslutsprocesser som rör just 

barn och unga. 

 

Pandemin har påskyndat en utveckling och förflyttning av verksamhet till digitala forum och plattformar 

och förvaltningen behöver fortsätta arbeta med att utvärdera och utveckla dessa.  

 

I Uddevalla kommun liksom nationellt i Sverige finns utmaningar som försvårar en hållbar 

samhällsutveckling. Segregation och polarisering, diskriminering, ojämställdhet och ojämlikhet för att 

nämna några. Kultur och fritids verksamheter är öppna för alla att besöka och medverka i. Det innebär 

att förvaltningen behöver arbeta för att vara inkluderande genom att synliggöra strukturer och normer 
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som stänger vissa målgrupper ute. Aktiviteter kopplade till kostnader kan medföra att alla barn och unga 

inte kan vara delaktiga. Fritidsbanken är en verksamhet som kan bidra till att minska skillnader utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv. Där finns sportutrustning att låna utan kostnad, likaså möjligheten att spela 

TV-spel och låna annan digital utrustning på fritidsgårdarna, låna böcker på biblioteket eller använda en 

dator.   

 

Det är en balansgång mellan att ha verksamhet som är relevant och intressant som samtidigt utmanar 

normer och strukturer för att bidra till hållbar samhällsutveckling. Att utforma verksamhet som passar 

målgrupper innebär god kännedom om vad målgruppen vill, tycker och tänker. Barn och ungas 

perspektiv behöver synas och höras i beslutsprocesser om sådant som rör dem.  

 

Koppling till strategier: 

Övergripande strategier:  

• Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

• Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

• Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt förebyggande 

arbete 

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

 

Nämndstrategier: 

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

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

• För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja och erbjuda aktiviteter och 

verksamheter som är såväl högintensiva som lågintensiva 

• Kultur och fritid ska främja digital inkludering 

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

• Kultur och fritid ska främja ett livslångt lärande 
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2.2.2.4 Trygghet 

Kultur och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret i uppdrag att utföra 

trygghetsskapande aktiviteter.  

Förvaltningen arbetar idag i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen med drogförebyggande 

arbete och under 2022 kommer det tas fram ett övergripande drogförebyggande plan för kommunen.  

Samverkan är ett nyckelord i arbetet med att skapa trygghet och på så sätt bidra till hållbar 

samhällsutveckling.  

Trygghetsskapande aktiviteter går in i flera av de andra aktiviteter och uppdrag förvaltningen har. 

Trygghet ska lyftas i de beslutsprocesser och den planering som görs av verksamheten då det är ett 

perspektiv som alltid behöver finnas med. Tillexempel i de 

stadsutvecklingsprojekt som pågår, i den verksamhet som finns på de öppna 

fritidsgårdarna och i den utredning som ska göras över spontana och aktiva 

mötesplatser.  

                       

Koppling till strategier: 

Övergripande strategier:   

• Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

• Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

 

Nämndstrategier: 

• För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja och erbjuda aktiviteter och 

verksamheter som är såväl högintensiva som lågintensiva 

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

• Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet 

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

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

analogt 

• Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling 
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2.2.2.5 Spontana, aktiva mötesplatser  

Spontana och aktiva mötesplatser är de anlagda näridrottsplatser och andra iordningställda mötesplatser 

människor kan samlas på men där det inte sker någon anordnad aktivitet.  

En inventering av Samhällsbyggnadsförvaltningen är gjord avseende de ytor som är i behov av 

upprustning. Återstår gör att skapa en gemensam plan för hur dessa ytor ska utvecklas, hur 

ansvarsfördelningen ska se ut, samt att utforma en långsiktig plan för vilka framtida ytor som ska formas 

i och med samhällsförändringen.  

 

Det är viktigt att belysa perspektiv på tillgänglighet utifrån vem och 

vilka som besöker och använder dessa platser. Är vägen till platsen 

trygg, belyst utan mörka och avskilda passager? Ligger platsen avskilt 

eller i bostadsområde med mycket rörelse runt? Är platsen väl belyst 

och tillgänglig även om man har en funktionsvariation? En analys 

utifrån dessa perspektiv och fler där till behöver komplettera den 

inventering som gjorts.                 

                                                                        Oljeberget. Foto: Kristina Mars 

Koppling till strategier: 

Övergripande strategier: 

• Verka för trygghet i de offentliga miljöerna  

•  Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

 

 

Nämndstrategier: 

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

• För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja och erbjuda aktiviteter och 

verksamheter som är såväl högintensiva som lågintensiva 

• Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv 
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2.2.2.6 Stöd till civilsamhället 

Kultur och fritidsförvaltningen har en viktig roll för stöd till en del av det organiserade civilsamhället: 

föreningslivet. Föreningar utgör en del av det organiserade civilsamhället. I dagsläget utgör kultur och 

fritidsförvaltningens stöd till civilsamhället främst stöd till föreningslivet i form av föreningsbidrag och 

att tillhandahålla och hyra ut lokaler till föreningar för att bedriva verksamhet i.  

Det är idag svårt att få en klar bild om hur Uddevalla kommuns föreningsliv har påverkats av pandemin. 

Det går att se att det genomförts färre aktiviteter för barn och unga under pandemin men då det endast är 

idrottsföreningarnas aktiviteter som går att mäta på ett relativt tillförlitligt sätt. Gemensamt för dessa 

föreningar är att de under pandemin är att de har varit uppfinningsrika och hittat möjligheter att bedriva 

verksamhet på nya sätt.  

Bland den yngre generationen finns en trend i att vara medlem i en förening för att utföra den specifika 

aktiviteten som anordnas utan att vara engagerad i föreningens övriga verksamhet. I samma 

undersökning från Ungdomsbarometern (2021) framgår det också att många unga hoppar av 

idrottsaktiviteter när press och krav på prestation ökar. Poängen är att föreningslivet, liksom övriga 

civilsamhället förändras, nya generationer med nya idéer tar vid. På samma sätt behöver kultur och 

fritidsförvaltningen vara känslig för att följa trender som kan påverka arbetet, i detta fall med stöd till 

föreningar men också till ökat stöd av det övriga civilsamhället.  

 

Föreningslivet utgör en samhällsnyttig funktion och bidrar till att uppfylla flera viktiga målsättningar, 

som hållbar samhällsutveckling, trygghet, minska utanförskap, öka jämlikhet, tillgänglighet, 

jämställdhet och bidrar till folkhälsa etc. Stöd till föreningslivet och stöd till övriga civilsamhället inte 

ska bli en motsättning utan att dessa kan komplettera varandra. Hur bibehåller vi ett rikt och fungerande 

föreningsliv samt stöttar den organisering i civilsamhället som inte vill eller ska bilda en förening?  

 

Koppling till strategier:  

Övergripande strategier:                   
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• Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

• Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

 

Nämndstrategier: 

• För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja och erbjuda aktiviteter och 

verksamheter som är såväl högintensiva som lågintensiva 

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

• Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet 

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

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

analogt 

• Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling 

 

2.2.2.7 Stadsutveckling, kommunutveckling 

Det pågår flera större stadsutvecklingsprojekt som Kultur och fritidsförvaltningen är delaktiga i.  

Rimnersområdet utvecklas till att bli ett centrum för sport och idrott och Kulturstråket (hus för kultur) 

ett kulturcentrum. 

Rimnersområdet är tillsammans med Bjursjöområdet en av de tre gröna zoner som särskilt pekas ut i den 

fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. Det är ett attraktivt grön- och naturområde med 

potential att utvecklas till en länk mellan friluftsliv, fritidsaktiviteter och 

naturupplevelser. Rimnersområdet omfattar idag framför allt Rimnersvallen för fotboll och friidrott, 

Rimnershallen för friidrott, gymnastik med bollhallar, klättervägg, sammanträden, café, utomhusbanor 

för skytte och kastidrott samt natur- och konstgräsplaner för fotbollsträning året runt. Syftet med 

projektet är att utveckla Rimnersområdet till att vara ett attraktivt sport- och 

idrottscentrum som möjliggör gemenskap, välmående, motion, undervisning, träning och tävling. 

Områdets ska ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter som 

erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika intressen. Rimnersområdet 
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ska vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som vill ha roligt, må bra 

och utvecklas i sitt idrottande.  

 I oktober 2021 tog Kommunfullmäktige beslut om att bygga om och höja standarderna av 

Rimnersvallen. Anläggningen ska efter renovering och 

tillgänglighetsanpassning vara en arena möjlig att 

nyttja för superettan i fotboll och SM-tävlingar i 

friidrott samt ge goda förutsättningar för parasport.  

Sommaren 2021 påbörjades byggandet av simhallen på 

Rimnersområdet och den beräknas stå klar för drift 

sommaren 2024.                

                        Visionsbilder, Rimnersområdet, Arkitekt: We Group  

  

 

Kultur och fritidsförvaltningen har i och med 

antagandet av plan för Hållbart friluftsliv, 

Uddevalla kommuns friluftsplan 2030, i uppdrag 

att samordna arbetet för hållbart friluftsliv. Arbetet 

kommer att ha fokus på att stärka förutsättningarna 

för friluftsliv för såväl innevånare i kommunen 

som besökare inom ramen för den antagna planen. 

En stor del av arbetet kommer ligga i att implementera planen hos den politiska organisationen, 

förvaltningarna och hos civilsamhället. 
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Kulturstråkets (hus för kultur) läge högt upp på Kungsgatan (Kungsgatan 28, 30 och 32) bidrar till en 

kulturdriven centrumutveckling och ökar Uddevalla centrums attraktionskraft. Byggnaderna: Lotcen, 

Frideborg och Studio 32 har ett högt kulturhistoriskt värde och skapar. Kulturstråket syftar till att 

åtgärda den lokalbrist som finns i Uddevalla för kulturföreningar och lokal för arrangemang och 

föreställningar. Kulturstråket (Hus för kultur) ska inte blandas ihop med eventuellt bygge av 

medborgarhus/stadsbibliotek/ kulturskola.  

Vid Kulturstråket kan invånare i Uddevalla kommun och besökare uppleva kultur, arrangemang, konst 

och föreställningar samt skapar en arena för kultur där kulturarbetare får bättre förutsättningar att verka 

och fler arbetstillfällen. Det stärker Uddevallas attraktionskraft genom att erbjuda ett rikt kulturliv.  

Trenden att fler och fler, framförallt unga vuxna, flyttar från storstäderna till mindre kommuner gör att 

projektet ligger än mer rätt i tiden. Som beskrivs i avsnittet omvärldsbevakning är det fortfarande ett 

aktivt och rikt kulturliv som får utflyttade att besöka storstäderna, att erbjuda ett brett utbud av kultur i 

Uddevalla centrum kan i stället locka besökare till kommunen. 

          

Visionsbilder Kulturstråket, gatuvy Lotcen samt Lotcens bakgård. 

 

Under våren 2022 fortsätter arbetet med att utveckla kulturstråket och det beräknas stå klart 2023/2024. 

Under året 2022 väntas beslut enligt detaljplan om bakgårdarnas utformning enligt skiss att tas, 

hyresavtal för Frideborg att tecknas och medborgardialoger att genomföras.  

          

Både Rimnersområdet och kulturstråket är publika och offentliga miljöer dit kommunens invånare såväl 

som besökare från andra städer och länder förväntas komma. Det gör att det viktiga platser för 
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konstnärlig gestaltning, platser för besökare att uppleva konst som är fri och öppen för alla. På 

Rimnersområdet kan konsten hjälpa till att knyta området samman mellan bad, vallen, hallen och 

friluftslivet.                                          

 

Koppling till strategier:                       

Övergripande strategier:                    

• Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

• Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

• Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

• Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

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

turism                 

                       

Nämndstrategier: 

• Konstnärlig gestaltning ska användas för att skapa och stärka identiteten på olika platser i 

Uddevalla kommun 

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

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

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

• Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet 

2.2.2.8 Digitalisering 

Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utveckla digitala och automatiserade 

processer. Uppdraget innehåller såväl kommunövergripande investeringar som förvaltningsinterna 

åtgärder. Kultur och fritidsförvaltningen har utgått ifrån den rapport som gjordes i projektets inledande 

skede. Under perioden kommer utvecklingen av taggsystem för våra verksamhetslokaler att fortgå, 

liksom samarbetet i IT-rådet. Digitalisering är ett viktigt utvecklingsområde för förvaltningens samtliga 
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verksamheter. Pandemin har lett till en snabbare utveckling och förflyttning av verksamhet till digitala 

forum. Hur detta kan utvecklas påverkas av hur effekterna av dessa aktiviteter utvärderas.  

 

Under 2021 har förvaltningen tagit fram en handlingsplan inom ramen för Digital Agenda. 

Handlingsplanen lyfter förvaltningsövergripande digitala utvecklingsområden och möjligheter. 

Arbetet utifrån handlingsplanen inleds i början av 2022. 

 

Under pandemin har flera av förvaltningens verksamheter använt sig av digitala kanaler för att 

bedriva verksamhet. Förvaltningen behöver ta ett helhetsgrepp och utvärdera samt utveckla dessa 

verksamheter att bli en del av den ordinarie verksamheten men också bidra till utveckling och 

inspiration i andra verksamheter.  

 

De nya möjligheterna digitaliseringen innebär öppnar dörrar för vissa men stänger andra ute. Det är 

inte alla som har möjlighet att delta online eller kan använda sig av digitala verktyg. Det kan bero på 

att hemsidor och digitala verktyg inte är anpassade för den som har en funktionsvariation, eller att 

man inte har tillgång till den utrustningen som krävs.  

Flera av förvaltningens verksamheter, bland annat biblioteken, spelar en viktig roll i att stötta 

invånare i digitalisering. Dels finns viss utrustning att låna kostnadsfritt men personalen spelar här 

en viktig roll att ge stöd till de som behöver för att använda sig av digitala verktyg.  

 

 

 

Koppling till strategier: 

Övergripande strategier: 

• Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

• Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 
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• Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat genom en utökad 

digitalisering 

 

Nämndstrategier: 

• För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja och erbjuda aktiviteter och 

verksamheter som är såväl högintensiva som lågintensiva 

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

• Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet 

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

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

analogt 

• Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Nämndstrategier, uppdrag och mått 

Nämndstrategier 

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

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

Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling 

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

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

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

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

Kultur och fritid ska främja ett livslångt lärande 

Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet 

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

Kultur och fritid ska främja digital inkludering 

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

Kultur och fritid ska underlätta kulturarbetares villkor att verka i kommunen 

 

 

Politiska uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i 
centrum ”Hus för kultur” (KF ÖS 4) 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2021–2023 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa 
och renovera Rimnersvallen (KF ÖS 4) 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 och 2021–2023 fått i uppdrag att ta fram en plan för att 
utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum med SM standard för friidrott samt elitarena för 
paraidrott och fotboll (KF ÖS 4) 

Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort 

Utred möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning samt utred och föreslå driftsform och 
hyresförhållanden för anläggningen. 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans med 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande 
(KF ÖS 4) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande 
aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige 2021-03-10 
(Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga 
berörda nämnder och aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021-2023 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 6) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 6) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att utforma checklista för remisshantering utifrån bla Plan integration (KF ÖS 3) 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda (KF ÖS 3) 
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Politiska uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att erbjuda lovaktiviteter (KF ÖS 3) 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att genomföra medborgardialog med unga angående utformningen av Hus för kultur (KF ÖS 3) 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion (KF ÖS 3) 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att under 2020 utreda villkoren för 
konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

 

 

Mått 

Besökarna och deltagarna i kultur och fritids verksamheter ska vara nöjda med helheten 

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

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

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och socialt 

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

Andel aktiva låntagare per invånare ska öka 

Andel biblioteksbesök per invånare ska öka 

Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 

Antalet föreningsaktiviteter, ska öka 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg miljö 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka 

Sjukfrånvaron bland verksamhetens medarbetare ska minska 

Antal ofrivilliga deltidstjänster 

Andelen medarbetare som upplever sig ha en god arbetsmiljö 

Andelen medarbetare som upplever sig ha en god dialog med sin chef 

Andelen medarbetare som upplever sig få möjligheter till kompetensutveckling/personlig utveckling 

Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn könsfördelning 

Medarbetarnas upplevelse av engagemang, ska öka 

Andelen ambassadörer för Uddevalla kommun ska öka (eNPS) 

Sjukfrånvaro Korttid % R12 
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2.3 Ekonomisk översikt  

Ekonomis översikt: Kultur och fritidsförvaltningen totalt 

Mkr Budget 2021 
Budget löpande 

pris 2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter 19,1 19,4 19,4 19,4 

Kostnader 168,3 169,8 166,8 166,8 

Netto 149,2 150,4 147,4 147,4 

 
Ekonomisk översikt: Avdelningen stöd och utveckling inkl. föreningsstöd 

Mkr Budget 2021 
Budget löpande 

pris 2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter 0,4 0,5 0,5 0,5 

Kostnader 31,6 35,9 32,9 32,9 

Netto 31,2 35,4 32,4 32,4 

 

Ekonomisk översikt: Avdelningen fritid 

Mkr Budget 2021 
Budget löpande 

pris 2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter 15,0 15,2 15,2 15,2 

Kostnader 56,3 54,1 54,1 54,1 

Netto 41,3 38,9 38,9 38,9 

 

Ekonomisk översikt: Avdelningen kultur, bibliotek och unga 

Mkr Budget 2021 
Budget löpande 

pris 2022 
Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter 3,7 3,7 3,7 3,7 

Kostnader 80,4 79,8 79,8 79,8 

Netto 76,7 76,1 76,1 76,1 

 

3 Källor 
Globalportalen, 2021 (211019 kl: 08:15) Agenda 2030 | Globalportalen 

 

https://globalportalen.org/amnen/agenda-2030?gclid=EAIaIQobChMIwd710u3V8wIVDBl7Ch1QcAWQEAAYAyAAEgIyjvD_BwE


 Verksamhetsplan 2022–2024 med budget 2022 45 (45) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Jämställdhetsmyndigheten, 2020, Vägledning- stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med 

jämställdhetsintegrering.  

 

Kairos Future (2021). Framtidsstudion, season 1, ep. 53: Hanna Stjärne & Martin Ärnlöv, 

Civilsamhället, Public service och samhällskontraktet.  [Audio podcast]. Kairos Future. #53 Hanna 

Stjärne & Martin Ärnlöv - Civilsamhället, public service och samhällskontraktet - Framtidsstudion | Acast 

 

Molander & Olsson (2019), Vem är framtiden? Ett smakprov på insikter om Generation Z , sid: 2, Kairos Future. 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). (2021) Ett år av utmaningar … UPPFÖLJNING 

AV IDEELLA FÖRENINGARS VILLKOR. 

villkorsrapporten2021_civilsamhallet_under_pandemin_tillganglighetsanpassad_0.pdf 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) (2020) Ungas rätt till en meningsfull fritid. 

ungidag_2020_-_ungas_ratt_till_en_meningsfull_fritid.pdf 

 

Nysta, 2021 (211019 kl: 09:00) Om Nysta | NYSTA 

 

Regeringskansliet, 2021. (211019 kl:14:00) Civila samhället och idrott - Regeringen.se 

 

Sveriges kommuner och regioner. (2021). Vägval för framtiden 4. Trender som påverkar det kommunala och 

regionala arbetet framemot 2030. Vägval för framtiden 4 (skr.se) 

 

Ungdomsbarometern (2021). Generation Z. Rapportsläpp: Generation Z! (ungdomsbarometern.se) 

 

Ungdomsbarometern (2021). Unga och idrott. PowerPoint-presentation (rf.se) 

https://shows.acast.com/framtidsstudion/episodes/53-hanna-stjarne-martin-arnlov-civilsamhallet-och-samhallsko
https://shows.acast.com/framtidsstudion/episodes/53-hanna-stjarne-martin-arnlov-civilsamhallet-och-samhallsko
file:///C:/Users/VIAN01/Downloads/villkorsrapporten2021_civilsamhallet_under_pandemin_tillganglighetsanpassad_0.pdf
file:///C:/Users/VIAN01/Downloads/ungidag_2020_-_ungas_ratt_till_en_meningsfull_fritid.pdf
https://nysta.nu/om-nysta/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet-och-idrott/
https://skr.se/download/18.236a603617b983911684d67/1630392576176/Vagval-for-framtiden-2021-webb.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/mediearkiv/ungdomsbarometern/ungdomsbarometern-2021.pdf


UDDEVALLA KOMMUN

Kultur och fritid

AVGIFTERBiblioteken
2022 2021

Kronor Kronor

Övertidsavgifter per vuxenmedia och påbörjad dag 3 Övertidsavgifter per vuxenmedia och påbörjad dag 3

Övertidsavgift per 7-dagarslån och påbörjad dag 10 Övertidsavgift per 7-dagarslån och påbörjad dag 10

Maxbelopp per media 100 Maxbelopp per media 100

Maxbelopp per återlämningstillfälle 500 Maxbelopp per återlämningstillfälle 500

Lånekort, förlorat, vuxen 25 Lånekort, förlorat, vuxen 25

Lånekort, förlorat, barn 10 Lånekort, förlorat, barn 10

Fjärrlån 10 Fjärrlån 10

Lån från utlandet
faktiska 

kostnaden
Lån från utlandet

faktiska 

kostnaden

Beställning av kopior
faktiska 

kostnaden
Beställning av kopior

faktiska 

kostnaden

Kopia A4, per sida 3 Kopia A4, per sida 3

Kopia A3, per sida 10 Kopia A3, per sida 10

Kopia A4 färg, per sida 10 Kopia A4 färg, per sida 10

Kopia A3 färg, per sida 15 Kopia A3 färg, per sida 15

Utskrift från dator, svart/vit, per sida 3 Utskrift från dator, svart/vit, per sida 3

Utskrift från dator, färg, per sida 10 Utskrift från dator, färg, per sida 10

Skanning, per sida 2 Skanning, per sida 2

Föreläsningar/författarbesök för vuxna 50 Föreläsningar/författarbesök för vuxna 50

Plastpåsar 5 Plastpåsar 5

Ersättningsbeloppet för förstörd eller förekommen media Ersättningsbeloppet för förstörd eller förekommen media 

fastställes efter schablonpriser och/eller bibliotekets värdering. fastställes efter bibliotekets värdering.



UDDEVALLA KOMMUN

Kultur och fritid

SCHABLONPRISERBiblioteken
2022 2021

Nedanstående schablonpriser används när medier ska ersättas, t ex för räkningsunderlag. Nedanstående schablonpriser används när medier ska ersättas, t ex för räkningsunderlag.

Priserna är exklusive moms. I priset är kostnaderna för utrustning inräknade.  Priserna är exklusive moms. I priset är kostnaderna för utrustning inräknade.  

Kronor Kronor

Barnbok, både fack och skön 100 Barnbok, både fack och skön 100

Vuxenbok, både fack och skön 300 Vuxenbok, både fack och skön 300

Cd-skivor (musik) 200 Cd-skivor (musik) 200

Dvd film 600 Dvd film 600

Pocketbok 100 Pocketbok 100

Tidskrifter 100 Tidskrifter 100

Ljudböcker    200 Ljudböcker    200

Språkkurser 600 Språkkurser 600

TV-spel 900 TV-spel 900

Biblioteket förbehåller sig rätten att värdera dyrare böcker. Biblioteket förbehåller sig rätten att värdera dyrare böcker.



UDDEVALLA KOMMUN

Kultur och fritid

AVGIFTER

Kultur Kultur
2022 2021

Helterminskurser Kulturskolan*** Kr per termin Kommentar Helterminskurser Kulturskolan Kr per termin Kommentar

Kurs 1 850 Kurs 1 850

Kurs 2 eller fler 800 Kurs 2 eller fler 800

Avgränsningar Avgränsningar

Rabatten gäller endast helterminskurser Rabatten gäller endast helterminskurser

Övriga kurser Kulturskolan Övriga kurser Kulturskolan

12 tillfällen 700 Ex Danslek Danslek 700 12 tillfällen

10 tillfällen 600 Ex Funkis, musik Dramalek 500 8 tillfällen

8 tillfällen 500 Ex Teaterlek Gott och blandat 400 6 tillfällen

4 tillfällen 250 Ex Funkis, Teater, Bild och Form

Danslinjen går tre kurser, betalar för två kurser 1700

Ensamle, orkester 400 * Orkester 400 *

Instrumenthyra 325 Instrumenthyra 325

Övriga varierande kortkurser 50 Per tillfälle** Övriga varierande kortkurser 50 Per tillfälle**

* Gratis om terminsavgift för instrument är betald * Gratis om terminsavgift för instrument är betald

** Vissa kortkurser är helt avgiftsfria. Det kan variera och bedömning görs av ** Vissa kortkurser är helt avgiftsfria. Det kan variera och bedömning görs av

Kulturskolans enhetschef Kulturskolans enhetschef

*** Garanterat antal aktivitetstillfällen per år 24, gäller endast hel kurs med samma fakturamottagare

Övrig verksamhet avdelning kultur Övrig verksamhet avdelning kultur

Föreställningar 300 Max inträdesavgift Föreställningar 300 Max inträdesavgift

Workshops 300 Max deltagaravgift Workshops 300 Max deltagaravgift

Hyra av stora scenvagn, föreningar *** 7 000 1 dag Hyra av stora scenvagn, föreningar 7 000 1 dag

9 000 2 dagar 9 000 2 dagar

11 000 3 dagar * 11 000 3 dagar

Hyra av stora scenvagnen företag *** 15 000 1 dagar Hyra av stora scenvagnen företag 15 000 1 dagar

17 000 2 dagar 17 000 2 dagar

19 000 3 dagar * 19 000 3 dagar

Hyra av lilla scenvagnen, föreningar *** 4 000 1 dag Hyra av Lilla scenvagnen, föreningar 4 000 1 dag

5 000 2 dagar 5 000 2 dagar

6 000 3 dagar * 6 000 3 dagar

Hyra av lilla scenvagnen, företag *** 5 500 1 dag Hyra av Lilla Scenvagnen, företag 5 500 1 dag

6 500 2 dagar 6 500 2 dagar

7 500 3 dagar * 7 500 3 dagar

* Vid fler än tre dagar enligt överenskommelse * Vid fler än tre dagar enligt överenskommelse

** Vid samarrangemang med Kultur och fritid kan avgiften reduceras ** Vid samarrangemang med Kultur och fritid kan avgiften reduceras

*** Att ha scenvagnar är ett led i att göra Uddevalla till en bättre arrangemangsstad. *** Att ha scenvagnar är ett led i att göra Uddevalla till en bättre arrangemangsstad. 

Scenvagnarna är i första hand ett sätt att hjälpa föreningslivet att arrangera offentliga konserter mm utomhus. Scenvagnarna är i första hand ett sätt att hjälpa föreningslivet att arrangera offentliga konserter mm utomhus. 

Kultur och fritids arrangemang har förtur . Kultur och fritids arrangemang har förtur . 



 
Förklaring till taxor avseende Agnebergshallen, Bodelefälten, 
Bowlinghallen, Fridhemsvallen, Fridhemshallen, Konstgräs 
sommarhemskolan, Källdalshallen, Rimnershallen, Rimnersvallen, 
Thordéngården, Undavallen, Walkesborgsbadet och Övriga lokaler 
 
 
 
Träning 

Taxa 1 
Föreningar som är godkända i Uddevalla Kommuns föreningsregister med verksamhet för 
barn- och ungdomar, 0–20 eller med verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett 
ålder. Majoriteten av gruppen ska bestå av barn- och ungdomar. De lag som, oavsett ålder, 
deltar i en seniorserie betalar match- och träningsavgift i enlighet med de avgifter som gäller 
för senior. 

Taxa 2 
Gäller föreningar som är godkända i Uddevalla Kommuns föreningsregister med verksamhet 
från och med det år man fyller 21.  

Taxa 3 
Övriga som inte uppfyller kraven i Taxa 1 eller 2 till exempel företag, privatpersoner eller 
föreningar från andra kommuner. För Walkesborgsbadet gäller endast taxa 3 för företag eller 
övriga föreningar 

 

Arrangemang 

  
Uddevallaförening 
Föreningar som är godkända i Uddevalla Kommuns föreningsregister.  
 

Övriga  

Privatpersoner, företag, övriga föreningar etc.  
 

Senior  

Från och med det år man fyller 21.  

 

Ungdom 

Till och med det år man fyller 20.  

De lag som, oavsett ålder, deltar i en seniorserie betalar match- och träningsavgift i enlighet 

med de avgifter som gäller för senior. 
 

 

 



Agnebergshallen 2022 Agnebergshallen 2021

Kategori Kategori

Arrangemang ARRANGEMANG 

Idrottsarrangemang senior Idrottsarrangemang senior 
Entrébelagt / Icke entrébelagt med utdragen läktare. inklusive Cafe 

(3 tim bokning) Tilläggstid Entrébelagt (3 tim bokning) inklusive Cafe Tilläggstid

Ordinarie taxa: 20% av bruttointäkterna kr per tim Ordinarie taxa: 20% av bruttointäkterna kr per tim

Minimitaxa 2700 900 Minimitaxa 2700 900

Icke entrébelagt (2 tim bokning) 1640 820

Uddevallaförening Övriga

Icke entrébelagt (utan utdragen läktare), kr/tim. 560 750 Uddevallaförening Övriga

Träningsmatch, icke entrébelagd (utan utdragen läktare) kr/tim. 400 600

Tilläggstid Tilläggstid Träningsmatch, icke entrébelagd, kr/tim 400 600

Idrottsarrangemang ungdom Uddevallaförening kr per tim Övriga kr per tim

Entrébelagt (3 tim.) Ordinarie taxa: 10% av bruttointäkterna 1200 400 1800 600 Idrottsarrangemang ungdom (kr/tim) Uddevallaförening Övriga

Minimitaxa

Icke entrébelagt kr/tim 300 500 Entrébelagt 400 600

Icke entrébelagt 300 500

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Cafe (endast i samband med arrangemnag) kr/tim 80 80 160 S Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Cafe per timme endast i samband med arr (kr/tim) 80 80 160 S

Tilläggstid

Övriga arrangemang kr per tim Övriga arrangemang Tilläggstid

Musikarrangemang, mässor mm (3 tim) inkl Cafe 3450 1150 kr per tim

Musikarrangemang, mässor mm (3 tim) inkl Cafe 3450 1150

Träning  kr/tim. Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Allrum (Fritt i samband med arrangemang) 80 80 160 S Träning  kr per tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Bastu 140 170 245 C A-B-C-salen (hela stora hallen) 130 165 330 I

Bollhall* 190 235 415 I Sal D, E och G 80 100 160 C

Pris per bana bollhall (endast under allmänhetens aktivitet) - - 100 Sal F 80 80 160 S

Boxningsal* 140 170 245 C Bastu, kr per timme 80 100 160 C

Omklädningsrum 60 70 85 D Omklädningsrum 60 70 85 D

Sammanträdesrum 80 80 160 S Allrum 80 80 160 S

Spegelsal * 140 170 245 C Fritt i samband med arrangemang 

Stryketräning 140 170 245 C

* 50 % rabatt för bokning gjord 0-4 dagar innan bokat tillfälle(gäller 

lördag och söndag)



Bodele 2022 Bodele 2021

Arrangemang Arrangemang Övriga

Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid

kr per tim kr per tim kr per tim kr per tim

Senior   (2 timmar)

Entrébelagt 11 mot 11 plan 1640 820 2000 1000 Senior  11 mot 11 plan ( 2 tim ) 1120 560 1500 750

Icke entrébelagt 1120 560 1500 750

Ungdom (kr/tim) Uddevallaförening Övriga

Entrébelagt 11 mot 11 / 9 mot 9  400 600 Ungdom 11 mot 11 plan  (kr/h) 300 500

Icke entrébelagt 11 mot 11 / 9 mot 9 300 500

7 mot 7 200 400 Ungdom 7 eller 9-mannaplan (kr/tim) 200 300

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Bodele sidan( yta 1-6 +15) (kr/tim) 665 805 1330 Arrangemang bodele sidan( yta 1-6 +15) (kr/tim) 665 805 1330

Landbadet sidan (PL. 7, 9, 11, yta 7-10) 

(kr/tim) 860 1060 1720

Arrangemang landbadet sidan (PL. 7, 9, 11, yta 7-10) 

(kr/tim) 860 1060 1720

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Ytor 95 115 190 G Ytor 95 115 190 B

Matchplaner 160 200 320 H Matchplaner 160 200 320 H

Omklädningsrum 60 70 85 D Omklädningsrum 60 70 85 D

Uddevallaförening Övriga Uddevallaförening



UDDEVALLA KOMMUN

Kultur och fritid

TAXORBowlinghallen
2022 2021

Taxor Allmänhetens taxor
Pris Per bana/timme Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Kategori Timpris per bana

130 165 330 L Måndag-fredag fram till klockan 16.00 240

Vardagar efter klockan 17:00 300

Förening Uddevalla förening Lördagar-Söndagar samt helgdagar 330

Träningskort ungdom/pensionär 2400

Träningskort senior 4000 Familjepris söndagar 12.00-19:00 270

Måndag till fredag,15 augusti tom 15 maj kl. 12.00-21.00 vardagar Minst en vuxen per bana, endast förbokning

Kortet är giltliga utöver föreningslivets träningstider

Skolor i Uddevalla kommun

Arrangemang vardagar före 16.00 180

Öppet för allmänheten/per timme/ tillgång till max 8 banor Uddevalla förening Övriga

Senior 1 650 3 300 Seriepris

Ungdom 825 1650 Vuxna 60

Barn och ungdom (fram till 20 års ålder) 40

Stängt för allmänheten Uddevalla förening

Senior 1950 Barnkalas

Ungdom 1350 kr per barn* 160

Med anledning av att det är paketpris som inkluderar mat och bowling 

så kan priset variera under året. Baseras på timpris per bana

Föreningarnas taxor

Pensionärs och handikappföreningar

Träningskort (Månad)

Vuxen 16år -> 500

Ungdom upp till 16år 300

Pensionär 400

Bowlingföreningar aktiva seriespel

abonnemang tid enligt schema, kr/timma vardagkvällar 165

Hallserien (f.d Korpen), kr/timma 170

Seriespel (tävling), kr/match 2 750



Fridhemshallen 2022 Fridhemshallen 2021
Arrangemang Arrangemang

Issportsarrangemang Senior, endast Uddevalla förening Kategori Issportsarrangemang Senior, endast Uddevalla förening Kategori

Entrébelagt (3 tim bokning) inkl cafe Tilläggstid Entrébelagt (3 tim bokning) inkl cafe Tilläggstid

Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim

Minimitaxa 2700 900 Minimitaxa 2700 900

Icke entrébelagt (2 tim bokning) 1640 820 Icke entrébelagt (2 tim bokning) 1640 820

Träningsmatch, icke entrébelagt, kr/tim 400 -- Träningsmatch, icke entrébelagt, kr/tim 400 --

Isportsarrangemang ungdom kr/tim Uddevallaförening Övriga Isportsarrangemang ungdom kr/tim UddevallaföreningÖvriga

Entrébelagt 400 600 Entrébelagt 400 600

Icke entrébelagt 300 500 , Icke entrébelagt 300 500

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Cafe (Endast i samband med arrangemang) kr/tim 80 80 160 S Cafe per timme endast i samband med arr 80 80 160 S

Övriga arrangemang inkl cafe (4 tim) 4500 1125 Övriga arrangemang inkl cafe (4 tim) 4500 1125

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Danssal 140 170 245 C Danssal 80 100 160 C

Lilla banan 155 185 275 B Lilla banan 95 115 190 B

Stora banan 220 270 835 M Stora banan 160 200 750 M

Stora banan, friskolor/skolor utanför kommun dagtid 300 Stora banan, friskolor/skolor utanför kommun dagtid 300

Styrketräning 140 170 245 C Styrketräning 80 100 160 C

Omklädningsrum 60 70 85 D Omklädningsrum 60 70 85 D

Allrum (Fritt i samband med arrangemang ) 80 80 160 S Allrum 80 80 160 S

Fritt i samband med arrangemang



Fridhemsvallen 2022
Kategori

Arrangemang Uddevallaförening Övriga

Tilläggstid Tilläggstid

Seniorer (2 tim bokning) kr per tim kr per tim

Entrébelagt 1640 820 2000 1000

Icke entrébelagt 1120 560 1500 750

Ungdom , kr/tim           

11 mot 11 / 9 mot 9 Uddevallaförening Övriga

Entrébelagt 400 600

Icke entrébelagt 300 500

7 mot 7 200 400

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Helplan 285 320 500 P

Halvplan 143 160 250 Q

En tredjedels plan 95 107 167 F



Konstgräs Sommarhemmet 2022

Arrangemang kr/tim Uddevallaförening Övriga

Seniorer 560 750

Ungdom 9 mot 9 300 500

Ungdom 7 mot 7 200 400

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Helplan 190 250 400 J

Halvplan 95 125 200 K



Thordéngården Konstgräs 2022 Undavallen Konstgräs 2021

Undavallen Konstgräs
Uddevallaförening Övriga Uddevallaförening Övriga

Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid

Arrangemang kr per tim kr per tim Arrangemang kr per tim kr per tim

Seniorer (2 tim) 1120 560 1500 750 Seniorer (2 tim bokning) 1120 560 1500 750

Ungdom 11 mot 11 (kr/tim) 300 500 Ungdom 11-mannaplan  (kr/tim) 300 500

Ungdom 7 mot 7 (kr/tim) 200 400 Ungdom 7-mannaplan (kr/tim) 200 400

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Helplan 285 320 500 P Helplan 200 300 500 P

Halvplan 143 160 250 Q Halvplan 130 250 400 Q

Föreningsanläggning, överenskommelse finns Föreningsanläggning, överenskommelse finns 



Källdal 2022 Källdal 2021
Kategori Kategori

Träningstaxor Taxa  1 Taxa 2 Taxa  3 Träningstaxor Taxa  1 Taxa 2 Taxa  3

Bollhall 190 235 415 I Bollhall 130 165 330 I

Danssal 140 170 245 C Danssal 80 100 160 C

Gradäng/Scen 80 100 200 O Gradäng/Scen 80 100 160 C

Omklädningsrum 60 70 85 D Omklädningsrum 60 70 85 D

Sammanträdesrum 80 80 160 S Sammanträdesrum 80 80 160 S

Arrangemang Bollhall Uddevallaförening Övriga Arrangemang Bollhall Uddevallaförening Övriga

Senior 560 750 Senior 560 750

Ungdom 300 500 Ungdom 300 500

Träningsmatch senior, Bollhall Uddevallaförening Övriga Träningsmatch senior, Bollhall Uddevallaförening Övriga

Senior 400 600 Senior 400 600

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Cafe - endast i samband med arr angemang 80 80 160 S Cafe - endast i samband med arr angemang 80 80 160 S

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma



Mollön 2022 Mollön 2021

Uddavallaförening Övriga Uddavallaförening Övriga

Per timma 110 220 Per timma 110 220

Per dag 880 1760 Per dag 880 1760



Rimnershallen 2022 Rimnershallen 2021

Arrangemang (kr/tim) Uddevallaförening Övriga Kategori

Senior Träningstaxor Taxa  1 Taxa 2 Taxa  3

Hall A eller B 560 750 Bollhall (A och B) 130 165 330 I

Hall A eller B  Träningsmatch 400 600 Friidott (del av hall C) 160 200 430 N

Hall C 820 1200 Friidott (del av hall C) Friskolor i Uddevalla kommun 300

Del av hall C 450 - Gymnastik (del av hall C) 110 135 225 A

Omklädningsrum 60 70 85 D

Ungdom Sammanträdesrum (1 och 2) 80 80 160 S

Hall A eller B 300 500 Styrketräning (del av hall C) 110 135 225 A

Hall C 400 800

Del av hall C 300 -

Friidrott- eller gymnastikkort Uddevallaförening Övriga

Kategori Senior 1300 2600

Träning (kr/tim) Taxa  1 Taxa 2 Taxa  3 Ungdom 650 1300

Hall A eller B 190 235 415 I

Friidott (del av hall C) 220 270 515 N Säsongskort (oktober-april)

Friidott (del av hall C) Friskolor i Uddevalla kommun 300 Löparkort (Begränsade tider) Uddevallaförening Övriga

Gymnastik (del av hall C) 170 205 310 A Senior 900 1800

Omklädningsrum 60 70 85 D Ungdom 450 900

Sammanträdesrum (1 och 2) 80 80 160 S

Styrketräning (del av hall C) 170 205 310 A Engångsavgift

Engångskort friidrott och löpning max 3 timUddevallaförening Övriga

Senior -- 200

Träningskort Ungdom -- 100

Friidrott- eller gymnastikkort (Årskort)

(Friidrottskort endast för medlemmar i 

friidrottsföreningar. Gymnastikkort endast för 

medlemmar i gymnastikföreningar inom uddevalla) Uddevallaförening Övriga

Senior 1300 2600

Ungdom 650 1300 Arrangemang i hall A och B Uddevallaförening Övriga

Senior 560 750

Löparkort ( Giltigt 1 oktober-30 april) Ungdom 300 500

Senior 900 1800

Ungdom 450 900

Träningsmatch senior, hall A och B Uddevallaförening Övriga

Engångskort Senior 400 600

Friidrott och löpning (3 timmar)

Senior -- 200

Ungdom -- 100

Arrangemang i hall C Uddevallaförening Övriga

Senior 820 1200

Ungdom 400 800

Arrangemang i del av hall C Uddevallaförening

Senior 450

Ungdom 300

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma

Årskort (Friidrottskort endast för medlemmar i 

friidrottsföreningar                       Gymnastikkort endast 

för medlemmar i gymnastikföreningar inom uddevalla)

Pris per timma

Pris per timma



2022 Rimnersvallen 2021 Rimnersvallen
Kategori Kategori

A-PLAN A-PLAN

Arrangemang Arrangemang 

Fotboll / friidrott senior Fotboll / friidrott senior

Entrébelagt senior (4 tim bokning) inklusive Cafe Tilläggstid Entrébelagt senior (4 tim bokning) inklusive Cafe Tilläggstid

Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim

Minimitaxa: 6000 1500 Minimitaxa: 6000 1500

Icke entrébelagt senior (2 tim bokning) 3000 1500 Icke entrébelagt senior (2 tim bokning) 3000 1500

Fotboll/friidrott ungdom kr/tim Fotboll/friidrott ungdom kr/tim

Uddevallaförening Övriga Uddevallaförening Övriga

Entrébelagt 400 600 Entrébelagt 400 600

Icke entrébelagt 300 500 Icke entrébelagt 300 500

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Cafe (endast i samband med arrangemang) kr/tim 80 80 160 Cafe per timme endast i samband med arrangemang80 80 160

Övriga arrangemang kr/tim 2000 Övriga arrangemang kr/tim 2000

Träning (kr/tim) Taxa  1 Taxa 2 Taxa 3 Träning (kr/tim) Taxa  1 Taxa 2 Taxa 3

Fotboll 250 375 750 E Fotboll 250 375 750 E

Friidrott inklusive kastplan 220 275 440 R Friidrott inklusive kastplan 220 275 440 R

KASTPLAN B-PLAN

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Arrangemang Uddevallaförening Övriga

Träning (kr/tim) 80 100 200 O Tilläggstid Tilläggstid

Seniorer (2 tim bokning) kr per tim kr per tim

Arrangemang (kr/tim) 200 300 400 Entrébelagt 1640 820 2000 1000

OMKLÄDNINGSRUM (kr/tim) Icke entrébelagt 1120 560 1500 750

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

60 70 85 D Ungdom , kr/tim           

Entrébelagt 400 600

Allrum (Fritt i samband med arrangemang) 80 80 160 S Icke entrébelagt 300 500

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

200 300 500 P

C-PLAN (KONSTGRÄS)

Uddevallaförening Övriga

Tilläggstid Tilläggstid

Arrangemang kr per tim kr per tim

Seniorer (2 tim bokning) 1120 560 1500 750

Ungdom 11-mannaplan  (kr/tim) 300 500

Ungdom 7-mannaplan (kr/tim) 200 400

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Helplan 200 300 500 P

Halvplan 130 250 400 Q

KASTPLAN

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Träning (kr/tim) 80 100 200 O

Arrangemang (kr/tim) 200 300 400

OMKLÄDNINGSRUM (kr/tim)

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

60 70 85 D

Allrum 80 80 160 S

Fritt i samband med arrangemang 



UDDEVALLA KOMMUN

Kultur och fritid

TAXOR

Walkesborgsbadet
2022 2021

Arrangemang för bidragsberättigad förening i Uddevalla kommun

Bad Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. Årskort ungdom -20 år, taxan inkluderar badavgift, pris per timma

Vuxen 20-> 65 520 755 1125 1795

Ungdom 9-19 år 40 320 445 645 995 Bokning på allmänhetens badtid får inte krocka med annan planerad/ bokad 

Barn 1-8 år 20 160 255 455 855 verksamhet , samt inte göra intrång på allmänhetens intresse.

Pensionär/ sjukpensionär 33 260 378 563 898 Bokning på allmänhetens tid ÖPPET ska göras på lågfrekventa tider.

Helgpris 2 vuxna 2 barn gäller endast lördag och söndag 150 1400

Kombination träning- och bad Förening Övriga

Träningshall, vattegympa och wetvest Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. Årskort

Vuxen 20-> 95 780 1132 1690 2695 Vuxenarrangemang, på allmänhetens bad, STÄNGT 1250 1850 ink 2 personal

Ungdom 16-19 år 60 480 670 970 1490 Vuxenarrangemang, på allmänhetens bad, ÖPPET 850 1050 ord personal schemalagd

Pensionär/ sjukpensionär 50 390 570 845 1350

Ungdomsarrangemang, på allmänhetens bad, STÄNGT 950 1550 ink 2 personal

Undervisning Enstaka Terminsavgift Ungdomsarrangemang, på allmänhetens bad, ÖPPET 750 850 ord personal schemalagd

Simskola för vuxna  inkl entré 155 1299

Babysim ink entré barn och 1 vuxen 120 1250

Simskola för enskild fr.o.m. 6 år ink entré 620 4990 Bana ex entréavgift, ungdom ÖPPET 120 180

Simskola för enskild vuxen från 17år ink entré 745 5990 Bana ex entréavgift, vuxen ÖPPET 180 260

Simskola T erminsbaserad vår respektive höst  inkl entre 500

Lovsimskola Simskola i samband med skolans lovdagar 0 Bad Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. säsongskort

Vuxen 65 520 755 1125 1795

Skolan Ungdom 8-20 år 40 320 445 645 995

Inkl simlärare  inkl entré  /1 bana Enstaka 12ggr a'45min Barn 1-8 år 20 160 255 455 855

Kommunal skola 150 1500 Pensionär/ sjukpensionär (utan tidsbegränsning) 33 260 378 563 898

Privat skola 190 1900 Föreningsungdom 36 289 399 579 895

Helgpris 2 vuxna 2 barn gäller endast lördag och söndag 150 1400

25m bassäng Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Kategori

Taxa banhyra per timme/bana 30 60 120 T

Kombinationer Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. säsong

Undervisningsbassäng Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Kategori Träningshall & bad, vuxen 100 910 1395 1995 3495

Taxa hyra per grupp/halv bassäng 45 90 180 U Träningshall och bad, pensionär 50 455 698 998 1748

Träningshall och bad, föreningsmedlem från 16 år 90 820 1255 1795 3145

Hoppbassäng Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Kategori

Taxa hyra per timme/ bana i bassäng 25 50 100 V Aktiviteter   valfritt vattenpass Enstaka 10-kort 3 mån 6 mån

Vattenfys ink entréavgift och fritt bad, vuxen 95 640 1475 2545

Arrangemang Taxa 1 Taxa 2 Vattenfys ink entréavgift och fritt bad, ungdom 8-20 år 70 440 1165 2095

Öppet delvis för allmänheten 950 1250 ink 2 personal Pensionär/ sjukpensionär (utan tidsbegränsning) 45 320 735 1275

Stängt för allmänheten 1250 1550 ord personal schemalagd

Övriga taxor Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Undervisning Enstaka Kursavgift

Konferensrum per timme 80 80 160 Simskola för vuxna  ink entré 155 1299

Hyra isflak per timme 60 70 85 Babysim ink entré barn och 1 vuxen 120 1250

Simskola för enskild fr.o.m. 6 år ink entré 4990

Simskola för enskild vuxen från 17år ink entré 5990



Övriga lokaler 2022

Övriga uthyrningslokaler såsom 

gymnastiksalar,matsalar,

 skolsalar, bollplaner m.m. 

indelas i kategorier

Hyresgäst Kategori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Taxa 1 170 155 140 60 250 95 95 160 190 190 95 130 220 220 80 285 143 220 80 30 45 25

Taxa 2 205 185 170 70 375 107 115 200 235 250 125 165 270 270 100 320 160 275 80 60 90 50

Taxa 3 310 275 245 85 750 167 190 320 415 400 200 330 835 515 200 500 250 440 160 120 180 100

 

LÄGER kr/ dygn Uddevallaförening Övriga Reklam kvm/år

Klassrum 200 450 Låg

Gymnastikhallar 400 900 Medel

Hög

Övriga lokaler 2021

Övriga uthyrningslokaler såsom 

gymnastiksalar,matsalar,

 skolsalar, bollplaner m.m. 

indelas i kategorier

Hyresgäst Kategori

A B C D E H I M N O P Q R S

Taxa 1 110 95 80 60 250 160 130 160 160 80 200 130 220 80

Taxa 2 135 115 100 70 375 200 165 200 200 100 300 250 275 80

Taxa 3 225 190 160 85 750 320 330 750 430 200 500 400 440 160

 

LÄGER kr per dygn Uddevallaförening Övriga

Klassrum 200 450

Gymnastikhallar 400 900

Uddevallaförening

50

75

150



Övriga avgifter 2022 Övriga avgifter 2021
Avbokningsavgift  Av den ordinarie kostnaden Avbokningsavgift  Av den ordinarie kostnaden

Säsongsbokning avbokad efter utsatt datum 15% Säsongsbokning avbokad efter utsatt datum 15%

Enstaka tillfällen 7 dagar eller mer innan bokat tillfälle 0% Enstaka tillfällen 7 dagar eller mer innan bokat tillfälle 0%

Enstaka tillfällen 4-6 dagar innan bokat tillfälle 15% Enstaka tillfällen 4-6 dagar innan bokat tillfälle 15%

Enstaka tillfällen 1-3 innan bokat tillfälle 50% Enstaka tillfällen 1-3 innan bokat tillfälle 50%

Enstaka tillfällen  0 dagar innan bokat tillfälle 100% Enstaka tillfällen  0 dagar innan bokat tillfälle 100%

Övriga avgifter Övriga avgifter
Köp passerkort/tag 80 kr Ej återlämnad passerkort/tag 100 kr

Ej återlämnad Nyckel 500 kr Ej återlämnad Nyckel 500 kr

Ej iordningställd lokal 400 kr Ej iordningställd lokal 400 kr

Ej avstängda kranar 400 kr Ej avstängda kranar 400 kr

Öppen dörr/fönster 400 kr Öppen dörr/fönster 400 kr

Tänd belysning i eller på anläggning 400 kr Tänd belysning i eller på anläggning 400 kr

Seniorverksamhet bokad på ungdomstid Enligt Taxa 3  Seniorverksamhet bokad på ungdomstid Enligt Taxa 3  

I övrigt där Uddevalla Kommun förorsakats extra kostnader debiteras hyresgästen den 

faktiska kostanden. Exempel vid skadegörelse, larmutryckning, extra städ  

I övrigt där Uddevalla Kommun förorsakats extra kostnader debiteras hyresgästen 

den faktiska kostanden. Exempel vid skadegörelse, larmutryckning, extra städ  



 

Nämnd: Kultur och fritid Mkr, en decimal

Total 

investering 

2022-2031

t.o.m 

2021
2022 2023 2024

2025-

2031

Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut

Simhall Rimnersområdet 466,0 72,0 72,0 230,0 92,0

Reinvesteringar Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Konstgräsplan Fridhem 4,0 4,0

Konstgräsplan Sommarhemmet 9,1 6,6 2,5

Konstgräsplan Undavallen 4,0 4,0

Reinvesteringar Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier 50,0 5,0 5,0 5,0 35,0

Profilinvesteringar

Konstnärlig gestaltning 33,0 3,0 4,0 5,0 21,0

Expansionsinvesteringar

Kulturstråk/Hus för kultur inkl inventarier 36,8 1,0 21,8 14,0

Rimnersvallen 205,0 150,0 55,0

807,9 79,6 251,8 308,0 106,0 62,5

Omklädningsrum Bodele 5,7 5,7

813,6 79,6 257,5 308,0 106,0 62,5

Flerårsplan 2022-2031 Investeringar

Investeringar 

SUMMA INVESTERINGAR FLERÅRSPLAN 2022-2031

SUMMA INVESTERINGAR FLERÅRSPLAN 2022-2031                 

inkl tilläggsbeslut



Planera - Komprimerad - 2022 (Kultur- och fritidsnämnden)Planera - Komprimerad - 2022 (Kultur- och fritidsnämnden)
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitetUddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

RiktningarRiktningar ÖvergripandeÖvergripande
strategierstrategier

NämndstrategierNämndstrategier Politiska uppdragPolitiska uppdrag MåttMått NyckeltalNyckeltal

  

   

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Uddevalla kommun är en
självklar tillväxtmotor för
en mer utvecklad region

1. Verka för ett bra
företags- och
arbetsmarknadsklimat 

 Kultur och fritid ska underlätta
kulturarbetares villkor att verka i
kommunen

  Antal anlitade
konstnärer -
könsuppdelat

2. Utveckla lokal och
regional infrastruktur
inklusive Bohusbanan 

    Kultur och fritid ska
arbeta för en hållbar
samhällsutveckling

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

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

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

 Bibliotekens
öppethållande utöver 8-
17 på vardagar  (KKiK)

 Simhallens
öppethållande utöver 8-
17 på vardagar (KKiK)

 Antal timmar öppet
på attraktiv tid i snitt per
vecka – öppen
fritidsgårdsverksamhet

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

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för
tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolans
lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4)

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i
uppdrag att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för
kultur” (KF ÖS 4)

   Gott bemötande vid
kontakt med kommun, ska öka

I Uddevalla kommun
utvecklar vi ett tryggt
samhälle tillsammans.

3 Verka för tillämpning av
FNs 17 globala
hållbarhetsmål och
Agenda 2030 

  Kultur och fritid ska främja
civilsamhällets organisering och
verksamhet

   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 3)

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya
bestämmelser för samtliga föreningsbidrag (KF ÖS 3)
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RiktningarRiktningar ÖvergripandeÖvergripande
strategierstrategier

NämndstrategierNämndstrategier Politiska uppdragPolitiska uppdrag MåttMått NyckeltalNyckeltal

  Föreningarna ska vara
nöjda med kommunens idrotts-
och fritidsanläggningar

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

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och
2021-2023 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera
Rimnersvallen (KF ÖS 4)

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och
2021-2023 fått i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla
Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum med SM standard
för friidrott samt elitarena för paraidrott och fotboll  (KF ÖS 4)

   Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla
tätort

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått
i uppdrag att under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner (KF ÖS 1)

  Utred möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny
ridanläggning samt utred och föreslå driftsformoch hyresförhållanden för
anläggningen.

 Nöjd medborgarindex
(SCB) idrotts och
motionsanläggningar

 Bokad tid under
öppettider i
fullmåttshallar (%)

 Bokad tid under
öppettider i
skolidrottshallar (%)

  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 6)

  Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att
under 2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan
med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas av kultur och
fritidsnämnden.  (KF ÖS 3)

    Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030,
(Område: boende och trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i
uppdrag att utforma checklista för remisshantering utifrån bla Plan
integration (KF ÖS 3)

    Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030,
(Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i
uppdrag att  dela ut gåvobok till nyfödda (KF ÖS 3)

      Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan
Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174)
fått i uppdrag att  erbjuda lovaktiviteter (KF ÖS 3)
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RiktningarRiktningar ÖvergripandeÖvergripande
strategierstrategier

NämndstrategierNämndstrategier Politiska uppdragPolitiska uppdrag MåttMått NyckeltalNyckeltal

      Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan
Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174)
fått i uppdrag att  genomföra medborgardialog med unga angående
utformningen av Hus för kultur (KF ÖS 3)

     Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag
att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion (KF ÖS 3)

4. Verka för trygghet i de
offentliga miljöerna 

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

  Besökarna och deltagarna
i kultur och fritids verksamheter
ska vara nöjda med helheten

 Nöjd medborgarindex
(SCB) kultur

 Nöjd medborgarindex
(SCB) Fritidsmöjligheter

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag
att tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter.
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4)

5. Verka för ökad
livskvalitet genom god,
värdig vård och omsorg
samt   gemensamt
förebyggande arbete 

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

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022  och
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn-
och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra
ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4)

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

  Andel gånger
"jämställd planering"
använts vid
verksamhetsplanering

  Andel
arrangemang och
aktiviteter som
marknadsförts ur ett
jämställdhetsperspektiv

  Antal arrangörer
som fått Giraffstöd -
könsuppdelat

    Antalet
föreningsaktiviteter, ska öka

  Resursfördelning
av aktivitetsbidrag för
barn och
ungdomsföreningar (7-20
år) könsuppdelat

  Resursfördelning
av lokal och
anläggningsbidrag för
barn och
ungdomsföreningar (7-20
år) könsuppdelat

  Antal medlemskap
könsuppdelat i
bidragsberättigade barn
och ungdomsföreningar
(7-20 år)
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RiktningarRiktningar ÖvergripandeÖvergripande
strategierstrategier

NämndstrategierNämndstrategier Politiska uppdragPolitiska uppdrag MåttMått NyckeltalNyckeltal

   Fritidsgårdarnas
besökare ska ha en jämn
könsfördelning

  Antal besök i
öppen
fritidsgårdsverksamhet -
Skogslyckans fritidsgård -
könsuppdelat

  Antal besök i
öppen
fritidsgårdsverksamhet -
Dalabergs fritidsgård -
könsuppdelat

  Besökarna på
fritidsgårdarna upplever att det är
en trygg miljö

  Antal besökare på
offentliga barnkultur
föreställningar -
könsuppdelat

 Antal kurs-/elevplatser
i Kulturskolan

  Antal individer i kö
till kulturskolan -
könsuppdelat

  Antal deltagare i
kulturskolan -
könsuppdelat

 Antal besök
Bohusläns museum

 Antal besök på
Regionteater väst
föreställningar

  Antal besök på
fritidsklubbarna -
könsuppdelat

 Antal besök Emaus
Lantgård

  Antal deltagare i
riktad verksamhet på
Emaus Lantgård -
könsuppdelat

  Besök på
Walkesborgsbadet -
könsuppdelat

  Besök på
Bowlinghall -
könsuppdelat
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RiktningarRiktningar ÖvergripandeÖvergripande
strategierstrategier

NämndstrategierNämndstrategier Politiska uppdragPolitiska uppdrag MåttMått NyckeltalNyckeltal

  Besök på
Landbadet –
könsuppdelat

 Besök aktiva
spontana mötesplatser -
könsuppdelat

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag
att tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen.
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete  (KF ÖS 5)

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag
att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen
har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)

6. Säkra
kompetensförsörjningen
genom att pröva nya
arbetsmetoder bland
annat genom en utökad
digitalisering 

   Kultur och fritid ska
främja digital inkludering

  Antal personer
nådda av aktiviteter för
att främja digital
delaktighet -
könsuppdelat

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-
2023 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 6)

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i
uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 6)

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag
att göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 6)

  Medarbetarnas upplevelse
av engagemang, ska öka

  Andelen ambassadörer för
Uddevalla kommun ska öka
(eNPS)

   Sjukfrånvaro Korttid %
R12

 Anställningstrygghet

 Genomsnittslön

 Övertid %

 Sjukfrånvaro Korttid %
per månad

 Personalansvar

 Avgångar %

 Sjukfrånvaro Långtid
%

 Resultatuppföljning

sida 5 av 7 (2021-11-29)



   

   

   

   

    

    

  

  

 

 

 

  

RiktningarRiktningar ÖvergripandeÖvergripande
strategierstrategier

NämndstrategierNämndstrategier Politiska uppdragPolitiska uppdrag MåttMått NyckeltalNyckeltal

 Sjukfrånvaro total %

Arbetsskador med
frånvaro
Arbetsskador utan
frånvaro
Tillbud

  Skriv inte här!!!     Detta
mått kommer att tas bort under
2021        Minskad sjukfrånvaro

   Minska
fossilbränsleanvändning i
kommunala fordon

I Uddevalla kommun
bedrivs en god och trygg
utbildning inför
framtiden.

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

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

   Genomför medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på
Emaus lantgård

  Besökarna på
fritidsgårdarna upplever att de
utvecklats personligt och socialt

  Kultur och fritid ska främja ett
livslångt lärande

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

 Totalt mediebestånd
riktat mot barn och
ungdomar per invånare 0-
17 år

 Nyförvärv av medier
riktat mot barn och
ungdomar per invånare 0-
17 år

  Andel aktiva låntagare per
invånare ska öka

 Antal utlån i
biblioteksverksamheten
(fysiska och digitala)

  Andel aktiva
låntagare i
biblioteksverksamheten -
könsuppdelat

  Andel biblioteksbesök per
invånare ska öka

  Antal fysiska
besök - samtliga bibliotek
- könsuppdelat

 Antal digitala besök -
biblioteken

 Antal besök under
meröppet tid på
Ljungskile bibliotek

 Procentuell andel
sexåringar som mottagit
gåvoboken under året

sida 6 av 7 (2021-11-29)



    

    

    

  

   

RiktningarRiktningar ÖvergripandeÖvergripande
strategierstrategier

NämndstrategierNämndstrategier Politiska uppdragPolitiska uppdrag MåttMått NyckeltalNyckeltal

8.Nyanlända och
ungdomar ska snabbare
lotsas in i arbete,
företagande eller
utbildning 

   Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet, ska öka

Uddevalla kommun
erbjuder attraktiva och
hållbara boendemiljöer
där gamla och nya miljöer
möts och samspelar.

9. Uddevallas unika
boendemiljöer och
infrastrukturinvesteringar
ska tas tillvara 

Uddevalla är en
kustkommun som tar
vara på vattnets potential

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

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

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått
i uppdrag att ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla
kommun" (KF ÖS 3)

11. Utveckla och stärk
Uddevalla kommuns
kulturarv och
platsvarumärke 

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

Utvecklare Mia Marie Johansson 
Telefon  
miamarie.johansson@uddevalla.se 

 

Extra stöd till föreningar med anledning av covid-19  

Sammanfattning 

Föreningar som har drabbats av ekonomiska förluster till följd av Covid 19 har kunnat 

söka bidrag från Kultur och fritidsförvaltningen. Syftet är att motverka att föreningar 

går i konkurs samt att främja att föreningarna kan bibehålla sin kärnverksamhet under 

och efter Coronapandemin.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen fick 210617 muntligt uppdrag av Kommunstyrelsen via 

kommundirektör och ekonomichef att fördela 2 miljoner kronor till föreningslivet under 

2021 med anledning av Covid 19. Ramtillskott sker inte. Uppdraget grundar sig på den 

handlingsplan som tagits fram i maj månad med ramar för hur stödet ska utformas. 

Dessa ramar låg grund till de villkor för stödet som kommunicerades till föreningarna 

när ansökan öppnade (se bilaga 2).  

 

40 föreningar har ansökt om stödet varav 37 föreningar har uppfyllt villkoren för stöd. 

Föreningarna har redogjort för sina ekonomiska konsekvenser för perioden 2020-03-01 

till 2021-08-31. Ett bidragsberättigat belopp har beräknats och därefter har bidraget 

fördelats procentuellt utifrån de prioriteringar som angetts i villkoren för stödet. Ett 

maxtak har satts på 108 000kr i bidragsberättigat belopp för att främja att en bredd av 

föreningar inom samtliga föreningskategorier ska beviljas ett så stor andel som möjligt 

av bidragsberättigat belopp.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Bilaga 1: Förteckning fördelning Coronastöd 

Bilaga 2: Brev till föreningar med villkor Coronastöd 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja följande ett extra stöd till föreningar med anledning av covid 19 

 

ABF Fotoklubb     16 150 kr 

Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening   15 641 kr 

Bokenäs Hembygdsförening    94 954 kr 

Folkets Hus I Uddevalla    102 600 kr 

Föreningen Kulturens Hus     32 395 kr 

Föreningen Uddevalla Sim    79 920 kr 

jofl02
Maskinskriven text
16.
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GF Kroppskultur     91 800kr 

Hälle IF      71 250 kr 

Idrottsklubben Orient     102 600 kr 

IFK Lane     16 255 kr 

IFK Uddevalla     102 600 kr 

IFK Uddevalla Futsal     4 440 kr 

IK Oddevold     102 600 kr 

IK Rössö Uddevalla     102 600 kr 

IK Svane – kr    25 531 kr 

Lane-Ryrs Hembygdförening    2000 kr 

Ljungskile Dansare och Spelmän   17 000 kr 

Ljungskile Friluftsklubb     67631 kr 

Ljungskile Ridklubb    108 000 kr 

Ljungskile Sportklubb    108 000 kr 

Ljungskileortens Hembygdsförening   108 000 kr 

Pensionärsföreningen Hafsten   15 130 kr 

PRO Skredsvik    44 320 kr 

Rosseröds IK     88 519 kr 

Skogslyckans Pro    23 103 kr 

Skredsviks Samhällsförening   38 000 kr 

Sportstugan Förening UPA   50 872 kr 

Sällskapet Lelångebanan    18 000 kr 

Södertullskyrkan RPG-Avd   8 538 kr 

Uddevalla Badminton    22 200 kr 

Uddevalla Bordtennisklubb   33 115 kr 

Uddevalla Boxningsklubb    27 524 kr 

Uddevalla Golfklubb    38 000 kr 

Uddevalla Ridklubb    90 400 kr 

Uddevalla Scoutkår    28 500 kr 

Uddevalla Skidklubb    77 961 kr 

Uddevalla Taidoklubb Taikei   23 180 kr 

Ärendebeskrivning 

Föreningar som har drabbats av ekonomiska förluster till följd av Covid 19 har kunnat 

söka bidrag från Kultur och fritidsförvaltningen. Syftet är att motverka att föreningar 

går i konkurs samt att främja att föreningarna kan bibehålla sin kärnverksamhet under 

och efter Coronapandemin.  
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Kultur och fritidsförvaltningen fick 210617 muntligt uppdrag av Kommunstyrelsen via 

kommundirektör och ekonomichef att fördela 2 miljoner kronor till föreningslivet under 

2021 med anledning av Covid 19. Ramtillskott sker inte. Uppdraget grundar sig på den 

handlingsplan som tagits fram i maj månad med ramar för hur stödet ska utformas. 

Dessa ramar låg grund till de villkor för stödet som kommunicerades till föreningarna 

när ansökan öppnade (se bilaga 2).  

 

Föreningarna har redogjort för sina ekonomiska konsekvenser för perioden 2020-03-01 

till 2021-08-31. Föreningarna har i ansökningarna beskrivit hur de har påverkats av 

pandemin. Framför allt rör det sig om förlorade intäkter för inställd terminsverksamhet, 

stängda kiosker, minskad uthyrning av lokaler samt inställda egenarrangerade 

evenemang som till exempel revyer, tävlingar och medlemsdagar. Många föreningar har 

också förlorade intäkter för att de inte har kunnat delta med försäljning i offentliga 

arrangemang som Bondens dag, Bygdens dag och Julmarknader eller som funktionärer 

vid föreningsinsatser eller andra föreningars tävlingar som Städa Sverige, Oddebollen, 

VM i Motorcross med mera. Enstaka föreningar har också redogjort för ökade 

kostnader, till exempel för ökat underhåll till följd av öka tryck på spår och leder eller 

utrustning för att flytta verksamheten utomhus. Samtliga förlorade intäkter och ökade 

kostnader som ligger till grund för förslaget har verifierats via underlag som 

resultaträkning, utdrag från bokföring, fakturor med mera. 

 

Ett bidragsberättigat belopp har beräknats utifrån föreningarnas ansökningar för att 

säkerställa att alla föreningars ekonomiska konsekvenser är i enlighet med villkoren, att 

de beräknas på ett enhetligt sätt och att den inställda verksamheten föreningen söker för 

ryms inom kultur och fritidsnämndens bestämmelser för föreningsbidrag (KFN 2019/83 

ant. 2007-08-22 § 121-122). Delar av ansökt belopp som har gällt minskat bidrag från 

andra bidragsgivare, minskad sponsring, förlorade intäkter från entréavgifter till 

elitmatcher samt förlorade intäkter för lokaler i annan kommun har därför strukits. 40 

föreningar har ansökt om stödet varav 37 föreningar har uppfyllt villkoren för stöd. 

 

Bidraget fördelas utifrån procent av bidragsberättigat belopp utifrån de prioriteringar 

som angetts i villkoren för stödet. Alltså att prioritering ska ske av: 

- Föreningar som har fasta kostnader för lokal eller anläggning 

- Föreningar där de ekonomiska konsekvenserna påverkar föreningens möjlighet 

att bedriva sin kärnverksamhet. 

Prioriteringen på föreningar som inte har haft möjlighet att söka eller beviljats 

kompensationsstöd med anledning av Covid från andra bidragsgivare har hanterats 

genom att övriga bidrag har dragits av vid beräkning av bidragsberättigat belopp.  

 

Föreningarna delas därav delats in i kategorier utifrån:  

- Fasta kostnader för lokal/anläggning och negativt resultat 2020 (100 %) 

- Fasta kostnader för lokal/anläggning och positivt resultat 2020 ( 95 %) 

- Inga fasta kostnader för lokal/anläggning och negativt resultat 2020 (85 %) 

- Inga fasta kostnader för lokal/anläggning och positivt resultat 2020 ( 74 %) 
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Utöver denna indelning har hänsyn tagits till föreningar som har flaggat för allvarliga 

ekonomiska konsekvenser till följd av pandemin. Om de har ett positivt resultat 2020 

men har låga likvida medel i relation till vad som krävs för att driva verksamheten har 

de erhållit en högre procentsats. På samma sätt har hänsyn tagits till föreningar som har 

mycket höga likvida medel som inte är avsatta för framtida investeringar i anläggning 

utan som bör fungera som en buffert vid oförutsedda händelser. Dessa har erhållit en 

lägre procentsats.  

 

För att främja att en bredd av föreningar inom samtliga föreningskategorier ska beviljas 

en så stor andel som möjligt av bidragsberättigat belopp har ett maxtak satts på 

108 000kr i bidragsberättigat belopp.   

 

Samtliga medel fördelas enligt förslaget och presenteras i bilaga 1. 

 

Föreningarna har i ansökan redogjort för vad de ska använda beviljat belopp till. Det rör 

sig framför allt om att säkra ekonomin och täcka kostnader för lokaler och investera i 

anläggning så att verksamheten kan fortsätta att bedrivas, men även om att finansiera 

utbildning av nya ledare och rekrytera medlemmar som har tappats under pandemin. 

Beviljat belopp kan inte gå till ersättning för lön eller arvode. Föreningen kan bli 

återbetalningsskyldig om föreningen efter ansökningstillfället erhåller annat 

kompensationsstöd för de ekonomiska konsekvenser som de sökt för i detta stöd. 

 

 

 

Annica Ryman Mia Marie Johansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Berörda föreningar 



Förening

Beviljat 

bidrag

Procent av 

bidragsberättigat 

belopp * Bb-belopp högre än tak 110 000kr

ABF Fotoklubb 16 150 kr 95%

Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsför. 15 641 kr 95%

Bokenäs Hembygdsförening 94 954 kr 100%

Folkets Hus I Uddevalla 102 600 kr 95% *

Föreningen Kulturens Hus 32 395 kr 95%

Föreningen Uddevalla Sim 79 920 kr 74% *

GF Kroppskultur 91 800 kr 85% *

Hälle IF 71 250 kr 95%

Idrottsklubben Orient 102 600 kr 95% *

IFK Lane 16 255 kr 100%

IFK Uddevalla 102 600 kr 95% *

IFK Uddevalla Futsal 4 440 kr 74%

IK Oddevold 102 600 kr 95% *

IK Rössö Uddevalla 102 600 kr 95% *

IK Svane 25 531 kr 95%

Lane-Ryrs Hembygdförening 2 000 kr 100%

Ljungskile Dansare och Spelmän 17 000 kr 100%

Ljungskile Friluftsklubb 67 631 kr 95%

Ljungskile Ridklubb 108 000 kr 100% *

Ljungskile Sportklubb 108 000 kr 100% *

Ljungskileortens Hembygdsförening 108 000 kr 100% *

Pensionärsföreningen Hafsten 15 130 kr 85%

PRO Skredsvik 44 320 kr 100%

Rosseröds IK 88 519 kr 100%

Skogslyckans Pro 23 103 kr 100%

Skredsviks Samhällsförening 38 000 kr 95%

Sportstugan Förening UPA 50 872 kr 95%

Sällskapet Lelångebanan 18 000 kr 100%

Södertullskyrkan RPG-Avd 8 538 kr 100%

Uddevalla Badminton 22 200 kr 74%

Uddevalla Bordtennisklubb 33 115 kr 95%

Uddevalla Boxningsklubb 27 524 kr 74%

Uddevalla Golfklubb 38 000 kr 95%

Uddevalla Ridklubb 90 400 kr 100%

Uddevalla Scoutkår 28 500 kr 95%

Uddevalla Skidklubb 77 961 kr 85%

Uddevalla Taidoklubb Taikei 23 180 kr 95%

1 999 329 kr

Föreningar som inte beviljas stöd med grund i lokaliseringsprincipen (Kommunallagen 2 kap 1 §) 

på grund av att de ansökt om ekonomiska konsekvenser i annan kommun.

Strokeföreningen Fyrbodal

Brottsofferjouren

Bohusläns Klätterklubb



  2021-09-24 

  

Kultur och fritid 

Stöd och utvecklingsavd. Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post fritidsavdelningen@uddevalla.se 

 

Nu kan er förening ansöka om Corona-stöd 

Pandemin har drabbat oss alla och ni i föreningslivet har fått ställa om 
era verksamheter för att kunna fortsätta erbjuda oss Uddevallabor en 
meningsfull fritid. Utan era ideella insatser hade det varit oerhört tufft 
att ta sig igenom pandemin. Liksom hjärtat är det fria föreningslivet 
den pumpande kraft som får oss att växa och ta oss igenom svåra tider.  
 
Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet och 

skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck, friluftsliv, idrott och 

hälsa. Vi ser tydligt att barn och ungdomsaktiviteterna har minskat under 

pandemin och att verksamhet i vissa fall helt har stängts ner för målgrupper i 

riskgrupp som funktionshindrade och äldre. Med det som grund vill vi med ett 

särskilt Corona-stöd bidra till att ni föreningar kan bibehålla er kärnverksamhet 

under och efter Coronapandemin.  

 

24 september till 17 oktober kan alla föreningar som är bidragsberättigade i 

kultur och fritidsförvaltningen söka Corona-stödet.  

 

Detta är ett särskilt stöd med andra villkor än de bidrag som föreningarna söker 

varje år. Eftersom det är en ny ansökningsprocess får ni gärna kontakta våra 

handläggare för att få hjälp med det digitala systemet och vilka handlingar ni ska 

bifoga till er ansökan. Villkor och mer information om stödet finns på nästa sida.  

 

Tack för ert ideella engagemang! 
 

 

 

 

 
 

Annelie Högberg 

Ordförande, Kultur och fritidsnämnden 
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Bidrag till föreningar med anledning av Covid 19 

Föreningar som har drabbats av ekonomiska förluster till följd av Covid 19 

pandemin kan söka bidrag från Kultur och fritidsförvaltningen under perioden 24 

september 2021 till 17 oktober 2021.  

Syfte 

Syftet med stödet är att motverka att föreningar går i konkurs samt att främja att 

föreningarna kan bibehålla sin kärnverksamhet under och efter Coronapandemin. 

Behöriga att ansöka 

Ansökan är öppen för föreningar som är bidragsberättigade hos kultur och 

fritidsförvaltningen. 

Stöd vid ansökan 

Handläggare finns tillgängliga för föreningar som behöver stöd i 

ansökningsprocessen eller den digitala e-tjänsten under ansökningsperioden. 

Eftersom vi förväntar oss många ansökningar vill vi uppmana er att vara ute i god 

tid för att vi ska kunna stötta er så bra som möjligt med er ansökan.   

Villkor 

Föreningen kan endast ansöka om kompensation för ekonomiska konsekvenser 

som har uppstått med anledning av Covid-19 och som är kopplade till föreningens 

kärnverksamhet och/eller lokal eller anläggning som föreningen hyr eller äger och 

har fasta kostnader för. 

Föreningen kan inte ansöka om ersättning för lön eller arvode eller för uteblivna 

intäkter från sponsor- och mediaavtal. 

Principer vid fördelning av bidrag 

Prioriterade föreningar vid fördelning är: 

- Föreningar där de ekonomiska konsekvenserna påverkar föreningens 

möjlighet att bedriva sin kärnverksamhet.  

- Föreningar som har fasta kostnader för lokal eller anläggning.   

- Föreningar som inte har haft möjlighet att söka eller beviljats 

kompensationsstöd med anledning av Covid från andra bidragsgivare.   

Hänsyn tas till  

- Föreningens resultat, omsättning, egna kapital och likvida medel. 

- Föreningens möjlighet till andra stöd från Uddevalla kommun.   

- Om föreningen har ansökt och kompenserats från andra bidragsgivare med 

anledning av Covid.  
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Ansökan 

Ansökningsperiod 

Ansökan ska göras av föreningen via formulär i e-tjänsten Interbook Go senast 17 

oktober. Ansökningar efter sista ansökningsdatum kommer inte att handläggas. 

Handläggare kan begära kompletterande uppgifter till ansökan. Dessa ska vara 

förvaltningen till handa senast 31 oktober. 

Föreningens redogörelser 

Föreningen ska redogöra för ekonomiska konsekvenser med anledning av 

pandemin under perioden 2020-03-01 till 2021-08-31. 

Föreningen ska redogöra för hur de ekonomiska konsekvenserna är kopplade till 

pandemin samt till anläggning och/eller kärnverksamheten. 

Föreningen ska beskriva hur bidraget ska användas för att 

- motverka att föreningen går i konkurs  

och/eller 

- främja att föreningarna kan bibehålla sin kärnverksamhet under och efter 

Coronapandemin 

Handlingar som ska bifogas vid ansökan 

Föreningen ska bifoga handlingar där de ekonomiska konsekvenserna ska kunna 

verifieras. Till exempel resultaträkning och/eller bokföring från pandemiperioden 

och jämförande handling för ett normalår. Budget beslutad av årsmöte eller 

dokumenterad vid styrelsemöte kan också bifogas.   

Beslut och utbetalning 

Beslut fattas i kultur och fritidsnämnden 1 december 2021. Bidrag betalas ut i 

december månad till föreningar som beviljats bidrag.  

Redovisning och återbetalning 

Föreningen ska återbetala stödet om det inte används i enlighet med bidragets 

syfte att motverka att föreningen går i konkurs samt att främja att föreningen kan 

bibehålla sin kärnverksamhet under och efter Coronapandemin. 

Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om föreningen erhåller annat 

kompensationsstöd efter ansökningstillfället.  

Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om felaktiga uppgifter lämnas vid 

ansökan, eller om uppgifter om andra bidragsgivare undanhålls vid ansökan. 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Samråd: detaljplan för Bräcke strand 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Bräcke strand för samråd. 

Planområdet är beläget på Fräknestranden och omfattar 64 bostadsfastigheter varav två 

inte är bebyggda. Avståndet med bil till Uddevalla är 13 kilometer respektive tio 

kilometer till Ljungskile. Enligt gällande översiktsplan ingår planområdet i de områden 

på Fräknestranden som kan bli föremål för permanentning och komplettering nära 

ledning för vatten och avlopp.  

 

Planområdet är beläget inom riksintresse för högexploaterad kust samt delvis inom 

riksintresse för friluftsliv.  

 

Syftet med detaljplanen är enligt underlaget att pröva områdets lämplighet för höjning 

av byggrätten från cirka 80 kvadratmeter till 250 kvadratmeter sammanlagd bruttoarea.   

 

Kultur och fritids närvaro i aktuell plan är dels att Kuststigen löper igenom området, 

samt att Saxenhofs badplats finns i närheten. Vägen dit utgörs av oskyddad vägkant 

med 70km/h som hastighetsbegränsning vilket minskar barns rörlighet till badet. Platsen 

har även ett kulturmiljömässigt värde och gränsar till kulturmiljövårdsprogrammets 

avsnitt ”Kuststräckan mellan Ulvesund och Ranneberg”.  

 

Kultur och fritid ser positivt på att de områden som idag utgörs av natur och åkermark 

planläggs som ”natur” respektive ”odling”. Kultur och fritid vill emellertid lyfta att 

grönytor med fördel bör detaljplaneras med ett fokus på funktion så att grönytor kan 

användas i praktiken för rekreation och välmående och inte fragmenteras eller förstörs 

under byggprocessen.   

 

Planbeskrivningen anger att befintlig bebyggelses form och placering till stor del 

anpassats utifrån naturen. Översiktsplanen anger att målsättning med utveckling av 

Fräknestranden är att behålla områdets karaktär. Kultur och fritid anser att det är viktigt 

att utgå från platsen, dess historia, och befintlig natur- och kulturmiljö för att bevara 

kulturmiljö och karaktär. Detta kan exempelvis innebära att undvika 

marknivåförändringar runt omkring byggnaderna. Kultur och fritid anser att eventuella 

nedtagningar av träd bör minimeras och att de som måste tas ned återplanteras.   

 

Kultur och fritid konstaterar att denna detaljplan i kombination med övriga antagna och 

pågående detaljplaner mellan Ammenäs och Ljungskile skapar ett ökat behov av 

kommunal service i dessa områden.  
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Enligt planbeskrivningen har flera fastigheter inom planområdet redan åretruntstandard 

och att detaljplanen behöver anpassas efter situationen i området. Kultur och fritid anser 

detta vara bekymmersamt och ställer sig frågande till huruvida en eventuell avvikelse 

från gällande byggnadsplan skett.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15  

Planbeskrivning, Bräcke strand 

Plankarta, Bräcke strand  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att bebyggelsen ska anpassas efter terrängen varför en 

begränsning av marknivåförändring om maximalt en meter föreslås.  

 

Kultur och fritidsnämnden konstaterar att denna typ av konvertering av 

fritidshusbebyggelse till åretruntstandard medför ett ökat behov av offentlig service och 

systematisk omvandling av kulturmiljöer vilket bör ses i ett större perspektiv. Detta inte 

minst längs Fräknestranden.  

 

Kultur och fritid har i övrigt inget att erinra mot detaljplan för Bräcke strand.  

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 

 

 

 

 



1 
 

Samrådshandling  
Dnr: PLAN.2019.1666  

2021.09.21 
  

Samrådshandling 

Planbeskrivning tillhörande 

 

Detaljplan för 

Bräcke Strand 
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Sammanfattning av planförslaget 
 

• 250 m2 bruttoarea: I förhållande till den ursprungliga byggnadsplanen för området 
höjs den tillåtna bruttoarean till 250 m2. Detta innebär att den sammanlagda arean för 
huvudbyggnad och komplementbyggnad inte får överstiga 250 m2. 
 

• Takvinklar: Med målsättningen att bibehålla områdets karaktär regleras taklutningen 
till 38 grader. 
 

• Fastighetsstorlek: De regleras för att bibehålla Fräknestrandens karaktär sätt till 
exploatering och landskapsbild.  
 

• Tillskapas: Möjlighet till att kunna vända större fordon som exempelvis sopbil 
tillskapas. Korsningarna Norra Åtorpsvägen och Sävbacken samt Södra Åtorpsävgen 
och Saltåvägen möjliggörs för breddning. Utmed Bergtorpsvägen och Nilsvägen 
tillskapas möjlighet för vändplan. 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 
 

☒ Plankarta med tillhörande bestämmelser i skala 1:1000 A0 format. 
 
Till detaljplanen hör: 
 

☒ Planbeskrivning (denna handling) 
☐ Illustrationsplan 
☒ Grundkarta (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 
☒ Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen) 
☐ Samrådsredogörelse 
☐ Granskningsutlåtande 

Utredningar & övriga handlingar 
Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. Bilagorna är 
följande: 
 

☒ Bergteknisk besiktning (väster delen av planområdet), Bergab, 2010.12.21 
☒ Bergteknisk besiktning (östra delen av planområdet), WSP, 2021.04.06 
☒ Dagvattenutredning, Sigma Civil 2021.08.25  
☒ Geoteknisk utredning (västra delen av planområdet), Norconsult 2012.04.25 
☒ Geoteknisk utredning (östra delen av planområdet), Bohusgeo 2021.06.18 
☒ Undersökning av betydande miljöpåverkan, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2021.04.14  
 

  



5 
 

Bakgrund 
Kommunen har sedan länge haft målsättningen att förändra bebyggelsen från 
fritidsbebyggelse till åretruntbebyggelse (större byggrätt) utmed Fräknestranden under 
förutsättning att vatten- och avloppsfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning. Detta är 
uttalat redan i den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 90 samt nu gällande ÖP 2010. VA-
utbyggnaden är färdigställd i området. Därmed bedöms en ny detaljplan för området som 
genomförbar. 

Kommunen fattade beslut om planbesked för att upprätta en handfull nya detaljplaner längs 
med Fräknestranden 2019.01.30. Bland dessa fanns detaljplanerna Forshälla 3 och Forshälla 7. 
Dessa två planer har sedan dess slåtts samman till en plan – detaljplanen Bräcke Strand. 
Planen ställdes efter beslut om planbesked i kommunens plankö. Planarbetet startades 
därefter 2020.12.02 genom ett startmöte och gäller som referenspunkt för planens 
startdatum.  

Detaljplanens syfte  
Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för höjning och komplettering av 
befintliga byggrätter. Kommunen har en översiktlig målsättning att möjliggöra för större 
byggrätter i de befintliga fritidshusområdena utefter Fräknestranden allteftersom de förses 
med kommunal vatten- och spillvattenanslutning.  

Planförfarande  
Handläggning 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11–35 (PBL 2010:900). Förslaget till 
detaljplan kommer att handläggas med ett standardförfarande eftersom detaljplanen: 

• är förenlig med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande 
• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
• inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

Standardförfarande 
SAMRÅD: Detaljplanen är nu i samrådsskedet. Syftet är att presentera ett förslag till detaljplan 
som samtliga fastighetsägare inom planområdet, övriga berörda fastighetsägare samt berörda 
myndigheter och företag har möjlighet att lämna synpunkter på. Förslaget ställs ut och görs 
tillgängligt i stadshuset, Uddevalla Kontaktcenter, Ljungskile bibliotek och på kommunens 
hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget som sedan besvaras och bearbetas för att 
sedan justera detaljplanen till nästa skede. 



6 
 

Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande. 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  

Planskede  
Planbesked 30.01.2019 
Uppstart 02.12.2020 
Samråd Q4 2021 
Granskning Q1 2022 
Beslut om antagande Q3 2022 
Laga kraft, tidigast Q4 2022 

Plandata 
Lokalisering 
Planområdet ligger inom området Fräknestranden som är ett utpekat område för 
permanentning av fritidsbostäder enligt Uddevalla kommuns översiktsplan. Planområdet ligger 
utmed kusten mellan Uddevalla och Ljungskile. Avståndet med bil till Uddevalla och Ljungskile 
är cirka 13 respektive tio kilometer. Planområdet omfattar cirka 18 hektar mark. Området 
omges till stor del av odlingslandskap och skogsmark. Inom området finns det idag 64 
bostadsfastigheter varav två inte är bebyggda med bostadshus.  

Markägoförhållande 
Inom planområdet är alla fastigheter privatägda.  

Figur 1. Detaljplanens läge i planprocessen. Bockar redovisar färdigställda steg och helmarkerad cirkel redovisar 
gällande läge i planprocessen.  

Figur 2. Översiktskarta. 
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Planförslaget innehåller 
Planområdet innehåller såväl kvartersmark som allmän platsmark. Det finns cirka 65 000m2 

kvartersmark och cirka 115 000m2 allmän platsmark, varav gata utgör cirka 12000 m2 och natur 
cirka 41300 m2. 

Berörda fastigheter 
Detaljplaneområdet omfattar följande listade fastigheter, helt eller delvis. 
 
Forshälla-bräcke 3:1 
Forshälla-bräcke 4:1 
Forshälla- bräcke 5:1 
Forshälla-bräcke 6:1 
Forshälla-bräcke 7:1 
Forshälla-bräcke 8:1 
Forshälla-bräcke 10:1 
Forshälla-bräcke 12:1 
Forshälla-bräcke 13:1 
Forshälla-bräcke 13:2 
Forshälla-bräcke 14:1 
Forshälla-bräcke 15:1 
Forshälla-bräcke 16:1 
Forshälla-bräcke 17:1 
Forshälla-bräcke 17:3 

Forshälla-bräcke 17:4 
Forshälla-bräcke 17:7 
Forshälla-bräcke 17:8 
Forshälla-bräcke 17:9 
Forshälla-bräcke 17:10 
Forshälla-bräcke 17:11 
Forshälla-bräcke 17:14 
Forshälla-bräcke 17:15 
Forshälla-bräcke 17:16 
Forshälla-bräcke 17:17 
Forshälla-bräcke 17:18 
Forshälla-bräcke 17:19 
Forshälla-bräcke 17:20 
Forshälla-bräcke 17:21 
Forshälla-bräcke 17:22 

Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning. 



8 
 

Forshälla-bräcke 17:23 
Forshälla-bräcke 17:24 
Forshälla-bräcke 17:25 
Forshälla-bräcke 17:26 
Forshälla-bräcke 17:27 
Forshälla-bräcke 17:28 
Forshälla-bräcke 17:29 
Forshälla-bräcke 17:30 
Forshälla-bräcke 17:31 
Forshälla-bräcke 17:32 
Forshälla-bräcke 17:33 
Forshälla-bräcke 17:34 
Forshälla-bräcke 17:35 
Forshälla-bräcke 17:36 
Forshälla-bräcke 17:37 
Forshälla-bräcke 17:38 
Forshälla-bräcke 17:39 
Forshälla-bräcke 17:40 

Forshälla-bräcke 17:41 
Forshälla-bräcke 17:42 
Forshälla-bräcke 17:43 
Forshälla-bräcke 17:44 
Forshälla-bräcke 17:45 
Forshälla-bräcke 17:46 
Forshälla-bräcke 17:47 
Forshälla-bräcke 17:48 
Forshälla-bräcke 17:49 
Forshälla-bräcke 17:50 
Forshälla-bräcke 17:51 
Forshälla-bräcke 17:52 
Forshälla-bräcke 17:53 
Forshälla-bräcke 17:54 
Forshälla-bräcke 17:55 
Forshälla-bräcke 17:56 
Forshälla-bräcke 18:1 
 

Förenlighet med Miljöbalken 
Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

Hushållningsbestämmelser  
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska 
ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller 
friluftslivet samt riksintressen.  

Det aktuella planområdet ligger i en kustzon och omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB och som med hänsyn till natur- och kulturvärden i 
sin helhet är av riksintresse. Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön.  

I den gällande översiktsplanen redovisar Uddevalla kommun sin inställning till de särskilda 
hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB. I kustzonen, där Fräknestranden ingår, anser 
kommunen kunna rymma ny bebyggelse förutsatt att placering, formgivning och färgsättning 
präglas av kunskap och aktsamhet till landskapet. Den befintliga bebyggelsen i kustzonen bör 
kunna kompletteras om det tas stor hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt 
vattentillgång, grundvattenkvalitet och möjlighet att lösa avloppsfrågan. 
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Vissa utpekade områden i kombination med väl anpassad kompletteringsbebyggelse medför 
enligt kommunen ingen påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap MB. Iakttas försiktighet 
bedöms bebyggelse i form av enstaka eller grupper av hus i anslutning till befintlig bebyggelse 
inte medföra påtagliga skada på värdena inom kustzonen. Det aktuella planförslaget bedöms 
innebära en marginell påverkan på natur- och kulturvärden. 

Riksintressen  
Planområdet ligger inom område för två riksintressen - riksintresse för högexploaterad kust 
och riksintresse för friluftsliv. Vad gäller riksintresse för högexploaterad kust täcker den stora 
delar av kustbandet och sträcker sig till cirka två kilometer öster ut till Europaväg 6. Gällande 
riksintresse för friluftsliv påverkas endast de västligaste delarna av planen med hänvisning till 
Havsstensfjorden. Detaljplanen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på 
riksintressena enligt 3 kap. MB. 

Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Nedan diskuteras hur de påverkas 
utav detaljplanen. 
 
Havsstensfjorden 
Planområdet ligger i anslutning till Havstensfjorden som omfattas av miljökvalitetsnormer för 
vatten. Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Havstensfjorden klassades 2009 som 
otillfredsställande och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen ”god 
ekologisk status” ska uppnås till 2021. I den senaste klassningen från 2015 har den ekologiska 
statusen fortsatt bedömts vara otillfredsställande, vilket beror på betydande problem med 
övergödning och syrefattiga förhållanden. Även bottenfaunan klassas som otillfredsställande. 

Figur 4. Riksintressen i och kring planområdet. 
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Den nya bedömningen innebär också en förskjuten tidsfrist till år 2027 då fjorden inte har 
förutsättningar att uppnå kvalitetskravet god ekologisk status tidigare på grund av sitt 
naturliga läge i inre kustvatten med stor påverkan från land samt låg vattenomsättning.  

2009 bedömdes fjordens kemiska status som god, bortsett från förekomsten av kvicksilver. 
Enligt den senaste klassningen ska kvicksilver inte längre exkluderas från bedömningen, vilket 
medför att vattenförekomsten inte uppnår miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus. I 
Havstensfjorden råder stor kvicksilverproblematik och halterna i fisk överskrider EU:s 
gränsvärden. På grund av fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det 
inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska kvicksilverhalterna under EU:s 
gränsvärde i fisk. Därför är ingen tidsram satt för att uppnå kvalitetskravet god kemisk status. 

Anslutning av befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala spill- och 
dricksvattennätet kommer att förbättra möjligheterna att uppnå god ekologisk status i den 
angränsande Havstensfjorden. Vid en utbyggnad enligt planförslaget kan takytor samt andra 
hårdgjorda ytor komma att öka, vilket påverkar avrinningen av dagvatten. Omhändertagandet 
av dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt. 

Forshällaån 
I södra delen av planområdet sträcker sig Forshällaån i västöstlig riktning. Vattenförekomsten 
är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorerna näringsämnen och fisk är 
utslagsgivande för bedömningen. Vattenförekomsten är påverkad av 
näringsämnen/övergödning. Detta visas av kvalitetsfaktorn näringsämnen, som har 
otillfredsställande status. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom stora 
delar av vattenförekomsten saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. 
Vattendragets flöden är dessutom påverkade på ett sätt som är negativt för fiskbestånden 
eftersom vattenförekomsten är påverkad av markavvattning. 

Enligt tillhörande dagvattenutredning bedöms en utbyggnad enligt detaljplanen inte påverka 
den ekologiska och den kemiska statusen av Forshällaån. 

Fisk och musselvatten 
Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Genom att ansluta 
befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala VA-nätet bedömer kommunen att 
möjligheterna att uppnå en bättre vattenkvalité i Havstensfjorden förbättras. Således bedöms 
inte detta planförslag motverka målet att uppnå miljökvalitetsnormerna för musselvatten. 
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Buller 
Planförslaget bedöms inte innebära någon avsevärd påverkan gällande bullernivåer i området 
baserat på karteringen nedan. De västligaste delarna av planområdet gränsar till den 
bullerkälla som påverkar området mest. Baserat på avståndet från bullerkällan till samtliga 
fastigheter samt tidigare bullerkarteringar (se figur 5 nedan) gör kommunen slutsatsen att 
bullernivåerna är av god nivå inom planområdet. 

Områdesskydd 
Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd. Det 
används för att skydda bevarandevärde resurser i Sverige och måste beaktas i 
detaljplanearbetet. 

Natura 2000 
Det finns inga natura 2000 områden inom eller i närhet till planområdet. Däremot utgör den 
norra delen av Havstensfjorden ett naturreservat där delar av fjorden utgör Natura 2000-
område. Aktuellt planområdet ingår inte i det skyddade området men har Havstensfjorden 
som recipient till följd av de hydrologiska förhållandena på platsen, vilket ställer krav på 
dagvattenhantering och rening. Kommunens bedömning är att dessa krav kan uppfyllas på en 
godtagbar nivå vid ett genomförande av planförslaget. 

Miljömål  
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéter 
som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara 
hållbara på sikt. I följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att diskuteras 
utifrån hur planförslaget bidrar eller motverkar miljömålet. 

Figur 5. Bullerkartering för ekvivalent ljudnivå från 2007. Genomförd av konsult ÅF-Ingemansson. 
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Begränsad klimatpåverkan  
Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” grundar sig i problemet med mängden växthusgaser i 
atmosfären och vad FN:s ramkonvention ställer för krav gällande detta. Målet är att halten av 
växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

Genomförande av planförslaget kan komma att resultera i ökad bilanvändning, vilket i 
dagsläget kan innebära en negativ inverkan i förhållande till detta miljömål. Det kan också 
generera ett ökat underlag för kollektivtrafiken som i sin tur kan ses som positivt. Eftersom 
planförslaget gäller ett redan exploaterat område antas befintlig bebyggelse nyttjas i hög grad 
vid vidare exploatering av befintliga fastigheter i området. Detta ses som positivt gällande 
miljömålet i stället för att bygga ett nytt bostadsområde. 

Ingen övergödning 
Miljömålet ”ingen övergödning” grundar sig i problematiken med övergödning av sjöar, 
vattendrag och hav. Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve och fosfor i mark eller 
vatten och får växtligheten att förändras successivt, och arter som är anpassade till 
näringsfattiga miljöer trängs undan. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll är det nödvändigt 
att Sverige, liksom alla andra deltagande länder, uppfyller sin del av gällande avtal. Målet är att 
halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 

Kommunens intentioner med att planera för åretruntboenden längs med Fräknestranden har 
resulterat i att VA-nätet byggts ut och i takt med detta detaljplaneläggs ett flertal områden 
längs med Fräknestranden. Utbyggnaden innebär att samtliga fastigheter inom planområdet 
kopplas till det kommunala VA-nätet. En anslutning av befintliga fastigheter till det kommunala 
VA-nätet ger positiva miljöeffekter i och med att bristfälliga enskilda lösningar med begränsad 
rening kan undvikas. Således bidrar detta till att minska gödande halter i mark och vatten. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Miljömålet ”hav i balans samt levande kust och skärgård” grundar sig i att hav, kust och 
skärgård erbjuder en stor mängd möjligheter till rekreation och ett rikt kulturarv. Dessa värden 
påverkas negativt av olika mänskliga aktiviteter. Exempelvis av hård exploatering, bebyggelse 
samt fartygs- och småbåtstrafik. Miljömålet eftersträvar att Västerhavet och Östersjön ska ha 
en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samt att den biologiska mångfalden ska bevaras. 
Nyttjande av hav, kust och skärgård ska ske på ett sätt så att hållbar utveckling främjas. 

Planområdet är idag anslutet på det kommunala VA-nätet, vilket bidrar till att uppnå detta 
miljömål eftersom vatten och spillvatten kan omhändertas på ett bättre sätt än innan. De 
höjda byggrätterna väntas inte i någon större omfattning påverka situationen för dagvatten 
inom eller i närheten av planområdet och därmed inte motverka miljömålet. 
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God bebyggd miljö  
Miljömålet ”god bebyggd miljö” grundar sig i urbaniseringen och dess effekter på människa 
och miljö. Målet är att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö samt att 
denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare ska Natur- och 
kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt där god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser eftersträvas.  

Det kan ses som positivt att förslaget i synnerhet nyttjar redan ianspråktagen mark i stället för 
obebyggd. Genom att reglera exploateringen av området säkerställs en god bebyggd miljö i 
förhållande till landskaps- och kulturvärden genom att bibehålla områdets karaktär. Planen 
antas bidra till detta mål eftersom den tar hänsyn till befintliga områden och utvecklar 
området till åretruntstandard. 

Ett rikt växt och djurliv 
Miljömålet ”ett rikt växt och djurliv” grundar sig i problematiken med våra växt- och djurliv 
minskar till följd av hur vi nyttjar mark och miljö. Målet är att den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd. 

Planförslaget ser till att bibehålla stora delar av den naturmark som finns i området i största 
möjliga utsträckning för att bevara dessa miljöer som en social miljö och även till fördel för 
områdets flora och fauna. På så sätt ser planen till att bibehålla och bidra till detta mål genom 
att inte eliminera habitat. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Förslaget till detaljplan stämmer väl överens med kommunens intentioner och har mycket 
marginell inverkan på miljön. Föreslagen markanvändning bedöms ej medföra negativ inverkan 
på riksintressen och heller inte bidra till betydande miljöpåverkan. Den sammanväga 
bedömningen är att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, således behövs 
inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning 
enligt länsstyrelsesamråd på undersökningen av betydande miljöpåverkan daterat 29.04.2021.  

Bedömning av miljöpåverkan 
Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808, ska tillämpas.  



14 
 

Tidigare ställningstagande 
Översiktsplan 
I översiktsplan 2010 redovisas att det till stor del ska tillkomma sammanhållen bebyggelse i 
tätorterna Uddevalla och Ljungskile. Det kan dock i vissa fall tillkomma kompletterande 
sammanhållen bebyggelse på andra platser under exempelvis förutsättningen att VA-
anslutning finns. Fräknestranden är i översiktsplanen utpekat som ett sådant område där VA 
till stora delar byggts ut och är färdigställt. 

I översiktsplanen delas Fräknestranden in i tre olika kategorier. En kategori för bostäder med 
permanentning och komplettering nära VA-ledning. En kategori för gröna korridorer som bör 
bevaras och en kategori för öppen sammanhängande åkermark som inte bör bebyggas. Det 
aktuella planområdet är kategoriserat som bostäder med permanentning och komplettering 
nära VA-ledning (se figur 6).  

Målsättningen från kommunens sida är att bibehålla Fräknestrandens karaktär samt underlätta 
för lämpligt placerad och utformad kompletteringsbebyggelse i samband med tillskapande av 
permanenta bostäder. Bebyggelse bör inte placeras på den öppna sammanhängande 
åkermarken. Även de gröna korridorerna bör sparas för rekreation, skogsbruk och viltvård. 
Samtlig ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet och på sikt även befintlig 
bebyggelse, i samband med detta kan ökade byggrätter medges.  
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I översiktsplanen framgår det att äldre detaljplanerad fritidshusbebyggelse i vissa fall kan 
medges större byggrätter i syftet att möjliggöra åretruntboenden såvida VA-frågan kan lösas 
på ett tillfredställande sätt. Eventuell utökning av byggrätter bör ske samtidigt för hela 
områden för att underlätta gemensamma VA-lösningar. 

Detaljplaner 
För planområdet gäller byggnadsplan Strand övra 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, Strand nedra 2:10, Bräcke 
1:11 mfl. för den västliga delen av planen samt Strand övra 1:2, Bräcke 1:7 mfl. för den ostliga 
delen. Planerna fick laga kraft 1958 respektive 1963. Byggnadsplanerna gäller som 
detaljplaner. Kommunens arkivnummer för planerna är FO 3 respektive FO 7 och 
Lantmäteriets arkivnummer för planerna är 14-FOR-888 respektive 14-FOR-1024. Vid ett 
antagande av det nya detaljplaneförslaget ersätts de gällande byggnadsplanerna i sin helhet.  

Figur 6. Utbyggnadsområde Fräknestranden enligt översiktsplan 2010. Planområde ungefärligt utritat i blå färg. 
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Den gällande planen för den västra delen av planområdet, FO 3, tillåter huvudbyggnad och 
tillhörande uthus uppnå en sammanlagd byggnadsyta på 80 m2. Antal våningar är begränsat till 
en våning om högst 3,5 meters byggnadshöjd samt högst 2,0 meter för friliggande uthus. 
Placering regleras med prickad mark där inga byggnader får uppföras. 

Den gällande planen för den östra delen av planområdet, FO 7, tillåter fristående bebyggelse 
med en högsta byggnadsarea på 60 m2, med en tillhörande uthusdel på max 15 m2. Antal 
våningar är begränsat till en våning om högst 3,0 meters byggnadshöjd samt högst 2,5 meter 
för friliggande uthus. Taklutning för byggnaders yttertak regleras även till högst 30°.  Placering 
regleras med prickad mark där inga byggnader får uppföras.  

Figur 7. Den västra av de gällande byggnadsplanerna för 
planområdet (FO 3) 
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Planbesked 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2019.12.02 om att godkänna uppförande av 
detaljplaneförslag för planområdet. Förslag till detaljplan avser att ändra byggrätten på de 
berörda byggnadsplanerna (FO 3 och FO 7) och anpassa planerna för att möjliggöra för 
åretruntboende. Med grund i att ledningsnätet för vatten och spillvatten anläggs längs med 
Fräknestranden anses upprättande av detaljplan för området möjligt. 

Övrigt beslutsunderlag 
Den nya detaljplanen bedöms följa kommuns dagvattenstrategi, de nyligen antagna 
parkeringsnormerna, samhällbyggnadsstrategin, VA-strategin, kulturmiljövårdsplanen samt 
avfallsplanen för Uddevalla kommun.  

Figur 8. Den östra av de gällande byggnadsplanerna för planområdet (FO 7) 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Pågående markanvändning  
Förutsättning 

Planområdet är cirka 18 hektar stor och består idag till stora delar natur med i kuperat 
landskap där sommarstugor med tillhörande tomt som till stor del anpassats till form och 
placering utefter naturen. Den sammanlagda ytan för tomterna inom planområdet uppgår i 
cirka 6.5 hektar. I områdets östliga delar nyttjas cirka en hektar av planområdet för som 
odlingsmark men som i gällande byggnadsplan betecknas som ”allmän plats, parkmark” i 
byggnadsplan FO 7. 

Planförslag och konsekvenser 
I planförslaget är kvartersmarken oförändrad. För att säkerställa tillgänglighet till samtliga 
fastigheter och möjligheten för sopbilar att vända ianspråktas natur som i gällande 
byggnadsplaner är betecknade med parkmark. Mer om detta i kapitlet ”Gator och trafik”.  

Marken som idag används som odlingsmark föreslås övergå från ”allmän plats & park” till 
”odling och djurhållning”.  

Naturmiljö 
Natur 
Förutsättning 
Planområdet är cirka 18 hektar stort utgörs idag till stor del av naturmark som i gällande 
byggnadsplaner betecknas som parkmark. Området består av sommarbostadsbebyggelse i 
kombination med trädbevuxen tidigare skogs- och hällmark med blandskog i för området 
typiskt kuperat fjordlandskap. Marknivåerna inom området varierar kraftigt från ifrån cirka tio 

Figur 9. Befintlig markanvändning i och kring planområdet. 
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meter över havet i planområdets mitt som till stor del består av åkermark till planområdets 
östra delar som är mäter cirka 50 meter över havet. 

Planområdets omgivning utgörs till stor del av varierat landskap bestående av kuperade 
skogspartier och öppna jordbruksmarker. Norr om planområdet är ytterligare ett område med 
villatomter och fritidsboenden lokaliserat. Vidare ligger området nära inpå fjorden och 
landsvägen i väster, dock är området till stora delar avskärmat på grund av den kuperade 
terrängen, bortsett från de västligaste fastigheterna som har utsikt mot fjorden. Denna västliga 
del av planområdet består av en höjd som sluttar mot Åsebukten i väster och en åkermark i 
öster. Områdets ostliga delar möts av denna åkermark i söder för att sedan slutta upp mot 
norr. Denna lägre åkermark separerar till stora delar det västliga området från det östra.  

Planförslag och konsekvenser 
I planförslaget är målsättningen att ny bebyggelse ska anpassas efter terrängen och på så sätt 
minimera påverkan på dess omgivning.  

Planförslaget möjliggör för två vändplaner för att underlätta för att sopbilar och andra större 
fordon lättare ska kunna framföras inom området. Dessa vändplaner möjliggörs utmed 
Bergtorpsvägen och Nilsvägen. I korsningarna Norra Åtorpsvägen och Sävbacken samt Södra 
Åtorpsävgen och Saltåvägen möjliggörs det för breddning för att möjliggöra vändning för 
sopbilar. 

En stor del av vägområdena breddas där det är möjligt för att ge rum till diken som inkluderas i 
vägområdet. Detta sker på mark som i gällande byggnadsplaner är planlagda som ”allmän 
plats, park” som idag är natur. 

Utöver detta tillskapas även möjlighet för att anlägga två vägar i de ostligaste delarna av 
planområdet längs med Madhagsvägen.  

Träd och andra större växtligheter inom privata fastigheter kan komma att undanröjas då 
planen möjliggör för större huskroppar, tillbyggnader, uteplatser med mera. 

Rekreation 
Förutsättning 
Området omges av tillgängliga och fina naturmarker för rekreation. Bebyggelsens placering gör 
det möjligt att med enkelhet röra sig ute i naturen. Även stora delar av den närbelägna 
strandlinjen är tillgänglig för allmänheten och fyller idag en stor funktion för rekreation, bad, 
fiske med mera. 

I planområdets mittre delar, strax norr om åkermarken, finns idag en fotbollsplan samt en 
mindre lekplats. 

Planförslag och konsekvenser 
De höjda byggrätterna som föreslås väntas inte innebära någon negativ påverkan på 
tillgängligheten till omkringliggande natur och rekreationsytor. Då fler väntas bosätta sig i 
området permanent tack vare de höjda byggrätterna kan omkringliggande naturområden 



20 
 

komma att användas mer och således höja områdets rekreationsvärden genom att exempelvis 
trampa upp stigar. 

Strandskydd 
Förutsättning 
1975 inträdde generellt strandskydd om 100 meter kring sjöar och hav. Strandskyddet syftar 
till att bevara allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsmiljöer för växt- 
och djurliv. Den mark som 1975 omfattades av stadsplan eller byggnadsplan undantogs dock. 
Enligt Miljöbalken (1998:808) inträder det generella strandskyddet när en befintlig stads- eller 
byggnadsplan som antagits innan 1975 ersätts av en ny detaljplan. 

Planområdets sydvästliga delar omgärdas till viss del av strandskydd från både Åsebukten i 
väster och Forshällaån i söder men inom gällande detaljplan finns inget strandskydd. 

Planförslag och konsekvenser 
Delar av planområdet södra och västliga delar ligger inom 100 meter från Forshällaån. Detta 
innebär att mark som redan idag har planlagts för väg och bostadsändamål och som är 
ianspråktaget i sin helhet kommer att omfattas av förbud som skulle komma att hindra såväl 
nuvarande markanvändning som planerad. Enligt plan-och bygglagen (2010:900) 4 kap 17 § 
PBL får strandskydd upphävas genom detaljplan om det finns särskilda skäl och det är förenligt 
med strandskyddets syften. En förutsättning är att det allmänna intresset av detaljplanen 
väger tyngre än strandskyddsintresset. Prövningen ska göras mot bestämmelserna i 7 kap i 
Miljöbalken.  

Ett upphävande av strandskydd på redan ianspråktagen kvartersmark och vägområden anses 
inte medföra någon negativ effekt på strandskyddets syften i och med att platsen redan är 

Figur 10. Strandskydd i relation till planområdet. 
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exploaterad ur detta hänseende. Den befintliga fria passage närmast Forshällaån ligger inom 
naturmark i gällande byggnadsplan och föreslås förbli naturmark där strandskydd inträder. 

I plankartan finns en särskild bestämmelse för de områden som omfattas av upphävande av 
strandskydd. 

Grund för upphävande av strandskydd 
Miljöbalken (1998:200) 7 kap 18§c punkten 1. Marken är redan ianspråktagen på ett sådan sätt 
att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Genomförande av planen bedöms inte 
innebära någon väsentlig förändring för växt- och djurliv och inte heller strida mot 
strandskyddets syften. 

Kulturmiljö  
Arkeologi 
Inom planområdet finns det idag inga kända arkeologiska fynd. Cirka 50 meter öster om 
planområdet är fornlämningen L1970:5930 lokaliserad. Dess definitiva avgränsning är inte 
fastställd men är på ett sådant avstånd att den inte anses påverkas av planförslaget. 

Kulturmiljövård 
Förutsättning 
I Kulturmiljövårdsprogrammet framgår sträckan Ulvesund och Ranneberg som ”präglad av 
äldre gårdsmiljöer, samt sommarvillor och sommarstugor från 1900-talet” och har pekats ut 
som värdefull bebyggelsemiljö. Bebyggelsen mellan Ljungskile och Råssbyn utgör en värdefull 
miljö som visar på ett tidstypiskt skeende i övergången från agrart samhälle till ett 
fritidsinriktat boende. Den sydligaste delen av planområdet omfattas av denna värdefulla 
bebyggelsemiljö. Avgränsningen för denna värdefulla bebyggelsemiljö sträcker sig cirka sju 

Figur 11. Fornlämningar intill planområdet. 
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kilometer söderut men innefattar endast delar av de två sydligaste bostadsfastigheterna 
Forshälla-Bräcke 17:50 och 17:51. Planen anses baserat på detta inte påverka området för 
värdefull bebyggelsemiljö.  

Planförslag och konsekvenser 
Höjda byggrätter inom området kommer i sig påverka områdets karaktär. Med hjälp av 
bestämmelser för högsta bruttoarea, minsta fastighetsstorlek, nockhöjd och taklutning är 
målsättningen att bevara områdets karaktär och samtidigt möjliggöra för åretruntboende. 

Landskapsbild  
Förutsättning 
Planområdet består idag mestadels av bostadsfastigheter. Utöver dessa fastigheter består 
större delen av marken av vildvuxen natur. I centrala delar av planområdet är cirka en halv 
hektar åkermark lokaliserad. Söder om denna åkermark fortsätter odlingsmarkerna utanför 
planområdets gränser. Även väster om planområdet består mestadels av åkermark bortsett 
från en handfull bostadsfastigheter. Norr och öster om planområdet består mestadels av 
naturområden. 

Planförslag och konsekvenser 
Områdets natur- och åkermarker ämnas att bevaras. Detta stärks genom att planlägga de 
områden som idag utgörs av natur och åkermark som ”natur” och ”odling” i plankartan. 

Figur 12. Kulturmiljövård i planområdets allra sydligaste delar. 
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Bebyggelse   
Gestaltning & utformning  
Förutsättning 
Inom planområdet finns det idag två gällande byggnadsplaner. För det västra området gäller 
FO 3 och för dem östra delen av området gäller FO 7. 

I byggnadsplan FO 3 tillåts en huvudbyggnad och tillhörande uthus uppnå en sammanlagd 
byggnadsyta på 80 m2. Antal våningar är begränsat till en våning om högst 3,5 meters höjd 
samt högst 2,0 meter för friliggande uthus. Placering regleras med prickad mark där inga 
byggnader får uppföras. 

I byggnadsplanen för den östra delen av planområdet tillåts högsta byggnadsarea uppgå i 60 
m2, med en tillhörande uthusdel på max 15m2.  Antal våningar är begränsat till en våning med 
högsta byggnadshöjd på 3,0 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för komplementbyggnad. 
Taklutning för byggnaders yttertak regleras även till högst 30°. Placering regleras med prickad 
mark där inga byggnader får uppföras. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår att byggrätten ökar till 250 m2 sammanlagd bruttoarea till följd av att 
området har försetts med kommunalt vatten och spillvattennät. Byggnaders höjd regleras av 
en standardiserad högsta nockhöjd på åtta meter för huvudbyggnad och fyra meter för 
komplementbyggnad. Höjden regleras på detta sätt för att tydliggöra för fastighetsägaren samt 
för att kunna anpassa bebyggelsen efter områdets förutsättningar och befintlig karaktär. 
Vidare tas all prickad mark bort och ersätts av placeringsbestämmelser där minsta avstånd från 
ny- och tillbyggnad av huvudbyggnad är 4.5 meter till fastighetsgräns. För ny- och tillbyggnad 
av komplementbyggnad ersätts minsta avstånd till fastighetsgräns till 1.0 meter. 

Offentlig service 
Förutsättning 
I närområdet finns det idag ingen skolverksamhet. Skolor och övrig offentlig service hänvisas 
till Ljungskile (10 km), Forshälla (7 km) och Uddevalla (13 km). Kommunen ser över 
möjligheterna till att upprätta en skola i området. Avståndet till närmaste förskola, 
Lustträdgården, är drygt 1,5 kilometer söderut. Närmsta grundskola upp till årskurs sex är 
Forshällaskolan som är lokaliserad cirka sex kilometer nordost om planområdet. Skolbussar 
passerar i dag på länsväg 675.  

Kommunen har sökt förhandsbesked för en förskola cirka en kilometer söderut i Råssbyn. I 
övrigt har kommunen två övriga skolprojekt pågående i Ljungskile, en förskola och en 
grundskola samt ytterligare en grundskola i Skäret, cirka fem kilometer norr om planområdet, 
som ser till kommunens befolkningsutveckling och behovet av fler skolor i kommunen. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kan komma att innebära en marginell ökning i underlag för skolor och förskolor i 
området på grund av att familjer kan flytta in i högre grad till åretruntbostäder. Att tänka på är 
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dock att flera av fastigheterna inom planområdet redan har denna standard där detaljplanen 
behöver anpassas efter situationen för området.  

Kommersiell service 
Förutsättning 
Den närmaste fullskaliga kommersiella servicen finns idag i Ljungskile cirka tio kilometer 
söderut alternativt Uddevalla centrum cirka 13 kilometer norr ut. För tillfället finns det inga 
planer på utveckling av service i och kring området. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kan komma att innebära en liten ökning i underlag för kommersiell service i och 
med anpassningen av detaljplanen till åretruntboende. 

Geotekniska förhållanden 
Markförhållanden 
Förutsättning 
För planområdet har det skett två geotekniska utredningar, en för det västra området och en 
för den östra. Den geotekniska utredningen för den västra delen av planområdet genomfördes 
år 2012 medan för den östra delen år 2021. 

Den västra delen av planområdet består i huvudsak av berg i dagen med inslag av friktionsjord 
och morän, till ringa eller några meters djup. Utförda undersökningar visar på fasta 
markförhållanden med god stabilitet. Mer omfattande undersökningar för att bestämma 
jordens sättningsegenskaper har inte bedömts nödvändiga att utföra eftersom fasta 
markförhållanden dominerar inom planområdet. 
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Den östra delen av planområdet utgörs till stor del av tomtmark och skogsmark i norr medan i 
söder mestadels av åkermark. I tillhörande geoteknisk utredning delas östra området upp i 
delområde A och B enligt figur 13. 

Inom delområde A utgörs ytlagret av siltig torrskorpelera och tjockleken varierar i huvudsak 
mellan 1–1.5 meter. Lerans mäktighet varierar mellan cirka två och åtta meter. Mäktigheten är 
störst inom åkermarken och minskar mot delområdets ytterkanter. 

Inom delområde B har ingen lera påträffats och består mestadels av sandig silt med en 
mäktighet mellan 3–5 meter. I delområdets nordvästra delar finns en slänt i vilken det rinner 
en bäck. Viss erosion finns i detta område och har åstadkommit mindre ras i bäcken. Slänten är 
som helhet stabil enligt den geotekniska utredningen och anses inte heller påverka någon av 
planområdets bostadsfastigheter. 

Planförslag och konsekvenser: 
För områdets västra delar visar utförda beräkningar i geoteknisk undersökning på goda 
förhållanden. 

För områdets östra delar förekommer lera med mäktigheter på mellan cirka två meter och 
minst cirka åtta meter inom delområde A. Då leran är normalkonsoliderad bedöms ingen last 
kunna påföras jorden utan att orsaka långtidssättningar. Vid nybyggnation inom delområdet 
föreslås därför att byggnader antingen grundläggs på pålar eller kompensationsgrundläggs. 
Detta illustreras i plankarta med genom planbestämmelsen ”a3” och påverkar fastigheterna 
Forshälla-Bräcke 17:34 och Forshälla-Bräcke 17:52 

Figur 13. Östra delen av planområdet delas in i område A och B. 
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Inom delområde B har inga sättningsbenägna jordlager påträffats och jorddjupen är generellt 
små. Delvis förekommer även berg i dagen. 

Bergteknik 
Förutsättningar 
En bergteknisk besiktning har genomförts under våren 2021 för området för att bedöma 
bergets stabilitet och risken för blocknedfall. I besiktningen står det beskrivet att berggrunden 
inom planområdet domineras av fin till medelkorning paragnejs, med lokala inslag av 
migmatitisk struktur. Berget är generellt storblockigt uppsprucket där blockstorlek vanligtvis är 
mellan en och tre meter, med lokala inslag av skivighet. 

Planförslag och konsekvenser 
I besiktningen har det konstaterats att det finns två partier där bergstabiliteten kan komma att 
påverka planområdet. Dessa två områden har delats in i område A (blå) och B (gult) i figur 14.  
Vid sprängning inom 50 meter från respektive område bör risken ses som förhöjd enligt den 
bergtekniska besiktningen.  
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Under tiden för samrådet kommer konsult att arbeta i området för att säkra de block 

som i den bergtekniska besiktningen anses kunna vara en risk för området. Inom planområdets 
övriga delar bedöms ingen risk för blocknedfall förekomma som innebär risk för skada på 
person eller egendom, varken vid planerad nybyggnation inom planområdet eller vid befintliga 
förhållanden. 

Hydrologiska förhållanden 
Skyfall 
Förutsättningar 
Utifrån områdets topografi har en analys i verktyget Scalgo Live gjorts i tillhörande 
dagvattenutredning som visar på instängda områden vid extrema regntillfällen. Analysen visar 
att det finns delvis instängda områden vid fastigheterna Forshälla-Bräcke 16:1 och Forshälla-
Bräcke 17:10. 

Nedan beräkningar motsvarar ett 100-årsregn om det faller på en timme. Beräkningen utgår 
från att marken är mättad och att regnvattnet rinner ovan mark. Figur 15 visar vattnets 
rinnvägar samt lågpunkter där vatten samlas vid 68 mm nederbörd.  Gröna lågpunkter har 
mindre än 30 cm vattendjup, orange mellan 30 och 50 cm vattendjup och röda lågpunkter har 

Figur 14. Översikt över området med detaljplaneområdets gränser markerade med röd kontur. Besiktade områden 
utanför detaljplansområdet är skuggade i rött. Områden som omnämns i texten är markerad som område A och B. 
Område A är markerat blått och område B gult. 
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mer än 50 cm vattendjup vid 68 mm nederbörd. Det finns inga större lågpunkter inom 
planområdet, men ett antal mindre. 
 
Observera att SCALGO inte tar hänsyn till markens infiltration vid analys av lågpunkter utan 
marken ses som en glasyta som regnet faller på 

Planförslag och konsekvenser 
För att skydda befintliga och nya byggnader mot skyfall är det viktig att byggnader placeras 
högt och att gator placeras lågt så att skyfall kan avrinna via lokalgator och dike när 
dagvattenledningarnas kapacitet överskrids. Lägsta nivå på mark vid planerade byggnader 
föreslås vara lägst cirka 30 cm ovan gatans nivå. 

Vid exploatering bör området höjdsättas så att instängda områden undviks. Instängda 
områden definieras som områden där dagvattnet inte kan rinna av på markytan utan behöver 
avledas med brunnar och ledningar. 

Översvämning 
Förutsättningar 
Havsvattennivåerna förändras och varierar över tid till följd av klimatförändringar och 
landhöjning. Klimatförändringarna medför en höjning av havsvattenytan främst till följd av 
termisk expansion och vattentillförsel från smältande isar.  

2014 tog SMHI fram ett karakteristiskt havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat i 
Uddevalla. Där fick man fram att högsta högvatten i dagens klimat är 1,90 meter över havet 

Figur 15. Befintliga avrinningsvägar (lila linjer) och lågpunkter med olika vattendjup vid 68 mm regn (grön, orange, 
röd). Avrinningsvägar med 0,10 ha upplösning (SCALGO Live, 2021). 
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(RH2000) och den framtida (år 2100) medelvattennivå beräknas ligga på +0,6 meter över havet 
(RH2000) och högsta högvatten på 2,53 meter över havet (RH2000) för Uddevalla. 

Utifrån de nivåer som tagits fram av SMHI kan följande zoner räknas fram: 

Zon 4        upp till +2.5 möh 
Zon 3        +2.5 till 3.0 möh 
Zon 2        +3.0 till 3.5 möh 
Zon 1        över 3.5 möh 

Planförslag och konsekvenser 
All befintlig och planerad bebyggelse uppfyller kraven för zon 1. Planområdets lägsta punkt är 
lokaliserad till områdets sydvästra delar och befinner sig cirka sex meter över havet. I 
planområdets sydligaste delar sträcker sig Forshällaån och området bedöms inte påverkas av 
eventuella översvämningar från detta vattendrag. 

Tillfart till planområdet sker från väg 675, Ulvesundsvägen, vilken är en väg som följer 
terrängen och varierar i höjd över havet. Det finns delar av väg 675 som har lägsta nivåer på 
+2.3 meter över havet vilket innebär att vägen klarar högsta högvatten med dagens 
förutsättningar på +1.9 meter över havet. Vid extremt väder i framtiden kan delar av väg 675 
översvämmas. Planområdet har i dessa situationer fortfarande möjlighet att röra sig norrut 
längs med väg 675 mot Uddevalla och har därmed en säkrad utfart. I dessa situationer 
begränsas dock möjligheterna att färdas söderut vilket medför att det i framtiden kommer 
krävas en översyn av väg 675 för att garantera framkomligheten för områdena längs med 
Fräknestranden. 

Figur 16. Ur Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade Områden, Västra Götalands 
och Värmlands län. 
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Sociala perspektiv  
Barnperspektiv 
Förutsättning 
Inom och utom planområdet finns stora mängder tillgänglig naturmark som kan nyttjas av barn 
från tidig ålder till ungdomsåren. Utmed väg 675 som passerar väster om planområdet saknas 
uppdelning mellan olika trafikslag. Således behöver cyklister och gående dela på körbanan 
med biltrafikanter. Detta anses vara negativt ur ett barnperspektiv. 

I planområdets mittre delar, strax norr om åkermarken, finns idag en fotbollsplan samt en 
mindre lekplats. 

Närmsta förskola är lokaliserad cirka en kilometer söder om planområdet vilket, i förhållande 
till områdets glesa exploatering, anses vara relativt nära planområdet. Vad gäller skolor för 
äldre barn är dock avståndet desto större. Närmsta skola återfinns i Forshälla, cirka sex 
kilometer öster om planområdet. Den initiala analysen ger inga indikationer om att en 
barnkonsekvensanalys behöver utföras på ett djupare plan för att analysera förutsättningar 
och konsekvenser av planens genomförande. 

 

Planförslag och konsekvenser 
Då planförslagets syfte är att höja byggrätterna i området finns det möjlighet att antalet barn i 
området ökar i förhållande till nuläget. En sådan ökning av antalet barn i området kan, 

Figur 17. Kartering över skolverksamheter. Förskolor till vänster och grundskolor samt gymnasium till höger. 
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tillsammans med ytterligare planer för åretruntbostäder längs med Fräknestranden, ha en 
kumulativ effekt på förutsättningarna för att i framtiden kunna etablera en skola i närområdet. 

Något som också tros ökas då byggrätterna höjs i området är mängden trafikanter som rör sig 
till och från området vilket i sig kan innebär ökad risk dels längs väg 675, dels inom 
planområdet. Vägarnas utformning och karaktär inom planområdet bidrar dock till lägre 
hastigheter och således är säkerhetspåverkan av detaljplanen marginell. Eventuellt kan det 
behövas övriga hastighetsdämpande åtgärder, men dessa regleras inte i detaljplan. 

Planförslaget medverkar varken till väsentlig påverkan på platsens förutsättningar, dess 
omgivning, sociala grupper inom planområdet eller i övrigt andra utpekade viktiga besöksmål 
som är viktiga att belysa ur ett barnperspektiv. 

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Förutsättning 
För planområdet har det skett två utredningar för markradon, en för det västra området och 
en för den östra. För den västra delen av området gjordes en bergteknisk utredning av bland 
annat markradon under 2010 av Bergab medan för det östra delen av området under gjordes 
en geoteknisk undersökning 2021 av Bohusgeo.  

Vad gäller den västra delen av planområdet uppmättes det vid undersökningstillfället nivåer av 
gammastrålning som resulterade i normalriskmark vad gäller radonhalter. 

För östra delen av planområdet visade på liknande resultat där berghällar och naturlig mark 
hade lågradonmark. Mätningar som utfördes i befintlig väg visade dock på normal- och 
högradonmark. Enligt utredningen som utfördes av Bohusgeo tyder detta på att den fyllning 
som tillfördes området vid uppförandet av vägar hade en hög radiumhalt och att så inte är 
fallet för den naturliga marken inom området. 

Planförslag och konsekvenser 
Med detta som underlag ska nya byggnader utformas med radonskyddande konstruktioner i 
enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Själva åtgärderna för att klara av de tillåtna 
radonhalterna inomhus sker i samband med projektering av nybyggnation. Detta krav bidrar 
även till att uppnå målsättningen med miljömålet om strålsäker miljö. 

Buller 
Förutsättning 
Planförslaget bedöms inte innebära någon avsevärd påverkan gällande bullernivåer i området 
baserat på tidigare kartering. De västligaste delarna av planområdet gränsar till den bullerkälla 
(väg 675) som påverkar området mest. Samtliga berörda bostadsfastigheter förutom Forshälla-
bräcke 18:1 är lokaliserade så att riktvärdet på 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 
inte överskrids. Gällande Forshälla-bräcke 18:1 är dock bostadshuset placerat öster ut inom 
fastigheten och således på mindre bullerutsatt område. 
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Planförslag och konsekvenser 
Baserat på avståndet från bullerkällan till samtliga fastigheter samt bullerkarteringar (se figur 
18 nedan) gör kommunen slutsatsen att bullernivåerna är av god nivå inom planområdet, 
således bedöms en bullerutredning inte behövas för detaljplanen. 

Luftkvalitet  
Förutsättningar 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. i Miljöbalken skall iakttas vid planläggning. 
Området har inga kända riskvärden för luftkvalitén. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför möjlighet för åretruntbostäder som i sig kan skapa en marginell ökning 
av trafiken längs med väg 675. Ökningen av utsläppshalter härrörande från trafiken anses ej 
medföra att normer gällande luftkvalitet överskrids. 

Gator och Trafik 
Biltrafik 
Förutsättning 
I planområdets västligaste delar sträcker sig väg 675 mellan Ljungskile och Råssbyn. Övriga 
lokala vägar som berörs inom området utgörs av lokalvägar och infarter fram till fastigheterna. 
Saltåvägen sträcker sig genom planområdet och utgör tillfart för merparten av fastigheterna 
inom planområdet. Saltåvägen ansluter till väg 675 på ett sätt som möjliggör god sikt åt båda 
håll. 

Figur 18. Bullerkartering för ekvivalent ljudnivå från 2007. Genomförd av konsult ÅF-Ingemansson. 



33 
 

Planförslag och konsekvenser 
En omvandling till åretruntbostäder kan generera en något ökad trafikmängd till och från 
området. Sommartid förväntas den mer eller mindre vara oförändrad. I samband med att delar 
av Fräknestranden görs om till permanentbostäder genom detaljplaner anses det vara 
nödvändigt att göra en översyn över väg 675, där Trafikverket som väghållare nu arbetar med 
vägen.  

Cirka 100 meter av väg 675 inkluderas i planområdets västligaste del. Detta för att denna bit av 
väg 675 innefattas av den gällande byggnadsplanen FO 3. Vägområdet föreslås breddas med 

fem meter längs med denna cirka hundrameters sträcka för att i ge möjlighet till en framtida 
eventuell gång- och cykelväg utmed väg 675. I gällande byggnadsplan FO 3 är området dels 
markerat som ”allmän plats, väg”, dels som ”allmän plats, park”. 

Gång- och cykeltrafik 
Förutsättning 
Det saknas idag separerad gång- och cykelväg utmed väg 675 där gående och cyklister samsas 
med biltrafiken på landsvägen. Vägen följer området topografi och svänger således 
förhållandevis mycket och saknar belysning längs stora delar av sträckan vilket påverkar sikten 
och därmed säkerheten negativt. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget ändrar inte förutsättningarna för mjuka trafikanter mer än att det möjligtvis ökar 
mängden trafik till och från området, både motordriven och icke motordriven trafik vilket i sig 
kan innebära en ökad risk. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Närmsta busshållplats för boende inom planområdet är idag Åtorp Norra som är lokaliserad 
utmed väg 675 i höjd med tillfarten till planområdet. Från den centrala delen av planområdet 
till busshållplatsen är det ca 500 meter till fots. Härifrån finns idag avgångar i riktningarna 
Uddevalla och Ljungskile med linjerna 822 och 918. Till planområdets mitt är det cirka 350 

Figur 19. Alternativ profil över väg 675 med gång- och cykelled. 



34 
 

meter till fots. Längst ifrån busshållplatsen är områdets nordöstligaste fastighet Forshälla-
Bräcke 17:47 som är cirka 800 meter till fots från busshållplatsen. 

Planförslag och konsekvenser 
En genomförd plan resulterar i ett ökat antal åretruntboende, vilket i sin tur kan innebära en 
positiv inverkan på underlaget på den lokala kollektivtrafiken. Planförslaget, tillsammans med 
andra pågående planer längs Fräknestranden, bidrar till några hundra nya åretruntboenden 
som tillsammans kan skapa ett större underlag för en tätare turtäthet. 

Gator  
Förutsättningar 
Området är tillgänglighetssäkrat genom befintliga tillfarter till planområdet. Tillfart till samtliga 
bostadsfastigheter inom området sker via väg 675, även kallad Ulvesundsvägen. Merparten av 
bostadsfastigheterna inom planområdet når väg 675 via korsningen väg 675 och Saltåvägen. 
De bostadsfastigheter som inte nås via Saltåvägen är Forshälla-bräcke 3:1, 14:1 och 18:1. 
Forshälla-bräcke 3:1 och 14:1 nås genom en grusad tillfart från väg 675, cirka 100 meter söder 
om korsning väg 675 och Saltåvägen. Vad gäller Forshälla-bräcke 18:1 nås fastigheten genom 
ytterligare en grusad tillfart från väg 675, cirka 450 meter söder om korsning väg 675 och 
Saltåvägen. 

Samtliga bostadsfastigheter inom planområden har inte säkrade tillfarter till sina fastigheter i 
och med de gällande byggnadsplanerna. Fastighet Forshälla-bräcke 16:1 saknar säkrad tillfart i 
gällande byggplan. 

Planförslag och konsekvenser  
Planförslaget förändrar inga tillfarter till planområdet. För att samtliga fastigheter ska vara 
tillgänglighetssäkrade förlängs ett antal gator fram till fastighetsgräns. Fastigheterna Forshälla-
bräcke 16:1 och Forshälla-bräcke 17:8 tillgängligsäkras från söder via förlängning av Södra 
Åtropsvägen. Denna tillfart har samma lokalisering som den tillfart som används idag till 
fastigheten, men skiljer sig från vad byggnadsplan FO 3 fastslår. I byggnadsplan FO 3 saknas 
tillfart till Forshälla-bräcke 16:1 medan Forshälla-bräcke 17:8 har sin tillfart från väster.  

Fastighet Forshälla-bräcke 15:1 ska enligt byggnadsplan FO 3 ha sin tillfart från väster men 
ersätts med tillfart från öster via Norra Åtropsvägen. Denna tillfart har samma lokalisering som 
den tillfart som idag används för att nå fastigheten. 

Fastighet Forshälla-bräcke 17:40 saknar enligt byggnadsplan FO 7 tillfart. För att säkerställa 
tillfart i framtiden möjliggörs tillfart till fastigheten söderifrån från Madhagsvägen. Denna 
tillfart är lokaliserad till samma yta som idag används för att angöra fastigheten. 

Planförslaget möjliggör för två vändplaner för att underlätta att sopbilar och andra större 
fordon lättare ska kunna framföras inom området. Dessa vändplaner möjliggörs utmed 
Bergtorpsvägen och Nilsvägen. I korsningarna Norra Åtorpsvägen och Sävbacken samt Södra 
Åtorpsävgen och Saltåvägen möjliggörs det för breddning för att möjliggöra vändning för 
sopbilar och andra större fordon. 
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De gator som inte angränsar direkt till bostadsfastighet breddas generellt inom hela 
planområdet för att ge rum för diken som inkluderas vägområdet. Detta sker på mark som i 
gällande byggnadsplaner är planlagda som ”allmän plats, park” som idag är natur. 

Cirka 100 meter av väg 675 inkluderas i planområdets västligaste del. Vägområdet föreslås 
breddas längs med denna cirka hundrameters sträcka för att i framtiden ge möjlighet till en 
eventuell gång- och cykelväg utmed väg 675. I gällande byggnadsplan FO 3 är området dels 
markerat som ”allmän plats, väg”, dels som ”allmän plats, park”. 

Utöver detta tillskapas även möjlighet för att anlägga två vägar i de ostligaste delarna av 
planområdet längs med Madhagsvägen. Den norra av dessa vägar fungerar idag som vändplan 
för sopbil.  

Parkering 
Förutsättningar 
Vid nybyggnation gäller parkeringsnormen för Uddevalla kommuns riktlinjer för parkering och 
parkeringstal från 2021-06-10, där 2 bilplatser per fastighet är ett krav, garage och carport 
räknas. 

Planförslag och konsekvenser 
Parkeringsplatser bör utföras i material som möjliggör viss infiltration av dagvatten ner i 
marken. Parkeringsplatser föreslås anläggas på respektive fastighet. 

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Förutsättningar: 
Planområdet är idag anslutet till kommunalt vatten- och spillvattennät. 

Planförslag och konsekvenser 
Ingen nämnvärd påverkan förväntas till följd av planförslaget. 

Dagvattenanordningar 
Förutsättning 
Dagvatten hanteras idag lokalt inom planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Riktlinjer för dagvattenhantering antagen av KS 2017-08-30 § 135 anger att lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) gäller som huvudprincip.  

För att inte minska grundvattennivån och inte påverka omkringliggande vegetation ska 
infiltration utföras där så är möjligt. Det är också av vikt att föroreningar i regn samlas in lokalt 
och förs till mark så att direkt belastning på Havstensfjorden undviks. Det är framförallt gator 
och parkeringsytor som förorenar mest. På gator ska ytor utformas med avrinning till 
genomsläppliga ytor och fördröjning på lämpligt sätt. För fastigheter ska infiltrations- eller 
fördröjningsanordning i form av dagvattenkassetter eller stenkistor dimensioneras så att 
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merparten av fastighetens vatten samlas in. Eventuella utlopp beroende på markens 
infiltrationsförmåga kan ansluta till diken inom området. 

Vatten får inte förorsaka erosion eller översvämning så att nedanförliggande fastighet utsätts 
för vattenbelastning. Ny yta som är hårdgjord får inte vara större än byggrätten. Befintlig 
bergsyta i dagen får vara kvar men ska beräknas som hårdgjord yta.  

El 
Förutsättning 
Befintligt system finns inom planområdet idag. 

Planförslag och konsekvenser 
Befintligt system påverkas inte av planförslaget. På förfrågan av Uddevalla Energi har yta för 
transformatorstation avsatts i den östra delen av planområdet. 

Avfall 
Förutsättningar 
I kommunen sker källsortering av avfall och det är kommunen som ansvarar för 
sophämtningen. Närmsta återvinningsstation för förpackningsinsamling finns idag i Ljungskile 
och den närmsta för grovsopor finns i Uddevalla tätort.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget påverkar inte avfallshanteringen negativt. Planförslaget prövar möjligheten till 
två vändplaner samt breddning av två korsningar för att underlätta vid vändning av bland 
annat sopbil. De fastigheter där sopbilen inte kan komma fram eller vända ska sopkärl placeras 
på angivna platser. 

Miljökvalitetsnormer  
Förutsättningar:  
De aktuella miljökvalitetsnormerna för planområdet är vattenförekomster, fisk- och 
musselvatten samt buller.  

Planförslag och konsekvenser  
I och med att området idag är anslutet till kommunalt vatten- och spillvattennät minskas 
påverkan på omkringliggande vatten, vilket ses som positivt då det förbättrar kvaliteten hos 
omkringliggande vatten.  

Vid ökat antal åretruntboenden väntas påverkan av bullernivåerna inom området vara liten.  

Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska frågor 
Allmänt 
Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska 
och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt 
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genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig 
rättsverkan utan ska vara vägledande vid genomförandet av planen. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Detaljplanens 
genomförandetid är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under genomförande tiden 
har respektive fastighetsägare en ekonomisk garanti för att utnyttja planens byggrätter. Om 
kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens slut, fortsätter den 
att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 
möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de 
outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt 
garanterade”. 
 
 
Huvudmannaskap  
Det råder enskilt huvudmannaskap i nuvarande planer och de kommunala intressena är inte av 
sådan beskaffenhet och betydelse att kommunen ska ha huvudmannaskapet efter genomförd 
detaljplaneändring. Den nya planen kommer därför att genomföras med fortsatt enskilt 
huvudmannaskap. 

Ansvarsfördelning 
Anläggning  Genomförande- 

ansvarig 

Drift- och skötselansvarig 

Allmänna platser   

Lokalväg Blivande 
samfällighetsförening 

Blivande 
samfällighetsförening 

Natur Blivande 
samfällighetsförening 

Blivande 
samfällighetsförening 

Vatten och avloppsledningar Västvatten AB Västvatten AB 

Kvartersmark   

Vatten och avloppsledningar  Fastighetsägare inom 
respektive tomtplats 

   

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning och utökad byggrätt 
Ansökan om eventuell fastighetsbildning och utökad byggrätt inom kvartersmark ansvarar de 
enskilda fastighetsägarna för. 
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Gemensamhetsanläggning 
För lokalgator och grönområden finns idag ingen gemensamhetsanläggning. En ansökan om 
bildande av gemensamhetsanläggning är idag inskickad till Lantmäteriet. Den blivande 
gemensamhetsanläggningen ska anpassas efter föreslagen detaljplan. 

Fastighetsindelningsbestämmelser  
Förslag till detaljplanen begränsar minsta tomtstorlek med planbestämmelsen d1. Detta för att 
bibehålla Fräknestrandens karaktär sett till exploatering och landskapsbild. 

Tekniska frågor  
Vändytor 
För att säkerställa att utryckningsfordon, sopbilar och andra större fordon får möjlighet att 
vända ansvarar blivande samfällighetsförening för utbyggnad av två vändytor. En på Nilsvägen 
samt en på Bergtorpsvägen. 

Radon 
BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov/ 
bygganmälan. 

Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp är utbyggt i området. Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av 
Västvatten. 

Dagvatten 
Detaljplaneområdet ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten. Därav lösning genom lokalt 
omhändertagande av dagvatten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Fastighetsägare 

• Anslutningskostnader för vatten och avlopp enligt gällande VA-taxa. 
• Planavgift i samband med bygglov. 
• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten samt 

anläggningar för omhändertagande av dagvatten inom avstyckade fastigheter. 

Uddevalla kommun 
• Kostnad för upprättande av detaljplan. Planavgift kommer att tas ut av fastighetsägare 

i samband med bygglov. 

Blivande samfällighetsförening 
• Byggnation av vändplaner samt drift och skötsel av allmän plats så som gator och 

naturområde inom planområdet. 
• Förrättningskostnader kopplade till erforderliga gemensamhetsanläggningar. 
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Fortsatt planarbete 
Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 
samrådskretsen sammanställas synpunkter och återges i en samrådsredogörelse.  
Utformningen av planförslaget fortlöper sedan där synpunkter som inkommit beaktas. 
 
När det slutgiltiga planförslaget är färdigarbetat ställs det åter ut för samrådskretsen för 
granskning.   
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Anna Thorén, miljöinspektör 

Lantmäteri 
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Handläggare 

Utvecklare Mia Marie Johansson 
Telefon  
miamarie.johansson@uddevalla.se 

 

Återrapportering Internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Internkontrollplanen för 2021 bestod av en kommungemensam kontrollpunkt, 

distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och medarbete. I 

planen fanns även två förvaltningsspecifika kontrollpunkter dessa är: uppföljning av 

rutin för konstregister och effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter 

på grund av Covid-19. De två förvaltningsspecifika kontrollpunkterna har genomförts 

och rapporteras. Den kommungemensamma kontrollpunkten har inte kunnat 

genomföras från slutet av november och resultatet kommer att behandlas vid 

kommunstyrelsens möte 26 januari 2022. 

 

Gällande Uppföljning av rutin för konstregister är 9 av 15 konstverk bekräftat hittade på 

den plats som anges i registret. Det finns tekniska förutsättningar och en rutin för 

registrering av nya konstverk, utlån och återlämning. De problem som har identifierats 

är framför allt organisatoriska och de flesta kvarstår sedan utvärderingen 2016. Dels 

finns brist på ekonomiska resurser för att genomföra större inventeringar och att arbeta 

mer förebyggande. 

 

Gällande Effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av 

Covid-19 har säkerhetsaspekten och andra myndigheters rekommendationer varit det 

högst prioriterade vid beslut. Medvetenheten och acceptansen har funnits kring att 

besluten påverkar barn och unga negativt och att värdet av deras aktiviteter har minskat, 

men det har prioriterats lägre utifrån det högre prioriterade syftet att begränsa 

smittspridningen. Som följd av besluten har dock nya insatser gjorts för att kompensera 

för den negativa påverkan för målgruppen. De delar av förvaltningen som har en 

upprättad kontaktväg till sin målgrupp har enligt enkäten haft mer effektiv 

kommunikation och bättre möjlighet att följa upp. De som har längre till målgruppen 

anger också att kanalvalet ibland har varit fel. Det visar på vikten av att arbeta proaktivt 

med en god dialog med sin målgrupp för att kunna påverka målgruppens kännedom och 

attityd kring besluten. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Bilaga 1: Granskningsrapport - Effekter för barn och unga utifrån förändring av 

verksamheter på grund av Covid-19 

Bilaga 2: Granskningsrapport - Uppföljning av rutin för konstregister  

Bilaga 3: Rutiner för konstregister 2021 

Bilaga 4: Enkätfrågor – Effekter för barn och unga 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna återrapportering av internkontrollplan 2021 

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsnämndens internkontrollplan 2021 innehöll följande kontrollpunkter: 

Kommungemensamma kontrollpunkter 

Distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och medarbete. 

Kontinuerligt distansarbete ska enligt bestämmelserna regleras i ett skriftligt avtal 

mellan arbetsgivare och medarbetare. Granskning sker genom kvantitativ uppföljning 

genom enkät till medarbetare som arbetar hemifrån. 

 

Avrapporteringen av granskning av förekomsten av avtal vid distansarbete skjuts upp 

en månad pga covid-19 

Från oktober 2021 har kommunen successivt börjat återgå till arbetsplatsen och från 1 

november har vi börjat tillämpa gällande bestämmelser för distansarbete. På grund av 

detta anser personalavdelningen vid kommunledningskontoret att internkontrollen ska 

ske i slutet av november och början av december. Detta ger verksamheten tid att 

tillämpa avtalet och därmed får vi bättre underlag att utgå ifrån. Resultatet kommer att 

behandlas vid kommunstyrelsens möte den 26 januari 2022 samt anmälas till 

nämnderna (eller förmedlas till nämnderna på annat sätt).   

 

Förvaltningsspecifika kontrollpunkter 

Uppföljning av rutin för konstregister har genomförts för att undersöka om rutinen 

fungerar för nyregistreringen, utlåning och återlämnande av konst. Genom stickprov har 

det kontrollerats om konstverk är registrerade och om processen runt utlåning av konst 

fungerar tillfredsställande (se bilaga 2). 

 

9 av 15 konstverk är bekräftat hittade på den plats som anges i registret. De tekniska 

förutsättningarna finns för registrering av konstverken genom konstregistret Konstantin 

som har framtagits speciellt för förvaltningens behov. Det finns även en rutin för 

registrering av nya konstverk, utlån och återlämning (se bilaga 3).  De problem som har 

identifierats som påverkar möjligheten att upprätthålla en god rutin för registrering, 

utlåning och återlämning är framför allt organisatoriska och de flesta kvarstår sedan 

utvärderingen 2016. Dels finns brist på ekonomiska resurser för att genomföra större 

inventeringar och att arbeta mer förebyggande.  

 

Effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av Covid-19. 

De åtgärder som vidtogs har utvärderats ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Samtliga 

verksamheter på kultur och fritidsförvaltningen har undersökts, genom enkäter med 

enhets- och avdelningschefer (se bilaga 1).  
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Säkerhetsaspekten och andra myndigheters rekommendationer har varit det högst 

prioriterade vid beslut. Medvetenheten och acceptansen har funnits kring att besluten 

påverkar barn och unga negativt och att värdet av deras aktiviteter har minskat, men det 

har prioriterats lägre utifrån det högre prioriterade syftet att begränsa smittspridningen. 

Som följd av besluten har dock nya insatser gjorts för att kompensera för den negativa 

påverkan för målgruppen. Till exempel att nya mötesplatser har skapats digitalt och 

utifrån nya modeller. Med grund i detta kan besluten anses i rimligaste mån ha skapats 

en hållbarhet. De delar av förvaltningen som har en upprättad kontaktväg till sin 

målgrupp har enligt enkäten haft mer effektiv kommunikation och bättre möjlighet att 

följa upp. De som har längre till målgruppen anger också att kanalvalet ibland har varit 

fel. Det visar på vikten av att arbeta proaktivt med en god dialog med sin målgrupp för 

att kunna påverka målgruppens kännedom och attityd kring besluten. 
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Granskningsrapport - Effekter för barn och unga utifrån 

förändring av verksamheter på grund av Covid-19 

1. Bakgrund 

Med pandemins intåg under våren 2020, var förvaltningens öppna verksamheter 

tvungna att utan större dröjsmål hitta nya arbetssätt och restriktioner för besökare 

för att minska smittspridningen och samtidigt vara fortsatt tillgängliga för barn 

och unga i kommunen i största möjliga utsträckning. En rad olika åtgärder 

vidtogs, som skiljdes åt mellan varandra. Utdrag från verksamhetsberättelse 2020: 

I första vågen stängde bowlinghallen och biblioteken. Bohusläns museum stängde 

för allmänheten och Regionteater Väst fick stänga ner sina lokaler för offentliga 

föreställningar och aktiviteter och kunde därmed inte erbjuda varken egna 

produktioner, gästspel eller andras arrangemang under resten av året. 

Kulturarrangemang såsom isshowen i Fridhemshallen, teaterföreställningar, 

musikkonserter och festivaler liksom de stora idrottsevenemangen Oddebollen, 

Junicupen och Uddevallakannan fick skjutas på framtiden. 

När andra vågen kom tvingades biblioteken återigen stänga, liksom 

Walkesborgsbadet, fritidsbanken, Fridhemshallen och de övriga 

inomhusarenorna. Allmänhetens tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter har 

troligen aldrig varit så begränsat. Samhällets mest vardagliga och förgivettagna 

aktiviteter har drastiskt gått om intet.  

Syftet med undersökningen är att utvärdera de åtgärder som vidtogs ur ett barn- 

och ungdomsperspektiv. 

 

I processen att anpassa verksamhet med kort framförhållning utifrån tolkningar av 

nationella riktlinjer som ännu inte är beprövade, uppstår många kritiska moment. 

Dels handlar det om att fatta rimliga beslut i bemärkelsen hållbara, genomförbara 

och säkra. Dels handlar det om kommunikationen av genomförda förändringar; 

vilka kanaler används, är informationen begriplig, når den de tänkta 

målgrupperna? 

 

2. Avgränsningar 

Inga avgränsningar har gjorts utöver de som definieras i syftet.  

3. Metod 

Enkätundersökning har genomförts med enhets- och avdelningschefer för att se vilka beslut 

som fattades med anledning av pandemin, vilka avvägningar som gjordes, hur beslutet 

dokumenterades, hur beslutet kommunicerades och hur beslut och kommunikation följdes 
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upp. Information har även hämtats från verksamhetsberättelse 2020 samt kvartals- och 

delårsrapport för 2021 för att komplettera helhetsbilden. 

4. Resultat 

Beslut och dokumentation 

För att begränsa smittspridningen har beslut fattats som påverkar verksamheten 

både internt och externt.  
 

Externt har vissa verksamheter stängts eller begränsat utifrån öppettider, antal 

besökare eller åldersbegränsning. Andra aktiviteter har omformats för att kunna 

genomföras digitalt eller med få eller enskilda deltagare. I de verksamheter som 

har varit öppna har lokalerna skyltats, trängsel- och köbildningsåtgärder har 

gjorts, material har desinfekterats och skyddsutrustning har funnits tillgängligt.  

 

Internt har personalen vid behov haft tillgång till visir, munskydd, handsprit och 

avgränsningar har gjorts med plexiglas.   

 

Gällande formella beslut rörande anpassningar, begränsningar, stängning av vissa 

aktivitetsytor samt total stängning har det gjorts risk- och konsekvensanalyser. De 

har angetts ha varit ett gott samarbete med kommunens coronagrupp. Respektive 

enhetschef har inte stängt ner utan verksamheten har skapat beslutsunderlag för 

Ordförande (och i något fall förvaltningschef) det finns då dokumenterat i 

nämndens protokoll samt i diariet. Beslut som har hanterats i förvaltningens 

ledningsgrupp finns också dokumenterade i ledningsgruppens protokoll. 

 

Åtgärder på verksamhetsnivå har dokumenterats som arbetsmaterial i 

gemensamma dokument på Teams. Åtgärderna har även rapporterats i Stratsys 

som har sammanställts i kvartals- och delårsuppföljningar.  

 
Mindre formella beslut på verksamhetsnivå har tagits på olika nivåer, i vissa fall 

anses det ha varit otydligt var besluten ska tas och av vem och att det borde tagits 

ett mer gemensamt grepp från kommunen eller förvaltningen.  

 

Avvägningar inför beslut 

I enkäten lyfts att hela pandemisituationen har varit en ny realitet och att den 

information som har funnits att analysera och fatta beslut utifrån som ofta kommer 

utifrån har varit svårtolkad och ryckig.  

 

Behov av fritidssysselsättning för barn och unga har haft betydelse när beslut har 

fattats. Till exempel vid stängning av anläggningar och verksamhet har risken för 

smittspridning värderats mot vikten av folkhälsa och barn- och ungdomars rätt till 

motion och aktiviteter på deras fria tid. Värderingen har gjorts till exempel efter 



 

 

 
  3 (6) 

 Dnr:   

 

 

 

 

 

 

avstämning med kommunens MLA (medicinskt ledningsansvarig inom 

elevhälsan) samt med stöd och koppling till specialidrottsförbunds tolkning och 

rekommendationer. Främst har säkerhetsaspekten varit avgörande inför alla beslut 

om stängning och begränsning, utifrån restriktioner från Folkhälsomyndigheten, 

Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.  

 

Lokalernas förutsättningar har också påverkat vilka beslut som har tagits för att 

undvika till exempel trängsel i omklädningsrum och andra lokaler där många 

samlas på små ytor.  

 

Medarbetarnas arbetsmiljö och deras möjlighet att undvika att bli smittade har 

haft betydelse, men även behov att gå till jobbet för personal i 

arbetsmarknadsåtgärder.  

 

Andra faktorer som har spelat in i besluten är upprätthållande av djurskydd och 

vilka samhällsviktiga funktioner som behöver upprätthållas, samt om avstämning 

har gjorts med skyddsombud. 

 

Kanaler, utformning av kommunikation och möjlighet till uppföljning 

Vid kommunikation av beslut och information om öppettider, anpassning till 

restriktioner och regler så har befintliga kanaler använts. För att nå en bredare 

målgrupp så har webbplats, pressmeddelanden, sociala medier, affischering och 

anslag används. För mer riktad kommunikation så har mejl, sms och muntlig 

kommunikation används, delvis via administrativa elevsystem.  

 

Kommunikationen har följt beslutsgången som ofta varit snabb och där det har 

varit svårt att avgöra beslutens långsiktighet. Därav har kommunikationen i vissa 

fall varit ”hemmasnickrad” och anpassad efter situationen. Kommunikationen har 

i andra fall varit delvis strukturerad genom att en kommunikationsplan tagits fram, 

samordning skett inom avdelning eller förvaltning och i vissa fall via dialog med 

kommunikationsavdelning. Intern kommunikation tas också upp i enkäten 

gällande vikten av att skapa förståelse för beslut hos medarbetare som kunde vara 

mer eller mindre drabbade av stress och oro till följd av pandemin. I samband med 

behovet av snabb kommunikation har en del brister i information, kommunikation 

och marknadsföring identifierats. Generellt framkommer utvecklingspotential 

inom målgruppsanalys och i vilka kanaler som målgrupper nås. 

 

De avdelningar som har angett att de i ganska hög utsträckning har kommunicerat 

i rätt kanal har använt sig av riktad kommunikation till en målgrupp som 

avdelningen redan har en upprättad kontakt med. Dessa har även haft lättare att 

via den upprättade kanalen följa upp att målgruppen har nåtts av beslut och 

information. Dessa kanaler har framför allt varit muntliga i dialogform men även 
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administrativa kundregister som är etablerade hos användarna har varit effektiva. 

Verksamheter som med anledning av sin natur har haft närmare till målgruppen 

barn och unga, till exempel fritidsgårdar, har även kommunicerat genom 

uppsökande verksamhet ute i områdena.  

 

Andra verksamheter som har haft goda möjlighet att följa upp har haft verktyg 

eller rutiner för att analysera besöksstatistik från besöksräknare samt 

bokningsfrekvens. Effektmätningsverktyg är något som efterfrågas av de 

avdelningar som angett att de i låg utsträckning har kunnat följa upp att 

målgruppen nåtts av beslutet samt att det har varit svårt när uppföljning har legat 

på verksamhetsnivå.  

 

För de avdelningar som har längre till sina målgrupper och kommunicerat främst 

till allmänheten eller till exempel via lärare anger att informationen i låg 

utsträckning har varit begriplig för målgruppen barn och unga. Bland annat nämns 

att webbsidor inte är så säljande till barn och unga och 

Webbinformationsstrukturen är inflexibel i sitt format. Det anges också att det är 

svårt att följa upp allmänheten som inkluderar tillresta från andra kommuner och 

länder.  

 

Beslutens påverkan på målgruppen barn och unga 

Målgruppen har påverkats dels genom att den har stängts ute i de fall där 

verksamheten stängts eller antalet har begränsats. I enkäten beskrivs att det inte 

har funnits underlag för att göra analyser på vilken kvalité som uppnåtts. Men 

bedömningen är att även om antalet i vissa verksamheter har kunnat bibehållas har 

de barn och unga som deltagit i verksamheten ändå påverkats av restriktioner och 

så vidare, som i sin tur kan ha påverkat värdet av aktiviteten. Till exempel har 

besök kortats ner, inga gemensamma sittplatser har funnits i bibliotekens 

verksamhet och tillgång till datorer har varit mindre.  

 

Flera verksamheter har gjort anpassningar för att möta och främja målgruppen på 

annat sätt när verksamheten har stängts. Genom den digitala verksamheten har 

nya unga nåtts som deltagit och engagerat sig. Föreningar har främjats ekonomiskt 

genom att aktivitetsstödet har legat kvar på samma nivå för att föreningslivet ska 

kunna ställa om och utföra aktiviteter på ett anpassat sätt.  

 

Även i delårsuppföljningarna i april och augusti 2021 beskrivs hur pandemin har 

lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till 

invånarna. En digital fritidsgård har lanserats, aktiviteter har flyttat utomhus och 

via digitala forum, arbetet med att skapa ett tillgängligt friluftsliv för alla har 

intensifierats och inkluderat både bibliotek och fritidsgårdsverksamhet. Landbadet 
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planerar att öppna tidigare i år och förvaltningen förbereder för 

sommarlovsaktiviteter. 

 

Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har under perioden hållits stängd och 

ersatts av bokningsbara aktiviteter för mindre grupper. Fritidsbanken har 

underlättat barns tillgång för utomhusaktiviteter. Kulturskolan har under perioden 

fokuserat på att möta deltagare digitalt där undervisning har varit möjlig.  

 

Parksommar som arrangerades i slutet av augusti kunde ses i sin helhet via 

livestreaming och kunde nå ut till många fler. Landbadet förlängde sin säsong 

genom att öppna anläggningen tidigare och stänga senare för att kompensera 

stängningen av simhallen. Kostnadsfri simskola har under sommaren arrangerats 

på flera platser i kommunen och över 300 barn har deltagit. 

 

Sommarlovsaktiviteter har arrangerats i samarbete med andra kommunala 

verksamheter, myndigheter som polisen och andra aktörer. Syftet var att öka 

förtroendet för kommunen, myndigheter samt öka kunskap om viktiga 

samhällsfunktioner bland de boende, framför allt bland unga och barn. Många av 

aktiviteterna har skett ute i bostområden på Hovhult, Tureborg och på Dalaberg. 

Dessa har skett i pop-up form för att på ett flexibelt sätt kunna ställa om eller 

flytta ifall restriktioner skulle ändras, alla aktiviteter har varit kostnadsfria. 

5. Slutsatser och rekommendationer 

Säkerhetsaspekten och andra myndigheters rekommendationer har varit det högst 

prioriterade vid beslut. Medvetenheten och acceptansen har funnits kring att 

besluten påverkar barn och unga negativt och att värdet av deras aktiviteter har 

minskat med påverkan på folkhälsan som följd, men det har prioriterats lägre 

utifrån det högre prioriterade syftet att begränsa smittspridningen. Med grund i 

detta kan besluten anses ha varit genomförbara och i rimligaste mån säkra.  

 

Som följd av besluten har dock nya insatser gjorts för att kompensera för den 

negativa påverkan för målgruppen. Till exempel att nya mötesplatser har skapats 

digitalt och utifrån nya modeller. Med grund i detta kan besluten anses i rimligaste 

mån ha skapats en hållbarhet. Förvaltningen bör dock fortsatt bevaka 

konsekvenserna för de barn och ungdomar som kan ha påverkat negativt, men 

som inte tar del av någon av de nya mötesplatserna eller som inte kommer tillbaka 

till verksamheten efter pandemin.  

 

De delar av förvaltningen som har en upprättad kontaktväg till sin målgrupp har 

enligt enkäten haft mer effektiv kommunikation och bättre möjlighet att följa upp. 

De som har längre till målgruppen och därav kommunicerat bredare anger också 

att kanalvalet ibland har varit fel. Det visar på vikten av att arbeta proaktivt med 
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en god dialog med sin målgrupp för att kunna påverka målgruppens kännedom 

och attityd kring besluten. Det blir även enklare att fånga upp målgruppens behov 

och att göra anpassningar av verksamheten.   

 

Att olika delar av förvaltningen har olika långt till målgruppen barn och unga är 

naturligt utifrån hur organisationen och verksamheterna ser ut. Men genom att 

identifiera de kontaktvägar till barn och unga som finns inom förvaltningen kan 

kommunikationsinsatser samordnas på ett bättre sätt. Effektiva kanaler som 

identifieras bör lyftas in i framtida kommunikationsplaner för att synliggöras och 

vid behov användas även av de verksamheter som står längre ifrån målgruppen.  

 

Till exempel fritidsgårdarna, bibliotek och kulturskola har befintliga kontaktvägar 

för dialog med barn och unga som har visat sig vara effektiva både för 

kommunikation av beslut och uppföljning. Dessa bör kunna användas för 

kommunikation av beslut från hela förvaltningen, om de är av särskilt stor vikt att 

de når barn och unga. Även administrativa system som har kundregister som 

används av till exempel föreningar och föräldrar kan användas som kontaktvägar 

för att snabbt nå ut med information till rätt målgrupp.  
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Granskningsrapport - Uppföljning rutin för konstregister 

1. Bakgrund 

Kultur och fritid har som särskild uppgift enligt Reglemente för Kultur och 

fritidsnämnden att ”ansvara för konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och 

byggnader, samt vårda, underhålla och utveckla kommunens konstsamling”.  

 

Kommunens konstsamling uppgår till ca 4 000 föremål. I tidigare granskning 

fanns svårigheter att utföra uppdraget på grund av tidsbrist för arbete med 

inventering och uppdatering av registreringen samt att utrymme för enklare 

underhåll av konstverken saknas.  

 

Om processen kring nyregistrering, utlåning och återlämning av konstverken inte 

fungerar ökar risken att konstverk försvinner eller flyttas utan att det registreras i 

konstregistret. I planen för internkontroll 2021 ska följande uppföljning 

genomföras genom stickprov: 

 

Att följa upp granskning 2016 och undersöka om rutin för nyupplägg, utlåning 

och återlämning av konstverk fungera.   

2. Avgränsningar 

 

Uppföljningen har begränsats utifrån antalet stickprov. 15 st stickprov valdes 

utifrån en rimlighetsbedömning för att skapa en hanterbar handläggning samt för 

att det skulle bli jämförbart med internkontrollen 2016.  

3. Metod 

En nulägesanalys har gjorts av hur rutinen för konsthantering fungerar och  

15 stycken konstverk som finns registrerade i konstregistret Konstantin valdes ut 

för kontroll. 

 

Urval gjordes 2021-08-31 bland 4683 registrerade konstverk (578 konstnärer). Ett 

inventeringsnummer slumpades fram via en slumpgenerator på websidan 

slumpgenerator.nu. Urvalet visade sig vara väl fördelat mellan olika geografiska 

platser, lokaler och förvaltningar. På varje inventeringsnummer i registret finns 

information om konstverkets nummer och var den ska vara placerad. I vissa fall är 

beskrivningen övergriplig (t ex Rimnershallen, Ramnerödsskolan) vilket gör 

sökområdet stort med flera förråd. Andra beskrivningar om placering är mer 

specifika (t ex Agnebergsgymnasiet, Sockerbruket-Plan 2, lärarnas arbetsrum). 

Det kan ha påverkat hur lätta konstverken har varit att hitta.   
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En kontroll gjordes om konstverket fanns på plats. På grund av pandemin kunde 

kontrollanterna inte själva åka till platsen utan kontakt togs med personal på 

platsen som gavs ansvaret att leta efter konstverket. Personalens rapportering 

anses tillförlitlig.  

 

Resultatet har analyserats för att identifiera eventuella brister i rutinen för 

registrering i konstregistret, vilka konsekvenser det genererar och utifrån det har 

förslag på åtgärd lämnats.  

4. Resultat 

9 av 15 konstverk är bekräftat hittade på den plats som anges i registret. De sex 

konstverk som inte har hittats bedöms bero på två faktorer.  

 

Dels den ospecificerade beskrivningen om placering i registret som kan göra 

konstverken svåra att hitta, särskilt i stora byggnader. 

 

Dels är det vanligt att konstverk blir flyttat och att de därefter inte finns på sin 

ursprungliga plats. Till exempel kan de flyttas till förråd vid renovering eller till 

en annan arbetsplats vid flytt av kontor.  

 

Sannolikheten att något konstverk är stulet anses vara liten baserat på att 

försvunna konstverk historiskt ofta har hittats vid inventering av konst på 

arbetsplatser eller när rensning av förråd görs.   

 

Sammanfattning av nulägesanalys 

De tekniska förutsättningarna finns för registrering av konstverken genom 

konstregistret Konstantin som har framtagits speciellt för förvaltningens behov. 

Det finns ett fungerande system för uppmärkning av konstverket och rutiner för 

hur det ska registreras i konstregistret med nummer, beskrivning, bild och vart de 

sitter uppe eller förvaras. Det finns även en rutin för registrering av nya konstverk, 

utlån och återlämning (se bilaga 3). 

 

Antal registrerade verk har ökat i takt med att tidigare oregistrerade verk läggs till 

i registret. Det har genererat bättre ordning, men också en större samling att 

underhålla. Det finns fortfarande indikationer på att det finns oregistrerade 

konstverk. Några gånger per år hittas konst som är oregistrerad ca 1-20 verk per 

tillfälle. För varje konstverk ska en bedömning göras om det ska registreras eller 

inte utifrån potentiellt framtida värde. En uppskattning görs om en eftersläpning 

på ca 200 verk som ska bedömas och registreras.  

 

De problem som har identifierats som påverkar möjligheten att upprätthålla en 

god rutin för registrering, utlåning och återlämning är framförallt organisatoriska 
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och de flesta kvarstår sedan utvärderingen 2016. Dels brist på personalresurser för 

att komma i kapp med registrering av oregistrerade verk, registrering av nya 

förvärv, hantera utlåning och återlämning och hantera inkommande frågor som 

ofta kräver arbete ute på plats i lokalerna. Det finns även viss sårbarhet i att det 

krävs viss specialkompetens för att kunna bedöma typ av konstverk inför 

registrering och det endast är två handläggare som arbetar med frågan. Ytterligare 

sårbarhet finns i att kompetensutveckling av ny personal kommer att krävas inom 

kort eftersom nuvarande handläggare är i pensionsålder.  

 

Dels finns brist på ekonomiska resurser för att genomföra större inventeringar och 

att arbeta mer förebyggande med att öka kännedomen om möjlighet att låna konst 

till kommunens arbetsplatser. Även brist på lokal med arbetsyta för att sköta 

enklare underhåll kvarstår. 

 

Därutöver har andra organisatoriska brister och frågeställningar identifierats som 

inte ryms inom frågeställningen inom denna kontroll, men som bör lyftas i fortsatt 

utvärdering och utveckling av rutinen för konsthantering. Dessa är 

ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnad och Kultur och fritid gällande 

underhåll av utomhuskonst. Akuta underhållskostnader har nu belastat kultur och 

fritid vilket har omöjliggjort årliga inköp av så kallad löskonst (ej finansierad med 

1%-budget). Även frågan gällande att hyra för lokal för förvaring av konst 

belastar driftsbudgeten och möjligheten att internfakturera andra förvaltningar för 

utlåning av konst har diskuterats.  

Slutsatser och rekommendationer 

I kontrollen av konstregistret både 2016 och 2021 har det visat sig att konstverk 

har flyttats utan att det har uppdaterats i konstregistret. Det antas också finnas 

oregistrerad konst som inte har bedömts. För att veta den fulla omfattningen samt 

skapa förutsättningar för att åtgärda problemen rekommenderas att en plan för 

inventering görs. 

 

Inventeringar har genomförts 1995 och 2013. Inventeringen 2013 genomfördes 

med två heltidsanställda och pågick i 8 månader. Inventeringarna har tidigare 

initierats utifrån behov snarare än utifrån ett förutbestämt intervall. Med en plan 

för inventering utifrån ett förutbestämt intervall kan risker förebyggas genom att 

inventeringen sker innan akut läge uppstår och behov av extra personalresurser bli 

enklare att förutse.  

 

En inventering kan genomföras på liknande sätt som 2013. Men den skulle även 

kunna delas upp i delar. Till exempel genom att en förvaltning inventeras i taget. 

Det kan skapa bättre förutsättning för en hanterbar arbetsbörda. 
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Att konstverk flyttas utan att uppdatering sker i konstregistret kan antas bero på en 

begränsad medvetenhet hos medarbetarna kring hur kommunens konst ska 

hanteras. I samband med en inventering bör därför även medarbetarna på 

respektive förvaltning bli delaktiga för att skapa en medvetenhet kring rutinerna.  

 

Att involvera medarbetarna i inventeringen skapar ett mervärde genom att konsten 

blir mer tillgänglig. Många är idag omedvetna om att möjligheten att välja konst 

till sin arbetsplats finns. Det digitala konstregistret kan användas som verktyg i 

inventeringen och en integration mellan konstregistret och intranätet skulle också 

kunna göra konsten mer tillgänglig för alla att bläddra i och välja ifrån.  

 

Det finns i nuläget inga resurser avsatta för en ny inventering. För att en 

inventering ska bli genomförbar krävs ekonomiska resurser för att täcka upp det 

ökade personalbehovet under inventeringen. En översyn behöver också göras hur 

de organisatoriska förutsättningarna kan förbättras. Till exempel genom att utse 

konstansvariga i andra förvaltningar med tillgång till det digitala konstregistret 

som kan bidra till att upprätthålla ett aktuellt register och minska sårbarheten med 

att endast två handläggare arbetar i systemet. 
 



UDDEVALLA KOMMUNS KONSTSAMLING 
 

Kultur och fritid har som särskild uppgift att: 

”ansvara för konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader, samt vårda, underhålla och 

utveckla kommunens konstsamling” 

Uddevalla kommun ska ha konst av kvalitet i sina verksamhetslokaler. 

Konstsamlingen kan sägas ha tre olika ursprung. Den ena delen har inköpts som så kallad löskonst på 

en årlig driftsbudget för att göra våra arbetsplatser trevligare. Den andra delen grundas på den så 

kallade 1 %-regeln, då konst inköpts huvudsakligen vid ny- om- och tillbyggnad av kommunens 

fastigheter finansierad med investeringsmedel. Den tredje delen utgörs av donerad konst. Därutöver 

har konstbilder tillkommit med okänd proveniens huvudsakligen från äldreboenden. 

Löskonsten köps i första hand från lokala gallerier och i andra hand från andra gallerier. Konsten får 

gärna vara skapad av lokala konstnärer om det passar sammanhanget. Detta för att stödja konstlivet i 

Uddevalla kommun och för att stärka den lokala anknytningen i konstsamlingen. Konsten är i första 

hand avsedd för publika mötesrum, i andra hand interna mötesrum och i tredje hand tjänsterum, 

således huvudsakligen inomhus.  

 

Det mindre antal verk som köps in genom den så kallade 1 %-regeln följer Fyrbodalsmodellen (Kf 

2011-04-13). Dessa konstverk kan också vara löskonst, men är oftare integrerad i byggnationen och 

placerad i ett specifikt byggprojekt inom- eller utomhus.  

 

All konst som kommunen får i sin ägo ska registreras. När kommunen säljer en fastighet ska också 

frågan om konst hanteras, detta sker oftast inte.  

 

Konstsamlingens värde 
 

Konstsamlingen är relativt stor och omfattande över tid. Samlingens största värde ligger i den positiv 

kraft den ger till arbetsrum och offentliga miljöer. Det ekonomiska värdet är i de flesta fall mycket lågt. 

Ett viktigt undantag däremot är dock den så kallade Johnsonsamlingen som förvaras på Bohusläns 

museum. 

 

Rutiner för konsthantering  
 

Registrering av nya konstverk 

 

Registrering av ny konst ska ske så snart som möjligt efter förvärv. Rutiner för nyregistrering är 

följande: 



Information om konstverket registreras, t ex mått, material och teknik. Även uppgifter om konstnär, 

datum och typ av förvärv. Konstverket fotograferas så att en bild av verket finns tillsammans med 

övriga uppgifter i registret. Konstverket får ett inventarienummer och detta nummer fästs på 

föremålet (t ex på en tavla skrivs numret på baksidan av ramen). En etikett med uppgifter om 

konstnär, titel, ägare och placering sätts också på konstverket.  

 

Förvaring av konst som inte är utlånad är placerad på gallergrindar på bottenplan i Stadshuset och i ett 

förråd i anslutning därtill. Där finns även grafik som inte är inramat och inte lämpar sig att hänga på 

gallergrindarna.  

 

Utlån och återlämning 

 

Om en anställd vill ha ett konstverk till arbetsplatsen hänvisas man till arkivet/förrådet för att själv 

välja ut den bild man vill ha. Den bild man önskar kan man fotografera och för att sedan maila fotot 

med uppgift om önskad placering (arbetsplatsens namn och eventuellt rumsnummer) till 

kommunantikvarien.  

 

Om verket är fritt att låna gör Kultur och fritid en registrering av lånet och meddelar låntagaren att det 

är klart att hämta.  

 

Vill man återlämna konst lämnas den tillbaka till Kultur och fritid i Stadshuset, där konstansvarig tar 

emot den och registrerar ändrad placering.  

 

Konstregister  

 

I nuläget används och registreras all konst i verksamhetsprogrammet Konstantin.  

Konstantin är skapat av Hans Rengman från META – kunskap om kunskap. 

 

 

2021-10-26 

Carl Casimir, kommunantikvarie 

 



  2021-11-15 

Bilaga 4 – Enkätfrågor - Effekter för barn och unga utifrån förändring 

av verksamheter på grund av Covid-19 
 

Enkätfrågor via Teams, Forms 

Vilka beslut har du fattat för att begränsa smittspridningen? 

Vilka avvägningar gjordes inför beslutet? 

Hur är beslutet dokumenterat? 

Hur har beslutet berört målgruppen barn och unga? 

Vill du tillägga något om processen att fatta beslut och hur det har påverkat målgruppen barn 

och unga eller andra målgrupper? 

Vilka kanaler använde du för kommunikation av beslutet externt? 

Hur har informationen utformats? 

I vilken utsträckning bedömer du att kommunikationen av beslutet var i rätt kanal för att nå 

målgruppen barn och unga? 

I vilken utsträckning bedömer du att informationen var rätt utformad för att vara begriplig för 

målgruppen barn och unga? 

Hade informationen kunnat utformats på ett bättre sätt eller kommunicerats i andra kanaler 

för att bättre nå barn och unga? Hur då och varför? 

I vilken utsträckning har du haft möjlighet att följa upp att barn och unga har nåtts av 

beslutet? 

Hur har möjlighet att följa upp att målgruppen barn och unga nås av beslutet sett ut? 

Hade uppföljningen av att barn och unga nås av beslutet kunnat genomföras på ett bättre 

sätt? Hur då och varför? 

Fick du erforderligt stöd i form av gemensam kommunikationsplan eller dylikt när beslutet 

skulle kommuniceras? 

Vill du tillägga något om processen att kommunicera beslutet och hur det har nått 

målgruppen barn och unga eller andra målgrupper? 
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Handläggare 

Utvecklare Mia Marie Johansson 
Telefon  
miamarie.johansson@uddevalla.se 

 

Internkontrollplan 2022 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2022. Planen 

består dels av två kommungemensam kontrollpunkter, kontroll av att styrdokument följs 

när det gäller tecknande av externa hyresavtal och kontroll av efterlevnad 

bestämmelser i resepolicy, bil- och flygresor. I planen finns två förvaltningsspecifika 

kontrollpunkter dessa är: kontroll av uppgifter enligt speciallagstiftning - Spellagen 

samt uppföljning av digitaliseringsprocesser. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-12 

Bilaga 1: Risk- och väsentlighetsanalys kommungemensam 2022 

Bilaga 2: Risk- och väsentlighetsanalys förvaltningsspecifik 2022 

Bilaga 3: Kommungemensam kontrollpunkt internkontrollplan 2022 

Bilaga 4: Förvaltningsspecifika kontrollpunkter internkontrollplan 2022 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna internkontrollplan 2022 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som 

gäller för verksamheten (KL 6 kap. §7). Det är alltid respektive nämnd som har det 

yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån 

”Riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun” (KF 2011-11-11 §282) att skapa 

konkreta rutiner för den egna kontrollens organisation, utformning och funktion. 

 

Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet 

och ekonomi. Den interna kontrollen säkerställer på en rimlig nivå att verksamheten 

lever upp till satta mål och är kostnadseffektiv, dvs. har en god ekonomisk hushållning. 

Information om verksamheten och den finansiella rapporteringen ska vara 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig samt att man följer de regler som finns och att 

möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med utgångspunkt från 

antagen internkontrollplan, rapporteras till och godkännas av nämnden senast i 

december innevarande år.  
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Enligt utfärdade tillämpningsanvisningar av kommunledningskontorets 

ekonomiavdelning ska en interkontrollplan innehålla: 

 

 Genomförd risk- och väsentlighetsanalys 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen av uppföljningen (frekvensen) 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem som uppföljningen ska rapporteras 

 När uppföljningen ska ske. 

 

Inför 2022 år internkontrollplan har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram förslag 

till risk- och väsentlighetsanalys för förvaltningens föreslagna kontrollpunkter då tid för 

att kultur och fritidsnämnden genomför detta arbete under hösten har varit svårt att 

hinna på grund av olika omständigheter. Återrapporteringen av granskningen redovisas i 

december 2022. 

 

Kultur och fritidsnämndens internkontrollplan 2022 innehåller följande kontrollpunkter: 

Kommungemensamma kontrollpunkter 

Kontroll av att externa hyresavtal följer styrdokument och delegationsordningar görs i 

tertial 2 på avtal som tecknats de senaste 3 åren, dvs 2019–2021. Kontroll av att 

beställda resor stämmer överens med policyns bestämmelser och kontroll av 

utbetalningar av reseersättning genomförs under andra halvåret 2022. Arbetet 

samordnas av ekonomiavdelningen och respektive nämnds förvaltningschef biträder 

kommunledningskontoret. 

Förvaltningsspecifika kontrollpunkter 

Kontroll av uppgifter enligt speciallagstiftning – Spellagen ( 2018:1138) Att undersöka 

om rutinen fungerar för registrering av föreningars registreringslotterier. Kontrollen 

görs genom stickprov för att undersöka om informationen till föreningar kring lagens 

tillämpning är tillräcklig samt om rutinen för registrering är i enlighet med 

lagstiftningen.   

 

Utvärdering av digitaliseringsprocesser Att utvärdera digitaliseringsprocessen i 

verksamhetssystem. Kontrollen genomförs genom enkätundersökning med medarbetare, 

chef och systemansvarig som arbetar i/ansvarar för ett till två verksamhetssystem för att 

utvärdera värdet av verksamhetssystem i tillväxt/mognadsfas.  

 

 

 

 

 

Annica Ryman Mia Marie Johansson 

Förvaltningschef Utvecklare 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen och Uddevalla kommuns revisorskollegium 

 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (3) 

Datum: 2021-09-09 Dnr:   

 

Förslag kommungemensamma internkontrollpunkter:  
 

1. Kontroll av att styrdokument följs när det gäller tecknande av externa 

hyresavtal 

 

2. Efterlevnad bestämmelser i resepolicy, bil- och flygresor 

Sammanträde: Kommunstyrelsen 2021-10-27 

Uppgiftslämnare: Kommunledningskontoret 

 

1. Kontroll av att styrdokument följs när det gäller tecknande 

av externa hyresavtal 

Syfte 

När kommunen ingår hyresavtal med externa parter binds kommunen upp i förpliktelser 

som kan omfatta många år. Sammantaget kan detta innebära ett ineffektivt utnyttjande 

av resurser, vilket i sin tur kan leda till ekonomiska förluster. Kunskap och erfarenhet i 

fastighetsrättsliga frågor utgör grundförutsättningar för att de hyresavtal som tecknas 

inte missgynnar kommunen. Kommunen har mot denna bakgrund i styrdokument - det 

vill säga i nämndernas reglementen och delegationsordningar - uttryckt hur dessa frågor 

ska hanteras.  

 

Kontroll av att styrdokument följs när det gäller tecknande av externa hyresavtal ska ses 

i ljuset av hushållande med kommunens resurser samt säkerställandet att kommunen har 

en effektiv styrning och ledning. 

 

Internkontrollfrågan lyder: Kommunen hyr lokaler och bostäder av externa parter.  Följs 

styrdokument och delegationsordningar? 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Tecknande av externa hyresavtal - om detta sker på ett oprofessionellt sätt - kan dels 

åsamka kommunen onödiga kostnader, dels påverka allmänhetens förtroende till 

kommunen.  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Tecknande av externa hyresavtal - om detta sker på ett oprofessionellt sätt - kan dels 

åsamka kommunen onödiga kostnader, dels påverka allmänhetens förtroende till 

kommunen. Den ekonomiska konsekvensen kan bli kännbar (3 på en 4-gradig skala). 
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Kommunen kan uppfattas som oprofessionell och oansvarig med skattebetalarnas 

pengar. Skadan kan bli kännbar eller t o m allvarlig (3-4 på en 4-gradig skala) 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikheten bedöms vara möjlig (3 på en 4-gradig skala).  

Åtgärd 

De externa hyresavtal som har tecknats under åren 2019–2021 ska granskas. Kontroll 

ska ske om vart och ett av hyresavtalen har tecknats i enlighet med styrdokument 

(exempelvis reglementen och delegationsordningar). 

 

2. Efterlevnad av bestämmelser i resepolicy, bil- och flygresor 

Syfte 

Uddevalla kommunfullmäktige antog 2020-01-08 en ny resepolicy. Resepolicyn 

tydliggör vilka färdsätt som får användas för resor i tjänsten. Till exempel finns 

bestämmelser om bil- och flygresor. Syftet med kontrollen är att utröna efterlevnaden av 

dessa bestämmelser. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Den som godkänner att en resa görs måste ha kunskap om policyn samt försäkra sig om 

att önskat färdsätt stämmer överens med policyn. Varje attestant måste ha kännedom om 

resepolicyn, samt kontrollera reseräkningarna. 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

Transporter har en stor miljöpåverkan i kommunens verksamhet. Kommunens 

verksamheter ska också vara en förebild för kommunmedlemmarna. Bristfällig 

följsamhet gentemot resepolicyn ger både skadliga miljöeffekter och risk för minskat 

förtroende för kommunens hållbarhetsarbete. Om det skulle förekomma omfattande 

avsteg från policyn ger det en kännbar effekt (3) 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala: 
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1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. Välj en siffra och motivera ditt 

val. 

 

Kommunen har ett stort antal anställda och chefer. Det får bedömas som sannolikt (4) 

att fel kan inträffa.  

Åtgärd 

Kontrollpunkten bör tas med i planen. 
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Datum: 2021-11-15 Dnr:   

 

Process/rutin: Digitaliseringsprocessen 

Avdelning: Kultur och fritidsförvaltningen 

Uppgiftslämnare: Ledningsgruppen Kultur och Fritid 

Bakgrund 

Ur pandemin har en digital utveckling skett på flera områden. Nya kanaler för extern 

kommunikation, nya digitala mötesplatser, nya kanaler för intern kommunikation och 

ökad digital kompetens och behov av nya digitala verktyg. Exempel finns från flera 

olika verksamheter så som ny chattfunktion på bibliotekets webb, digital fritidsgård på 

Discord, digital undervisning på kulturskolan, livestreamade evenemang och en ökad 

kompetens kring digitala möten både inom förvaltning och nämnd.  

 

Det finns även definierade strategier kring digitalisering:  

 

Kultur och fritid ska främja digital inkludering - Samtliga nämnder har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 

automatiserade processer (KF ÖS 8) 

 

Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt 

 

Det finns flertalet verksamhetssystem i olika mognadsfaser i samtliga verksamheter.  

Det utvecklas löpande nya verktyg för förbättrad service till medborgarna men även 

automatisering och effektivisering i de administrativa processerna internt. De senaste 

året finns exempel som digitala ansökningar till kulturskolan, nytt fakturasystem på 

biblioteket, självbetjäningsautomater på biblioteket och taggsystem på fler 

idrottsanläggningar. 

  

Att digitaliseringsprocessen har ett stort fokus i både uppföljning av verksamheterna 

och i verksamhetsplan signalerar att det är en betydelsefull process i förvaltningen. 

Därför är det av särskild vikt att identifiera de hinder som finns för att 

digitaliseringsprocessen ska nå sitt fulla värde för att i sin tur följa strategierna och 

uppnå målen. Digitaliseringsprocessen i nya verksamhetssystem kan delas in i 

produktlivscykeln med en upphandlingsfas och ett introduktions-, tillväxt-, mognads- 

och nedgångsstadie. Upphandlingen behöver även föregås av en behovsanalys och 

effektkartläggning eller nyttokalkyl som kan följas upp längs med processens gång för 

att kunna skala upp det som skapar värde och även lära sig av brister i processen. 
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Syfte 

Syftet är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att digitaliseringsprocessen är 

ändamålsenlig, lever upp till satta målsättningar, är kostnadseffektiv, det vill säga god 

ekonomisk hushållning. 

Kritiska faktorer/moment i behovsstadiet Upphandlings- och 

implementeringsstadiet av nya verksamhetssystem 

För att få ut det mesta värdet av ett verksamhetssystem behöver vikt läggas vid 

behovsanalys och nyttokalkyl eller effektkartläggning. Det behövs en helhetsbild av vad 

behovet är och vilka värden och effekter verksamhetssystemet ska skapa både på kort 

och lång sikt. Vid val av system behöver hänsyn tas till om det behövs ett egenutvecklat 

system efter våra behov eller om det finns fördelar med ett etablerat som fler kommuner 

använder. Utan denna behovsanalys försvåras också mätbarheten. Utvärderingen är 

avgörande för att veta vilka digitaliseringsprocesser som har varit framgångsrika och 

vilka områden som kan växlas upp. Men även för att kunna avgöra om en 

digitaliseringsprocess ska avslutas i förtid för att inte skapa ytterligare merkostnader i 

form av en misslyckad implementering och uteblivna effekter.   

 

Implementeringen av ett nytt verksamhetssystem kräver mycket resurser. Innehåll ska 

flyttas från ett gammalt system till ett nytt, eller läggas in manuellt från pappersarkiv, 

medarbetarna ska utbildas och nya rutiner ska skapas för vem som gör vad i systemet.  

Kritiska faktorer/moment i Tillväxt- och Mognadsfasen i nya 

verksamhetsssystem 

För att få bästa möjliga värde behöver tillväxtstadiet och mognadsstadie bli så långt som 

möjligt eftersom det är där som värdet uppstår, dels för användaren, men även det 

ekonomiska värdet för organisationen. 

 

Användarna behöver fortbildas för att lära sig nya funktioner i systemen, nya funktioner 

behöver utvecklas efter nya behov och  buggar och driftstörningar behöver åtgärdas för 

att systemet inte ska bli omodernt. 

 

Sällananvändare i system har identifierats som en särskild risk för att resurserna inte 

används optimalt. Detta behöver tas hänsyn till redan i implementeringsstadiet där fokus 

även bör läggas på rutinerna för användning av systemet. Vem ska göra vad och vad blir 

mest resurseffektivt? I vissa fall krävs kanske förbättrad kompetensutveckling av 

sällananvändare, men i andra fall är det kanske mer effektivt med stödfunktioner som 

ansvarar för arbetet i verksamhetssystemen.  



 

 

 

 
 

 
Risk- och väsentlighetsanslys 3 (6) 

 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala:1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. 

Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Risken bedöms vara Kännbar (3) med motiveringen: 

 

- Digitaliseringsprocessen riskerar att inte bli ändamålsenlig eller kostnadseffektiv 

det vill säga, det blir ingen god ekonomisk hushållning 

 

- Digitaliseringsprocessen är ett verktyg för att nå flera av nämndens 

målsättningar. Om processen inte fungera påverkar det möjligheten att följa satta 

strategier och nå upp till målen.  

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikhetsanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 

3. Möjlig, 4. Sannolik.  

 

Sannolikheten bedöms vara Sannolik (4) med motiveringen: 

 

Digitalisering i organisationen spänner över samtliga verksamhetsområden och flera 

digitaliseringsprocesser i form av verksamhetssystem i olika stadier som finns i 

organisationen. Det är sannolikt att processen brister någonstans och att den därmed inte 

skapar det fulla potentiella värdet.  

Åtgärd 

Processen lyfts till Internkontrollplan för vidare analys och uppföljning under 2022.  
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Process/rutin: Tillämpning av Spellagen 

Avdelning: Ledningsgruppen kultur och fritid 

Uppgiftslämnare: Kultur och fritidsförvaltningen 

Bakgrund 

Kultur och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt speciallagstiftning:  

- Bibliotekslagen  

- Lotterilagen 

(Reglemente för kultur och fritidsnämnden 3§) 

 

Lotterilagen ersattes 2018 av Spellagen 2018:1138. Kultur och fritid ansvarar för 

registreringslotterier (6 kap - §9-11) inom Spel för allmännyttiga ändamål. Det gäller 

lotterier inom kommunen som bedrivs av ideell förening eller ett registrerat trossamfund 

som är allmännyttig och behöver intäkter från spel för sin verksamhet (6 kap 2§). 

 

Föreningar behöver inte registrera lotterier där insatsen (lotten) kostar högst 12 kr 

(1/4000 prisbasbelopp 2022), vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta 

vinsten uppgår till högst 8050kr (1/6 prisbasbelopp 2022) eller som bedrivs i samband 

med tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i. Undantag 

från registrering finns även för lotterier vid offentliga arrangemang till förmån för 

allmännyttiga ändamål.  

 

Kommunen utövar tillsyn genom att förordna en kontrollant som föreningarna ska 

redovisa sina lotterier till årligen. Kontrollanten i sin tur redovisar årligen till 

kommunen samt vid utgången av varje tillståndperiod (En tillståndsperiod är högst fem 

år). Kommunen kan få stöd och vägledning i tillsynsarbetet från Spelmyndigheten (18 

kap 1§, 10-11§). 

 

Kultur och fritid har en rutin för hur processen ska se ut för att Spellagen ska tillämpas. 

Kultur och fritid ska även främja civilsamhällets organisering och verksamhet och bör 

därför även ge information och stöd till föreningar kring hur lagen tillämpas och när 

registrering krävs eller inte krävs.  

Syfte 

Syftet är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att Spellagen tillämpas och 

efterlevs. Samt att rutinen för tillämpning av Spellagen är ändamålsenlig, lever upp till 

satta målsättningar, är kostnadseffektiv. Detta för att säkra en god ekonomisk 

hushållning. 
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Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Rutin för tillämpning av lagen 

Delar av rutinen har inte setts över efter att lotterilagen ersattes av Spellagen. De 

blanketter som föreningarna ska fylla i vid ansökan hänvisar till exempel till den gamla 

lotterilagen.  

 

Eftersom det är få föreningar som registrerar sig blir handläggningen enligt gällande 

rutin en sällanhändelse. Det är endast en till två handläggare som arbetar med 

lotteriärenden och endast en kontrollant finns som har passerat pensionsålder. Det 

skapar en sårbarhet i de fall när handläggare eller kontrollant inte finns tillgängliga och 

det blir svårare att upprätthålla kompetensen kring lagens tillämpning och den gällande 

rutinen.  

 

Föreningar har enligt Spellagen möjlighet att överklaga beslut till allmän 

förvaltningsdomstol. Besluten är offentliga handlingar och förvaras i lokalt register och 

ärendehanteringssystem. Eftersom besluten inte anmäls till nämnd är de svårare att ta 

del av.  

 

Delar av rutinerna gällande insamling av stadgar, verksamhetsberättelse med ekonomisk 

redovisning samt förteckning med kontaktuppgifter till styrelse görs även av 

föreningsstöd i samband med bidragsberättigande och godkännande till 

föreningsregistret. Dessa rutiner samordnas inte. Det ökar risken för ineffektivitet och 

skapar en större arbetsbörda för förening och förvaltning. 

Information till föreningar om lagens tillämpning 

Få föreningar har registrerat lotterier i relation till hur många som har lotterier som 

inkomst i resultaträkningen. Det kan bero på att föreningarna endast bedriver lotterier 

som inte behöver registreras. Det finns även en risk att föreningarna inte känner till att 

de kan behöva registrera sitt lotteri. 

 

Information och stöd till föreningar kring hur lagen tillämpas och när registrering krävs 

eller inte krävs samordnas inte med föreningsstöd som är dem som har mest kontakt 

med föreningarna i andra ärenden. Det påverkar även möjligheten att stödja föreningar 

som har frågor eller behöver stöd kring lotterier på ett resurseffektivt sätt.  
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Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensen bedöms vara kännbar (3) med motiveringen: 

- Om Spellagen inte tillämpas riskeras felaktiga beslut med risk för överklaganden 

som följd.    

- Om föreningar inte efterlever lagen kan de riskera rättsliga påföljder. Detta 

påverkar i förlängningen kultur och fritid, som har ett ansvar som stöd till 

föreningar och som ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet.   

- Om rutinen inte är resurseffektiv påverkas kostnadseffektiviteten, det vill säga 

god ekonomisk hushållning. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikheten bedöms vara Sannolik (4) med motiveringen: 

 

• Förvaltningen bedriver ingen proaktiv informationsspridning kopplat till 

lotterier, utan hanterar inkomna förfrågningar om registreringar reaktivt. Risken 

är därför stor att det finns föreningar som inte har tillräcklig information om 

lagar och regler kring lotteri.  

• Ansökning om att registrera lotteri är en sällanhändelse, varför uppdatering och 

översyn av interna rutiner sker sällan eftersom rutinen sällan tillämpas.  

• Det finns en risk att rutiner, information och blanketter inte stämmer överens 

med den nya Spellagen. 

• Det är endast en till två handläggare som tillämpar rutin för registrering av 

lotteri varav en snart avgår i pension. Det är därför ett sårbart system vid 

exempelvis sjukdom.  

Åtgärd 

Processen lyfts till Internkontrollplan för vidare analys och uppföljning under 2022.  

 

 

 

 

 



Dnr: XXX/XXX 
    

Internkontrollplan år 2022, kommungemensamma internkontrollpunkter 

   Datum: 2021-09-09 

   Nämnd: Alla nämnder 

   Handläggare:  

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Tecknande av externa 

hyresavtal, följs 

styrdokument och 

delegationsordningar? 

Följs styrdokument 

och delegationsord- 

ningar? 

Kontroll av att externa 

hyresavtal följer 

styrdokument och 

delegationsordningar. 

 

Arbetet samordnas av 

ekonomiavdelningen vid 

kommunledningskontoret. 

 

Respektive nämnds 

förvaltningschef biträder 

kommunledningskontoret. 

 

Kontroll av avtal som 

tecknats de senaste 3 

åren, dvs 2019–2021. 

Kontrollen genomförs 

och slutförs under 

tertial 2 2022.  

 

Till nämnd och 

kommunstyrelse 

senast december 2022 

Efterlevnad resepolicy Följsamhet 

bestämmelser om bil- 

och flygresor 

Kontroll av att beställda 

resor stämmer överens 

med policyns 

bestämmelser. 

Kontroll av 

utbetalningar av 

reseersättning 

Arbetet samordnas av 

utredare och 

ekonomiavdelningen vid 

kommunledningskontoret. 

 

Respektive nämnds 

förvaltningschef biträder 

kommunledningskontoret. 

 

Kontrollen genomförs 

och slutförs under andra 

halvåret 2022.  

 

Kontrollerna omfattar 

perioden 1/1-31/8 2022 

såvida inte 

kontrollansvarig 

bestämmer annan 

period.   

 

 

Till nämnd och 

kommunstyrelse 

senast december 2022 

 

 



Dnr: XXX/XXX 

FÖRKLARINGAR 

Process/rutin 

Rubricera det kontrollområde som innefattar den process/rutin som ska granskas. 

Kontrollmoment 

Beskriv något fördjupat vilken specifik del av processen/rutinen som ska kontrolleras. 

Kontrollmetod 

Beskriv tillvägagångssätt, hur kontrollen ska genomföras? Ange om det ska genomföras intervjuer, enkäter, granskning av underlag, 

etc.  

Kontrollansvarig 

Ange den funktion som ansvarar för att kontrollen utförs enligt plan. Det ligger i funktionen att utse vem som ska planera och utföra 

arbetet, och även det kan med fördel skrivas in i planen. Om flera funktioner ska samarbeta för att kontrollen ska kunna genomföras 

är det bra att beskriva kort vem som gör vad. 

Frekvens 

Beskriv hur många gånger och under vilken tidsperiod som kontrollen ska genomföras. 

Återrapportering 

Beskriv när resultatet av kontrollen ska redovisas och var/till vem. 



Dnr: XXX/XXX 

 

    

Internkontrollplan år 2022 

   Datum: 2021-11-15 

   Nämnd: Kultur och fritid 

   Handläggare: Mia Marie Johansson 

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekven

s 

Återrapporterin

g 

Digitaliceringsprocessen   Utvecklare Våren 

2022 

Decembernämnd 

2022 

 Kontroll av värdet 

av ett till två 

verksamhetssystem 

i 

tillväxt/mognadsfas  

Enkät med medarbetare som arbetar i 

systemet  

Finns den digitala kompentensen - 

möjlighet till kompetensutveckling? 

Har arbetsuppgifter automatiserats? 

Effektiviseras det dagliga arbetet? 

Enkät med chef/systemansvarig som har 

deltagit i behovsanalys/upphandling 

Gjordes en 

behovsanalys/nyttoanalys/effektkartläggn

ing eller liknande innan 

upphandlings/implementeringsfasen? 

Har resurser sparats (tid/pengar)? 

Hur användes eventuella sparade 

resurser? 

Har ett mervärde skapats (ex bättre 

service, högre kvalitet)? 

Vad hade kunnat göras annorlunda? 

   



Dnr: XXX/XXX 

 

 Kontroll av 

genomförda 

uppdateringar i 

samma system som 

ovan. 

Finns funktioner i systemet som inte 

används? 

Finns uppdateringar som inte gjorts? 

Finns möjlighet till utveckling (ex köpa till 

nya tjänster till systemet) – har dessa 

utvärderats? 

   

Tillämpning Spellagen   Utvecklare/Utredare April Decembernämnd 

2022 

 Kontroll av rutin för 

tillämpning av 

Spellagen 

Finns en rutin för tillämpning av Spellagen?  

 Stickprov på lägst 5st föreningar 

- finns alla föreningens handlingar? 

- är föreningen allmännyttig - öppen för 

alla enligt stadgar 

- finns delegationsbeslut dokumenterat i 

diariet 

   

 Uppföljning av 

information till 

föreningar om 

Spellagens 

tillämpning. 

Kontroll om begriplig information om 

processen för registrering av lotterier samt 

aktuell blankett för registrering finns på 

kommunens webbplats. 

   

 Uppföljning av 

föreningars 

kompetens om 

Spellagens 

tillämpning. 

 

Enkät till 15 föreningar som är 

bidragsberättigade i kultur och fritid och 

har lotteri som post i resultaträkning.  

Bedriver ni lotterier ja/nej 

Bedriver ni lotterier där kostnaden för en 

lott är över 12kr? ja/nej 

Känner ni till att ni kan behöva registrera er 

lotteriverksamhet hos kultur och 

fritidsförvaltningen? ja/nej 

 

   

 

  



Dnr: XXX/XXX 

 

FÖRKLARINGAR 

Process/rutin 

Rubricera det kontrollområde som innefattar den process/rutin som ska granskas. 

Kontrollmoment 

Beskriv något fördjupat vilken specifik del av processen/rutinen som ska kontrolleras. 

Kontrollmetod 

Beskriv tillvägagångssätt, hur kontrollen ska genomföras? Ange om det ska genomföras intervjuer, enkäter, granskning av underlag, 

etc.  

Kontrollansvarig 

Ange den funktion som ansvarar för att kontrollen utförs enligt plan. Det ligger i funktionen att utse vem som ska planera och utföra 

arbetet, och även det kan med fördel skrivas in i planen. Om flera funktioner ska samarbeta för att kontrollen ska kunna genomföras 

är det bra att beskriva kort vem som gör vad. 

Frekvens 

Beskriv hur många gånger och under vilken tidsperiod som kontrollen ska genomföras. 

Återrapportering 

Beskriv när resultatet av kontrollen ska redovisas och var/till vem. 
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Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir  

Telefon 0522-69 65 40 

Carl.casimir@uddevalla.se 

 

Konstprogram för del av södra hamnen  

Sammanfattning 

Behovet av översvämningsskydd har forcerat fram stadsutveckling kring Bäveåns 

utlopp. Här måste stigande vattennivåer och skredrisk hanteras. Några delar har klarats 

av, nu förestående är Delar av södra hamnen.  

 

Planerade förändringar innebär ett ställningstagande gällande områdets framtid, som nu 

befinner sig i ett vakuum mellan dåtid och framtid. Denna del av kommunen är platsen 

där staden möter havet, landtransporter blir sjötransporter, det gröna möter det blå. 

Gator och vägar möter parker och stensatta kajer och träbryggor. Här ska mycket 

förvandling ske på en begränsad yta och fungera också med det okänd som ska hända i 

framtiden. 

 

Sydväst arkitektur och landskap är projekterande konsult och Sofia Bergman har utsetts 

till konstkonsult. 

 

Konsten som ska ingå i Del av Södra hamnen bör ha med sig tankarna från Kungs- och 

del av Drottninggatan om stadens historia och konstens genusbalans. Plus följande 

ledord: Möten, vatten, utveckling, miljö, elementen, trygghet, land/sjömärke. 

 

Platser för konst i området föreslås bli följande:  

Den nya platsbildningen Södra Hamnplan. Därutöver önskas några mindre platser för 

tillfälligt placerad inlånad konst. 

 

Som stöd för tankarna finns förutom ärendebeskrivningen, en bilagd beskrivning av 

frågeställningarna, Del av Södra hamnen, enheten Offentlig kulturs tankar om förslag 

till översvämningsskydd. 

 

Denna del av staden kan bli en mycket tilltalande och besöksvänlig del av den centrala 

staden. Utifrån ingående värden såsom vatten och båtar, promenadstråk, grönska och 

planteringar, historia, belägenhet med absolut närhet till stadskärnan, kommunikationer, 

etc. Det är därför en viktig satsning som här ska göras, där konsten på ett tydligt sätt kan 

medverka till att lyfta området och göra det till något en besökare minns efter ett besök. 
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Det är alltså viktigt att vi med konsten satsar lite extra här. Förslagsvis ett totalbelopp 

inklusive konsultkostnader, eventuell gjutning av flera plattor som grundläggning, 

material, konstnärsarvode, samt skissarvoden: ca 4 miljoner. I sammanhanget kan 

noteras att 1 % till konst inte riktigt uppnåtts de senaste åren, för 2022 och 2023 kan 

investeringarna behöva bli något högre. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15  

Del av Södra hamnen, enheten Offentlig kulturs tankar om förslag till 

översvämningsskydd 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner konstprogram för södra hamnen.  

 

Ärendebeskrivning 

Behovet av översvämningsskydd har forcerat fram stadsutveckling kring Bäveåns 

utlopp. Här måste stigande vattennivåer och skredrisk hanteras, vilket med åren blivit 

alltmer uppenbart. Första delen att färdigställas med översvämningsskydd var 

Fiskekajen som stod klar för drygt två år sedan, andra sträckan blev klar under 2020 och 

är ett provisorium utfört som en släntning från museiparken. Den har därmed tillsvidare 

fått en strand som följd, då syftet var att tillgängliggöra området så snart möjligt. Tredje 

delen kan bli Å-rummet, här är projekteringen i stort klar. Nu förestående är Delar av 

södra hamnen.  

 

Del av Södra hamnen innebär ett ställningstagande gällande områdets framtid, som nu 

befinner sig i ett vakuum mellan dåtid och framtid. Denna del av kommunen är platsen 

där staden möter havet, landtransporter blir sjötransporter, det gröna möter det blå. 

Gator och vägar möter parker och stensatta kajer och träbryggor. Här ska mycket 

förvandling ske på en begränsad yta och fungera också med det okänd som ska hända i 

framtiden. Det är också här det syns att staden har byggts kring en mer än 500-årig 

sjöfartstradition. Och det är på vår historia vi bygger framtiden (Uddevalla hamn var 

under 1700-talet Sverige-Finlands tredje största hamn).  

 

Samtidigt som det sker en omvandling från sjöfartsnäringar till fritidsbåtar, från 

arbetsplatser präglade av hårt arbete med styckegods, till vackra promenadstråk där det 

gröna och det blå dominerar, så ska det historiska innehållet finnas, med sina inbyggda 

minnen i platsen.  
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Sydväst arkitektur och landskap är den konsult som har förprojekterat området och 

under senhösten ska projektering påbörjas. Ill konstkonsult har Sofia Bergman utsetts. 

Konsten som ska ingå i Del av Södra hamnen bör fortsätta på några tankar som var en 

grund inför konstsökandet till ombyggnaden av Kungs- och del av Drottninggatan. Här 

lyftes två inriktningar som särskilt viktiga i projektet, nämligen stadens historia och 

konstens genusbalans, utifrån att vår historia tidigare inte gjorts tillräckligt synlig och 

att den offentliga konsten innehåller alldeles för många manliga förtecken på den 

kvinnliga sidans bekostnad. Även i Del av Södra hamnen får konsten gärna ha 

referenser till vår historia och påverka rådande genusobalans positivt 

. 

Ledord: Möten, vatten, utveckling, miljö, elementen, trygghet, land/sjömärke 

 

Platser för konst i området föreslås bli följande:  

Den nya platsbildningen Södra Hamnplan blir en relativt öppen yta i korsningen 

Junogatan – Asplundsgatan. Här kommer en lite större och högre skulptur att kunna bli 

synlig i siktlinjerna i de nämnda gatorna, samt längs med vattnet. Här strålar liksom 

flera delar ihop. Trafiken ska minskas genom att Asplundsgatan blir ett så kallat 

gångfartsområde och platsen blir därmed mera tillgänglig. 

 

Därutöver önskas ett antal, kanske tre, platser iordningsställda för tillfälligt placerad 

inlånad konst i något mindre storlek. Varför inte en plats där skulpturer kan fungera som 

lekplats för barnen? Inte som en direkt lekplats, men som en oöm barnvänlig 

mötesplats.  

 

Som stöd för tankarna finns ett bilagt dokument som är en bearbetad beskrivning av 

frågeställningarna, den heter Del av Södra hamnen, enheten Offentlig kulturs tankar om 

förslag till översvämningsskydd. 

 

Denna del av staden kan bli en mycket tilltalande och besöksvänlig del av den centrala 

staden. Utifrån ingående värden såsom vatten och båtar, promenadstråk, grönska och 

planteringar, historia, belägenhet med absolut närhet till stadskärnan, kommunikationer, 

etc. Det är därför en viktig satsning som här ska göras, där konsten på ett tydligt sätt kan 

medverka till att lyfta området och göra det till något en besökare minns efter ett besök. 

Det är alltså viktigt att vi med konsten satsar lite extra här. Förslagsvis ett totalbelopp 

inklusive konsultkostnader, eventuell gjutning av flera plattor som grundläggning, 

material, konstnärsarvode, samt skissarvoden: ca 4 miljoner. I sammanhanget kan 

noteras att 1 % till konst inte riktigt uppnåtts de senaste åren, för 2022 och 2023 kan 

investeringarna behöva bli något högre. 
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Annica Ryman Carl Casimir  

Förvaltningschef Kommunantikvarie 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 



 

                                  Akvarellerad kartskiss av Sten A Kristiansson 

Del av Södra Hamnen.  
Enheten Offentlig kulturs tankar om förslag till översvämningsskydd 

Arbetet med stadens översvämningsskydd har gått in i en ny fas. Den första delen, Fiskekajen just 

väster och syd om Västerbron, var första delen som fick förhöjt översvämningsskydd efter att nästan 

alla kajer stängts av p g a rasrisk. Andra delen var museiparkens södra kant mot vattnet som helt 

enkelt fick en släntad strandkant så länge, för att man skulle tillgängliggöra ytan så snart möjligt. För 

Å-rummet har projekteringen idag i stort slutförts. Aktuellt för projektering nu är fr a Badhuskajen 

och Repslagarbryggan. Junokajen som fortsätter åt väster ägnas än så länge mindre uppmärksamhet 

men måste också hanteras inom en snar framtid. Även Riversideängen (kolkajen) kommer att 

påbörjas i närtid.   

Enheten Offentlig kultur tackar för inbjudan att vara med och diskutera området och försöker här 

sammanfatta våra tankar hittills. 

Badhuskajen, Repslagarbryggan, mm  
Denna del av kommunen är platsen där staden möter havet, landtransporter blir sjötransporter, det 

gröna möter det blå. Gator och vägar möter parker och stensatta kajer och träbryggor. Här ska 

mycket förvandling ske och fungera på en begränsad yta. Det är också här det syns att staden har 

byggts kring en mer än 500-årig sjöfartstradition. Och det är på vår historia vi bygger framtiden. 

Uddevalla hamn var en gång Sverige-Finlands tredje största hamn (1700-talet).  

Samtidigt som det sker en omvandling från sjöfartsnäringar till fritidsbåtar, från arbetsplatser 

präglade av hårt arbete med styckegods, till vackra promenadstråk där det gröna och det blå 

dominerar, så ska det historiska innehållet finnas, med sina inbyggda minnen i platsen.  



Lyfter vi blicken något, vilket är nödvändigt i o m de stora förändringar som kommer, så kan vi 

konstatera att området tillhör Walkesborg vilket var ett av stadens landerier, känt sedan 1770-talet. 

Här anlades troligen under sent 1800-tal det så kallade Kotorget, ursprungligen Kreaturstorget. 

 

Foto 1880 Digitalt museum 

  

Foto 1907 Digitalt museum    



Succesivt har sedan kajer mm byggts ut, kanske främst av John Peterson, Petersson på Baán kallad. 

Peterson var ledamot av Uddevalla stadsfullmäktige 1869 till 1908, 1867 övertog han tågbanan 

(repslageriet) och var ägare till Walkesborg. Peterson var en av Sveriges allra första oljeimportörer, se 

de spännande grundstensformationerna från Sveriges kanske äldsta oljecisterner lite längre söderut 

mellan Sältorna och Lövåsberget. Nordens enda smörjoljefabrik, Exxon Mobil, som driver sin 

smörjoljefabrik vid och i Lövåsberget kommer ur denna verksamhet. Peterson byggde också 

bostadshus i området. 

En bit in i det vi nu kallar Teaterplantaget låg Uddevalla teater som uppfördes på ruinerna efter det 

då brunna Kronomagasinet och stod färdig 1862, men som brann ner 1958. ”Den 15 juli 1958 

förstördes genom brand Uddevallas förnämsta kulturbyggnad, den gamla teatern belägen i närheten 

av södra hamnen. Den anrika träbyggnaden, uppförd 1862 och således när 100 år gammal, 

övertändes på några minuter och brandkåren kämpade en hopplös kamp.” ur Uddevalla förr av Hugo 

Olsson. Något närmre Bäveån låg Jansson och Co skrothandel 1907 - 1958. Denna brann ner ett 

halvår tidigare samma år. Vilket kan tyckas märkligt. 

 

Uddevalla teater Vykort Foto Digitalt museum okänd fotograf 

 

Längre upp mot Sältorna anlades på 1930-talet husfabriken Junohus och för att lasta produkterna på 

fartyg byggdes Junokajen, invigd 1939. Till husfabriken anlades också järnväg efter att Västerbron 

byggts 1939. 

Mycket av marken planlades under 1900-talets första år av stadsingenjör A Herder Lindeberg, som 

senare blev stadens första stadsarkitekt. Flera ingående delar har i Kulturmiljöprogrammet ansetts 

vara av bevarandekaraktär som bör förses med rivningsförbud, såsom gamla badhuset, Rybergska 

huset, m fl. Området utgör en värdefull miljö vars karaktär inte får förvanskas. Ny bebyggelse ska 

uppföras med hänsyn till områdets egenart. 

Vilka möjligheter ser vi? Hur kan området utvecklas och omvandlas på ett respektfullt sätt?  



 

                                             
Foto från Digitalt museum                              Foto från Digitalt museum 

 
Målning av Einar Andersson föreställande de södra kajerna 1925 

 

Om Kulturarvet och hur vi kan utveckla det 
Vad har vi för nyckelfaktorer som direkt berättar om platsens historia? Kajer av kallmurad granit? Ja, 

delvis. Smågatsten? Ja, delvis. Stenpollare i kajmiljön? Saknas till stor del idag. Det kan finnas några 

gamla i kommunens förråd på Brattås, annars borde vi beställa nya. Gamla foton kan visa hur de såg 

ut. Det är mäktigt att västerut längs strandpromenaden se de enorma järnringarna fästade i berget 

för de riktigt stora fartygen. Här vid södra kajen är det en äldre miljö, då passar stenpollare bättre. 

Stora stenpollare kan man också sitta på. Viktiga delar av Uddevallas industrihistoria har utspelats 

här, men de flesta spåren av det är idag borta. Tyvärr försvann den gamla kranen, kallad krokiga 

kranen, som stod nära gamla badhuset, exakt placering känner vi inte till . Men de vita båtarna med 



sin angöringsplats finns kvar. Viktigt också att de får vara det, alltså inte flyttas västerut p g a någon 

eventuell bro. Möjligen skulle de kunna flyttas tvärs över vattnet till en återupprättad ”ångbåtarnas 

vändplats”, för att komma närmare andra kommunikationer och närmre ursprunglig placering.  

     
Idrottshallen längst bort i bild, nuvarande badhus i förgrunden,                             Grundstenar till de äldsta cisternerna.    

bägge med akut rivningshot. I förgrunden skulpturen Solglitter                                                                                                         

från 1975 av Lars Petersson.                                       

  

 
Uddevalla badhus från 1907 arkitekt G W Sandberg, Stockholm, med hjälp av ingenjören Kurt Zachau 

Uddevalla, byggmästare var Axel Wilhelm Stening.                                                                      

Här i Södra hamnen finns stadens gamla badhus uppfört av Uddevalla badhusbolag 1907. Något 

söderut genom Teaterplantaget och badhusparken ligger vårt nuvarande badhus uppfört i början av 

1970-talet. Snart ska detta ersättas med en ny simhall och vad som då ska ske med det befintliga vet 

vi inget om ännu. Detta badhus är inte så gediget byggt, men har en tilltalande inre öppen volym 

vilket i sig ger många möjligheter till annan verksamhet, samt en intressant yttre gestaltning 

välplacerat i parken och mycket glas i fasaden åt norr.  

Idrottshallen intill är en av fyra eller fem bevarade limträ-båghallar i Sverige (se nedan t ex 

Karlshamns som är byggnadsminne eller Tidaholms som inrymmer idrottshistoriskt museum). 

Stadens äldsta badhus hade varit fint att använda till Spa, bassängen finns ju kvar, jämför nedan med 

Karlskronas, byggt nästan samma år och byggnadsminne idag, detta liknar vårt på flera sätt och 

används än idag. Ena annan inspiration skulle kunna komma från Hagabadet i Göteborg, men här kan 

vi ha ett spabad i parken vid vattnet med närhet till stadens restauranger mm. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pressreader.com/sweden/bohuslaningen/20191028/282308206892927&psig=AOvVaw2yOl-USS3IFWUPP63VT_bA&ust=1619714703767000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDowc6xofACFQAAAAAdAAAAABAj
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Uddevalla_gamla_badhus.jpg


                 
Karlskronas badhus, byggnadsminne       Insidan Karlskrona, inför renoverering                 

 
Tidaholm                                        Karlshamn, byggnadsminne 

Det gamla badhuset och även Rybergska huset, som egentligen borde heta det Petersonska huset, är 

förstås mycket viktiga befintliga beståndsdelar som gärna får göras tydligare i stadsbilden.  

Elis smide är en hel fungerande verkstadsmiljö intill som i alla fall inte bör få mindre verksamhetsyta.  

  
Rybergska/Petersonska huset från 1904                              Elis smide                                                                      

arkitekt Eugen Thorburn, byggmästare Axel Wilhelm Stening 

Gröna huset/kakelhuset, Junogatan 2 är en signalbyggnad med sin högre gestaltning. På de två 

översta våningarna fanns en intressant lokal i två plan med höga fönster och fantastisk utsikt. Under 

de gröna skivor som idag kläder fasaden finns en fin mosaiksättning i gröna toner. Tyvärr underhölls 

den inte och man ansåg för några år sedan att det var billigare att sätta på en ny fasadskiva. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Varmbadhuset,_Karlskrona&psig=AOvVaw3zTVSP6utyuQha09YHEb5h&ust=1619702594570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdpcCEofACFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.blt.se/karlskrona/gammalt-badhus-ska-bli-nytt-maste-stanga/&psig=AOvVaw3zTVSP6utyuQha09YHEb5h&ust=1619702594570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdpcCEofACFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vastsverige.com/tidaholm/produkter/idrottshistoriska-museet/&psig=AOvVaw0RyIqxVyH44M18kMIO5kVn&ust=1619702903950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiG-tOFofACFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/byggnadsminnen/tennishallen-i-karlshamn.html&psig=AOvVaw1Ng5ikOmkjiag3H_AO73Vz&ust=1619703019928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj8_oqGofACFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Petersonska_huset&psig=AOvVaw3bezrODSdEK6WBvrbQ9ifb&ust=1619703467268000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCLqOCHofACFQAAAAAdAAAAABAO


 
Gröna huset/Kakelhuset/Junogatan 2                   Skylt från Strandpromenaden 

Väster om gröna huset har människor tydligt uppskattat att Mattssonbolagen sedan några år öppnat 

kajen för promenad, så som det ursprungligt var tänkt med Strandpromenaden. Här går numera 

mycket folk. Innanför denna kaj låg en gång ett repslageri vilket man skulle kunna göra synligt om 

inte annat så på skylt, på en sådan kan man också berätta hur man lossade olja här. Överhuvudtaget 

rör sig många människor längs de södra kajerna sedan några år tillbaka trots att miljön inte gjorts 

iordning på något sätt. Det betyder att det som läggs till här kommer att ses, besökas och uppskattas 

av många. 

Kommentarer till landskapsarkitekternas förslag 
I förslaget som landskapsarkitekterna Sydväst presenterat finns många bra och fina tankar. Ett 

analyserande arbetssätt som vi gillar jämfört med hur planeringen ofta går till. Enheten offentlig 

kultur uppskattar sättet att se på de gröna ytorna med minskad biltrafik, tydligare satsningar på gång 

och cykeltrafik, vattnet mer i fokus, med bra rejäla materialval med koppling till platsen, 

sammanhangen i de olika delarna och den långlånga bänken om vilken någon i gruppen sa: ”Det är 

viktigt för alla, men inte minst unga, gamla, allmänt trötta, att kunna sätta sig på många ställen och vi 

behöver fler mötesplatser. Men också tanken att ta med konsten i ett tidigt skede.” 

”Det behövs grönområden i staden, som är omhändertagna och tillgängliga, det är sådana ställen 

som lockar folk att ta sig ut. I dessa områden tycker jag att hela området behöver: Att du ska kunna 

sitta, fika, grilla, leka, leta & upptäcka, tex ”hitta konsten” likt Hitta ut-kontrollerna som finns och 

berättelser om vad som växer och varför.” Som en annan i offentlig kulturgruppen sa. 

Enheten Offentlig kultur gillar verkligen tanken att det gröna binds ihop och ges olika uttryck och 

funktioner. Att museiparken kopplas ihop med Teaterplantaget som kopplas ihop med Badhusparken 

(genom minskad Asplundsgata) och dessa tre delar kopplas ihop med Å-rummet, kajstråk på både 

norra och södra sidan, Riversideängen och Skansberget.  

Vilken oas mitt i staden detta kommer att bli, med det livgivande vattnet i mitten där olika sorters 

båtar rör sig, det fiskas och blickas ut i fina vyer. Vi behöver inte kalla det stadsparken, det kommer 

bara bli det som alla besökare minns Uddevalla för, där stadskärnan möter havet, det gröna 

tillgängliga längs ån.  

Den eventuella förlusten av den stora öppna gröna ytan i museiparken i förslagets fortsättning torde 

mycket väl kunna gottgöras av Riversideängen om den rustas enligt förslaget. Bra därför om 

Riversideängen kommer med så tidigt som möjligt i det fortsatta projektet, för att därigenom få 

möjligheten att på en sådan öppen yta pröva olika typer av aktiviteter. Den något minskade 

aktivitetsytan mellan museet och Västra Långgatan kan bli mycket spännande enligt förslaget med 

dagvatten och Kilbäcken (och Bävebäcken?) samlade till utlopp i den återtagna vändplatsen för 



ångbåtar och fina platser runt denna, med en pir med servering och längst ut en stor skulptur som 

möter mot väst. Denna del av förslaget kommer förverkligas först senare, varför vi inte kommenterar 

den mera nu.  

”Jag tänker också något likt Positivparken i Frölunda, med pedagoger & plats att värma mat eller gå 

på toa eller för ensamma barn att kunna greja & pyssla mm. Liten konstslingepromenad mm. Finns 

det plats för det på södra sidan, i de bodar som byggs där, eller kan vi komma in i gamla-gamla 

badhuset..? Som en utveckling av teaterplantaget?” 

Vi borde koppla ihop tankar i friluftsplanen, kring detta med stadsnära natur, prata med Robert… 

 
Färjan mellan Nord- och Sydkoster                     Färjan tvärs över Göta Kanal i Töreboda 

Som vi förstår det är det inte längre aktuellt med bilbro eller annan bro som tvingar ut vita båtarna 

västerut och hindrar båtar med mast att komma in till staden. Det tror vi är bra. Görs området med 

en genomtänkt gestaltning kommer man inte att känna att man förlorar något när man måste gå 

runt det, då här finns så mänga positiv värden.  

Om kommunikation tvärs över vattnet väster om Västerbron ändå ska göras bör det begränsas till 

gång- och cykeltrafik och utgöras av en färja, eventuellt obemannad som mellan Nord- och Sydkoster 

eller med cykeltrampsdrift som över Göta kanal i Töreboda. Att kunna få in även lite större båtar, 

kanske med master som sticker upp lite mer och syns lite längre bortifrån, berättar ju direkt om 

platsens anknytning till havet, vilket inte annars är självklart för en besökare.  

En idé som då och då dyker upp är om man kunde lägga ner trafiken längs Västra Långgatan i en 

tunnel under Bäveån för att minska problemen med biltrafiken och få användbara ytor till annat, t ex 

en Västerbro fylld av människor, växtlighet, uteserveringar, små stånd, en mindre scen,… Nu senast 

diskuteras tunneln i o m planerna på en snabbtågsbana mellan Göteborg och Oslo. 

Så funderar vi på plats för scenvagnen, plus lite publik, var? Åtminstone någonstans víd Södra 

Hamnplan? Och/eller bredvid gamla badhuset? För t ex Taubedagen och andra aktiviteter. 

Flera platser bör vara lite förberedda för arrangemang, med t ex elstolpar med jämna mellanrum 

längs kajen. För att kunna göra särskilda aktiviteter, ha några marknadsstånd, belysta 

utställningsskärmar, barnteater, stadsfestival, valstugor,… 

Konst i området 
Det är angeläget med konst som kan befolka och ytterligare ge liv i området. Konsten kan tillföra 

mycket och vara tilldragande i sig. Det kan också vara spännande om konsten förändras över tid. 

Konsten kan också utgöra en del av förändringen, alltså på så sätt att området utvecklas genom 

konsten. Hur återstår att se. 



Vi har många gånger fått frågan om en skulpturpark någonstans i staden. I de flesta förslagen har 

dock konsten därmed getts lite av en bortskuffad plats, som något bara för de intresserade. Vi har 

från förvaltning och nämnd inte tillstyrkt förslagen, utan svarat ja, kanske någon annanstans, i ett bra 

sammanhang. Här finns ett sådant sammanhang. Under en kortare period, som förlängdes till ett 

halvår, gjorde vi en jubileumsutställning för KKV (konstnärernas kollektivverkstad) i Museiparken, Å-

rummet och Fiskekajen. Det blev ett mycket omtyckt och spännande inslag i staden. Vi försöker 

också att då och då låna in skulpturer just för att det är spännande med variation. Vi vill alltså ha fler 

platser för tillfällig konst i området. Vi har begärt det i Å-rummet och hoppas att det blir verklighet, 

men även här längs Fiskekajen och Badhuskajen och i parkerna som omgärdar dessa passar konsten 

väldigt väl in. 

Sydväst har föreslagit att konsten kommer in i olika format och att en större skulptur skulle kunna ta 

plats på Södra hamnplan. Det är ett bra förslag som bör genomföras. Den behöver ha lite höjd och 

vara synlig på håll, kanske också genom ljus, då flera linjer och vyer går samman här. Något som 

sätter ner foten på Södra hamnplan. Den skulle också kunna samverka med en större skulptur på 

andra sidan vattnet längst ut på den planerade piren vid den återuppförda vändplanen för ångbåtar, 

som därmed även kan välkomna de från havet kommande. Men den delen är ännu avlägsen i tid. 

Idag har vi fast konst på några olika platser runt om i området. Här finns Varda, Spira, Minne i glas, 

Stadens hjärta, Sjöfartsmonumentet och Oles cykel.   

Det finns en tidigare tanke om konsten som en del i en medborgardialog angående områdets 

framtida användning och utveckling. Konsten kan då utgöra det sammanhang då hela området 

diskuteras av gemene man. Alltså om vi öppnar för samtal om hur området kan utvecklas och har 

med oss den öppenhet och det fritänkade som konsten ger, genom t ex inbjudna inspel av 

konstnärer, så kan många människor uttrycka sina drömmar och fantasier om vad de ser som önskad 

framtid. En sådan mer utvecklad medborgardialog tar dock tid och kan ställa många ritade planer på 

huvudet, så det kräver en öppenhet inte minst från oss kommunfolk. Nu har det konstaterats att 

detta inte hinns med i denna del av projektet utan får skjutas till andra kommande projekt inom 

översvämningsskyddet. 

Enheten Offentlig kultur, Kultur och fritid, Uddevalla kommun 

2021-11-12 

 



 

Målning av Einar Andersson föreställande Bäveåns södra kajer 1925 Gåva från konstnären 1985 

 

Översvämning mellan Uddevalla teater och Varmbadhuset. Från Digitalt museum, foto taget av Arne 

Andersson mellan 1946 och 1955. 

 



 

Målning av Einar Andersson föreställande kollossning Junokajen 1930. Gåva från konstnären 1985 

 

Text på kortet: "Uddevalla Teater 1940. Obs! Bekvämlighetsinrättningen för marknadsbesökare. Från väster". 

Från Digitalt museum, fotograf okänd 

 

 

Målning av Einar Andersson föreställande de norra kajerna 
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Konstnärlig gestaltning Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Rimnersvallen ska byggas om. Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 

om ett investeringsutrymme om 205 miljoner kronor för att renovera Rimnersvallen 

utifrån standardkrav för elitidrottfotboll och friidrott samt tillgänglighetsanpassning. 

 

Efter många år av lappning och lagning tas nu ett rejälare grepp om den snart 100-åriga 

idrottsplatsen. Även betongen under läktare behöver ersättas varför ett nytt förslag 

också innehåller nya läktare. Rimnersvallen ska renoveras till standardkraven för 

parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll. Arenan ska också bli helt 

tillgänglighetsanpassad för besökare och publik. 

 

En tidplan för ombyggnationen säger att när förprojektering nu under innevarande år 

avslutats och investeringsbeslut fattats av Kommunfullmäktige, så kan projektering, 

kalkylering och färdigställande av bygghandlingar påbörjas. Invigning skulle därmed 

kunna ske till 100 års-jubileet 2023. 

 

Konstprogram 

I byggnationen ska också konst ingå. Då det är en mycket offentlig plats som kommer 

att besökas både av många uddevallabor och därtill många tillresande, så är en 

konstnärlig gestaltning på denna plats särskilt angelägen. 

 

En diskussion har redan under förprojekteringen pågått om på vilket sätt konsten bäst 

kan komma in. Med ny arkitekt från Sweco för projekteringen hölls ett första möte om 

konsten i slutet av november.  

 

Konsten bör ingå i det sammanhang som Rimnersområdet utgör, så att samband och 

samspel kan upplevas med befintlig konst. 

 

Då tidplanen är pressad och upphandling av konst tar tid, så kommer de konstnärliga 

gestaltningarna främst att utföras i 2-dimensionell form för att inte ställa för stora krav 

på särskilda konstruktionslösningar. Projekteringen behöver vara klar under första delen 

av 2022. 

  

Förslag på placering av konst: 

- Entrétorget: Mellan Rimnershallen, Rimnersbadet och Rimnersvallen ska det 

befintliga entrétorget förstoras och tydliggöras, bland annat med konst. 

- Rimnersvallens utsida särskilt åt syd bör signalera vad som ryms innanför staket, 

kortsidesläktare och resultattavlans baksida. 
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- Rimnershallens västra fasad kan gärna bära någon gestaltning monterad likt 

befintlig på byggnadens södra fasad. 

- Rimnersvallens utvändiga kortsida åt syd får gärna göra vallen mer synlig.  

- Någonting i digital form till resultattavla att användas i mellantider. 

- Därutöver finns från den nuvarande anläggningen ett antal delar som bör 

återanvändas, till exempel skulpturen i form av en snäcka och samtidigt en 

fotbollsspelare från VM-58 av Mats Nordlund, Inlägget av Daniel Janosz på 

administrationsbyggnadens södra gavel, idrottande mindre blåa figurer över 

ingång till den stora läktaren, en siluettfigur i en bågform av ett stort A som 

också skulle kunna nytillverkas med andra bokstäver för samtliga blivande 

ingångar, en bronsplakett med text på portugisiska och tavla med tidningsurklipp 

från 1958, ett vändkors av den gamla modellen. Anläggningens historia är 

värdefull att ta vara på, kanske kan det användas som konstprojekt annars bör 

det tas om hand på annat sätt i bygget. 

Till konstkonsult har Yngve Brothén utsetts. Yngve arbetar redan med Rimnersbadet 

varför det är lämpligt att utöka uppdraget till den intilliggande ombyggnationen av 

Rimnersvallen. Entreprenör är Peab Sverige AB. 

 

Ekonomiska medel till Rimnersvallen konstnärliga gestaltning uppskattas till ca 2 

miljoner och föreslås hämtas ur kommunens investeringsmedel baserat på 1 %-regeln. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-23  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 211 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner konstprogram för Rimnersvallen vid 

ombyggnation. 

  

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Carl Casimir  

Förvaltningschef Kommunantikvarie  

Skickas till 

Samhällsbyggnad  
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Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir  

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

 

Konstnärlig gestaltning till Uddevalla nya brandstation 

Sammanfattning 

Uddevalla bygger i denna stund en ny brandstation. Brandstationen byggs på en tomt 

mellan Västgötavägen och Exercisvägen och ska stå klar till sommaren 2023. Arbetet 

med brandstationen sker i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 

Serneke och Uddevalla kommun. 

 

Uddevallas nya brandstation kommer att bli svart med röda inslag och byggas i en till 

två våningar, med vagnhall, operativa samt administrativa delar. Inne på området ska 

även fristående förråd, miljöbyggnad och carport byggas. En infartsväg för besökare 

kommer att byggas intill Idaberget, där även huvudentrén till brandstationen kommer att 

ligga. Brandstationen kommer att innehålla utbildningslokaler och ha ett stort antal 

besökare som ska ta del av brandskydds- och livräddningskurser.  

 

Den planerade byggnaden har inte möjlighet till konstnärlig gestaltning i fasader mot 

gata. Innanför besöksentré finns några möjligheter, invändigt finns en möjlighet.  

 

Kultur och fritid har tillsammans med konstkonsult valt i första hand två platser. 

Invändigt finns en större vägg som är tänkt att förses med ljudabsorberande skivor, idag 

ritade som 12 stycken 600 x 600 plattor. Dessa kan användas för att ge ett konstnärligt 

uttryck och kommer att bli synligt för de flesta som vistas i lokalerna.  

 

Utvändigt har i första hand ett hörn av byggnaden som vetter mot infartsentrén valts för 

montering av någonting i storlek upp till max 8,5 meters höjd och maxbredd 2,5 + 1 m. 

Detta verk utförs som något distansmonterat i metall med lång hållbarhet, eller neon, 

eller LED-slinga, eller… Det bör inte målas på vägg.  

 

En ytterligare möjlighet utvändigt som också kan användas är en liten yta framför en 

mindre byggnad som innehåller en miljöstation, alternativt miljöstationens vägg mot 

infartsentrén. Här kan en pendang eller replik till den större väggestaltningen eventuellt 

ta plats.  

 

En tanke med de utvändiga placeringarna av konst är att de ska kunna upplevas av 

besökare till stationen, men också på lite distans av förbipasserande. 

 

För ändamålet med konstnärlig gestaltning bedömer vi att en rimlig kostnad kan ligga 

mellan 0,9 och 1,2 miljon kronor. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner konstprogram för Uddevalla nya brandstation.  

Ärendebeskrivning 

Uddevalla bygger i denna stund en ny brandstation. Brandstationen byggs på en tomt 

mellan Västgötavägen och Exercisvägen och ska stå klar till sommaren 2023. Arbetet 

med brandstationen sker i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, 

Serneke och Uddevalla kommun. 

 

Uddevallas nya brandstation kommer att bli svart med röda inslag och byggas i en till 

två våningar, med vagnhall, operativa samt administrativa delar. Inne på området ska 

även fristående förråd, miljöbyggnad och carport byggas. En infartsväg för besökare 

kommer att byggas intill Idaberget, där även huvudentrén till brandstationen kommer att 

ligga. 

 
Eventuell konstnärlig gestaltning har diskuterats mellan Kultur och fritid, projektledare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, arkitekten och konstkonsult. Arkitekt är Fredblads 

arkitekter och till konstkonsult har Agneta Stening utsetts. Räddningstjänsten Mitt 

Bohuslän är också vidtalade och kommer att vara delaktiga i processen. 

 

Den planerade byggnaden har inte möjlighet till konstnärlig gestaltning i fasader mot 

gata. Innanför besöksentré finns några möjligheter, invändigt finns en möjlighet. Kultur 

och fritid har tillsammans med konstkonsult valt i första hand två platser. Invändigt 
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finns en större vägg som är tänkt att förses med ljudabsorberande skivor, idag ritade 

som 12 stycken 600 x 600 plattor. Dessa kan användas för att ge ett konstnärligt uttryck 

och kommer att bli synligt för de flesta som vistas i lokalerna. Utvändigt har i första 

hand ett hörn av byggnaden som vetter mot infartsentrén valts för montering av 

någonting i storlek upp till max 8,5 meters höjd och maxbredd 2,5 + 1 m. Detta verk 

utförs som något distansmonterat i metall med lång hållbarhet, eller neon, eller LED-

slinga, eller… Det bör inte målas på vägg. En annan ytterligare möjlighet utvändigt som 

också kan användas är en liten yta framför en mindre byggnad som innehåller en 

miljöstation, alternativt miljöstationens vägg mot infartsentrén. Här kan en pendang 

eller replik till den större väggestaltningen eventuellt ta plats.  

 

Brandstationen kommer att innehålla utbildningslokaler och ha ett stort antal besökare 

som ska ta del av brandskydds- och livräddningskurser. 

 

Infartsentré        Miljöstation            Besöksentré          Förslag konstplacering på hörn 

 
 

En tanke med de utvändiga placeringarna av konst är att de ska kunna upplevas av 

besökare till stationen, men också på lite distans av förbipasserande. 
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För ändamålet med konstnärlig gestaltning bedömer vi att en rimlig kostnad kan ligga 

mellan 0,9 och 1,2 miljon kronor. 

 

 

2021-10-22 

Carl Casimir, kommunantikvarie Uddevalla kommun  

Kerstin Karlsson, kultursamordnare Uddevalla kommun 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Carl Casimir  

Förvaltningschef Kommunantikvarie  

Skickas till 

Samhällsbyggnad  



Konstprogram      

Konstnärlig gestaltning till Uddevalla nya brandstation 

Uddevalla bygger i denna stund en ny brandstation. Brandstationen byggs på en tomt mellan 

Västgötavägen och Exercisvägen och ska stå klar till sommaren 2023. Arbetet med 

brandstationen sker i ett tätt samarbete mellan Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Serneke 

och Uddevalla kommun. 

Uddevallas nya brandstation kommer att bli svart med röda inslag och byggas i en till två 

våningar, med vagnhall, operativa samt administrativa delar. Inne på området ska även 

fristående förråd, miljöbyggnad och carport byggas. En infartsväg för besökare kommer att 

byggas intill Idaberget, där även huvudentrén till brandstationen kommer att ligga. 

 

Eventuell konstnärlig gestaltning har diskuterats mellan Kultur och fritid, projektledare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, arkitekten och konstkonsult. Arkitekt är Fredblads arkitekter 

och till konstkonsult har Agneta Stening utsetts. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är också 

vidtalade och kommer att vara delaktiga i processen. 

Den planerade byggnaden har inte möjlighet till konstnärlig gestaltning i fasader mot gata. 

Innanför besöksentré finns några möjligheter, invändigt finns en möjlighet. Kultur och fritid 

har tillsammans med konstkonsult valt i första hand två platser. Invändigt finns en större 

vägg som är tänkt att förses med ljudabsorberande skivor, idag ritade som 12 stycken 600 x 

600 plattor. Dessa kan användas för att ge ett konstnärligt uttryck och kommer att bli synligt 

för de flesta som vistas i lokalerna. Utvändigt har i första hand ett hörn av byggnaden som 

vetter mot infartsentrén valts för montering av någonting i storlek upp till max 8,5 meters höjd 

och maxbredd 2,5 + 1 m. Detta verk utförs som något distansmonterat i metall med lång 

hållbarhet, eller neon, eller LED-slinga, eller… Det bör inte målas på vägg. En annan 

ytterligare möjlighet utvändigt som också kan användas är en liten yta framför en mindre 

byggnad som innehåller en miljöstation, alternativt miljöstationens vägg mot infartsentrén. 

Här kan en pendang eller replik till den större väggestaltningen eventuellt ta plats.  

Brandstationen kommer att innehålla utbildningslokaler och ha ett stort antal besökare som 

ska ta del av brandskydds- och livräddningskurser.  



 

Infartsentré        Miljöstation            Besöksentré          Förslag konstplacering på hörn 

 

 

En tanke med de utvändiga placeringarna av konst är att de ska kunna upplevas av 

besökare till stationen, men också på lite distans av förbipasserande. 

För ändamålet med konstnärlig gestaltning bedömer vi att en rimlig kostnad kan ligga mellan 

0,9 och 1,2 miljon kronor. 

 

2021-10-22 

Carl Casimir, kommunantikvarie Uddevalla kommun  

Kerstin Karlsson, kultursamordnare Uddevalla kommun 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Rapportering av informationssäkerhetsarbete och arbete med 

GDPR 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2021-11-18 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbeten inom nämndens verksamhet som har observerats under perioden 

2021-05-25 – 2021-11-18. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Dataskyddsombudets rapport 2021-11-16  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten om informationssäkerhetsarbete och 

arbete med dataskyddsförordningen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Dataskyddsombud  
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Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Rapport arbetet med GDPR till Kultur och fritidsnämnden 

1. Kommunövergripande 

2. Kultur och fritidsnämnden 

3. Övrigt 

 

Kommunövergripande arbete 

 Uppföljning avvikelserapportering 

o Antal 

 36 st sedan tjänsten startade 210122 

 22 st sedan avrapportering juni 

o Rapporterat KFN 

 KFN 2 

o Fortsatt stort mörkertal 

o Mänskliga faktorn största problematiken när vi ser på totalen 

 

 Uppföljning begäran registerutdrag 

o Antal 

 8 st sedan tjänsten startade i Open E 210222 

 3 st sedan förra avrapportering juni 
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 Rådgivning axplock 

o Kakor och statistikverktyg kommunens websidor 

o Samordning av IT-system flera system samma funktion 

o Videomaterial med anledning av eventuellt brott 

o Adressregister Ciceron 

o Gränsdragning klassning informationsmängders skyddsvärde  

o Tillståndsnivåer (Level of Assurance LoA) 

o Lagringsytor 

o Samtycke barn gällande ungdomsfullmäktige 

o Vårdnadshavare ser varandra i IT system Speedadmin 

o Fritextsökning i IT system Interbook 

 

 Anmälan personuppgiftsincident från medborgare om att Uddevalla kommun hanterat 

dennes personuppgifter på felaktigt sätt 

o Utredning gav att Uddevalla kommun inte agerat felaktigt 

 

 Dialog med förvaltningarnas dataskyddshandläggare gällande vem som ansvarar för 

sökning i kommunövergripande system vid begäran registerutdrag och hur det ska 

hanteras om man anträffar personuppgifter på den sökande. De system som det var 

dialog kring 

o Ciceron 

o Open E 

 

 Förslag till tjänstebeskrivning Dataskyddsombud 
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 Arbete med Open E och eventuella åtgärder för att säkerställa möjligheten för att 

kunna söka personuppgifter och hur rutin ska se ut kring detta 

o Arbete pågår 

 Möten där vi arbetat med nya funktioner VisAlfa 

o GDPR 

o Informationssäkerhet 

 

 Dialog med Samordningsförbundet Väst om Uddevalla kommuns Dataskyddsombud 

kan vara Dataskyddsombud även för Samordningsförbundet Väst 

o Björn har gett klartecken 

 Formalia återstår 

 

 Kontroll av OCR skanning per automatik på våra skrivare 

o Skrivare innan byte: Fick till svar att det var aktiverat 

o Skrivare efter byte: Fått svar att man måste aktivera på varje skrivare, IT kan 

inte skjuta ut denna funktion 

 Guide framtagen med anledning av detta 

 Följa upp att förvaltningarna går ut med denna information och tillser 

att OCR skanning aktiveras 

 

 Kontroll gällande OCR konvertering i Acrobat Reader 

o Pågående 

 

 SKA statistik och hantering av personuppgifter 
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 Dialog med kommuner gällande personuppgifter i social media 

o Sundsvall 

o Östersund 

 

 Personuppgiftsbiträdesavtal 

o Dataskyddshandläggare kommer oftast in för sent i processen möte 

upphandling bokat december 

 

 Informationssäkerhetsmånad oktober 

 

 Information Göteborgs kommun om konsekvensbedömning samt reglerna i Uddevalla 

 

Kultur och fritidsnämndens arbete med GDPR 

 Arbete med dokumenthanteringsplan, ifyllande av förekomst av personuppgifter samt 

informationsklassning av olika processer i planen utifrån informationens värde och 

känslighet. 

 Svarat på frågor från olika delar av förvaltningen 

 

 Översyn Registerförteckning 

 

 Översyn Samtycke och allmänt intresse påbörjad 

 

 Städdag bokad för en avdelning i december 
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 Dialog med dataskyddsombud om hantering av personuppgifter i verksamhetssystem 

Speedadmin samt Interbook  

Övrigt 

 

Delar av Integritetsskyddsmyndighetens årliga tillsyn enligt 

deras tillsynsplan för 2021–2022 

Det finns flera punkter i denna plan än de som presenteras här, huvuddelen av den tillsyn som 

IMY kommer att utföra är klagomålsanpassad. 

De punkter jag redogör för tillhör IMY:s årliga planerade tillsyn, jag rekommenderar att 

nämnden utifrån dessa områden ser över sina eventuella behandlingar och att det som krävs 

enligt dessa regelverk är uppfyllt. 

 

Dataskyddsförordningen 

 Myndigheters användning av samtycke som rättslig grund 

o Har nämnden ordning på de behandlingar som bygger på samtycke och vart 

dessa samtycken förvaras 

 Granskning av myndigheters tillämpning av artikel 35 (konsekvensbedömning) i 

dataskyddsförordningen och artikel 36 (förhandssamråd) 

o Tar nämnden hänsyn till dessa artiklar vid nya eller förändrade 

personuppgiftsbehandlingar. I första hand konsekvensbedömning enligt artikel 

35, medvetenhet om förhandssamråd enligt artikel 36 
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Kamerabevakningslagen 

Lyfter frågan som Dataskyddsombud med anledning av att det kan förekomma 

personuppgiftsbehandlingar vid kamerabevakning. 

 

 Granskning av arbetsgivares kamerabevakning 

 

 Granskning av kamerabevakning av plats dit allmänheten har tillträde 

1. Har nämnden ordning på sin kamerabevakning 

2. Har de bedömningar som krävs enligt dataskyddsförordningen och 

kamerabevakningslagen gjorts, är det dokumenterat 

3. Där tillstånd krävs är detta sökt 
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Handläggare 

Utvecklare Mia Marie Johansson 
Telefon  
miamarie.johansson@uddevalla.se 

 

Bidrag till kulturföreningar 2022 

 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till 

föreningslivet i Uddevalla. Den ekonomiska ramen för bidrag till kulturföreningar 

uppgår till 1 300 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Kultur och fritidsförvaltningens PM 2021-11-16 med bilaga      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja ABF Fotoklubb  

 
20 000 kronor  

att bevilja Bohusläns Föreningsarkiv 

 
50 000 kronor  

att bevilja Bokenäs Hembygdsförening  

                                              
80 000 kronor  

att bevilja Bokenäsets Ådra 

                                                                
15 000 kronor  

att bevilja Collegium Musicum   

                                                         
40 000 kronor  

att bevilja Filmis                         

                                                         
16 000 kronor  

att bevilja Kulturens Hus           

                                                           
18 000 kronor  

att bevilja Kulturföreningen Uddevallakassetten       

                          
40 000 kronor  

att bevilja Kören Fräknarna                                      

                            
 1 000 kronor  

att bevilja Lane-Ryrs Hembygdsförening                

                            
 4 000 kronor  

att bevilja L’Jazz Ljungskile                                    

                            
50 000 kronor  
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att bevilja Ljungskile Dansare och Spelmän                    
                    

 10 000 kronor  

att bevilja Ljungskile Filmstudio                                     

                    
  6 000 kronor  

att bevilja Ljungskileortens Hembygdsförening              

                     
 25 000 kronor  

att bevilja Musikföreningen Adrian                                 

                   
130 000 kronor  

att bevilja Musikföreningen Musikhuset                            

                 
240 000 kronor  

att bevilja Målarföreningen Kasen 27                                

                  
  5 000 kronor  

att bevilja Odd Singers                                                       

                  
  1 000 kronor  

att bevilja Skredsvik, Herrestad, Högås Hembygdsförening     

                 
 20 000 kronor  

att bevilja Studio 32                                                          

                    
 40 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Bluesförening                                 

              
 40 000 kronor  

att bevilja Uddevalla FN-förening                                    

                    
 10 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Folkdansgille                                  

                   
 15 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Hembygdsförening                         

                    
 80 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Humanistiska Förbund                     

                  
   5 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Kammarorkester                              

                  
 15 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Konstförening                                  

                  
 10 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Riksteaterförening                          

                  
130 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Släktforskare                                   

                   
 18 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Stadsmusikkår                                

                    
 20 000 kronor  

att bevilja U-a Varvs och Industrihistoriska förening              

 

 10 000 kronor  

att bevilja Ängöns Vävstuga i Uddevalla   

                       
 9 000 kronor  

att bevilja Rock´n Roll West                         

                                       
40 000 kronor  
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att bevilja Sällskapet Lelångebanan                  

                                  
10 000 kronor  

 

Ramen för bidrag till kulturföreningar är 1 300 000 kronor.  

Enligt förslaget fördelas 1 223 000 kronor, samt tillskapas en pott på 77 000 kronor för 

att stödja eventuella inkommande bidragsansökningar under 2022. 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Mia Marie Johansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Berörda föreningar 
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Handläggare 

Utvecklare Mia Marie Johansson 
Telefon  
miamarie.johansson@uddevalla.se 

 

Förslag till bidrag kulturföreningar 2022 

 

Årets anslag 

Allmännyttiga ideella kulturföreningar i Uddevalla som är bidragsberättigade har 

möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag.  

Ramen för dessa bidrag för 2022 är 1 300 000 kronor.  

Förutsättningar 

Samtliga föreningar som avser ansöka om bidrag från Kultur och fritidsnämnden ska 

först ansöka om bidragsberättigande. Att en förening är bidragsberättigad innebär att 

den uppfyller de allmänna villkor och förutsättningar som Kultur och fritidsnämnden 

beslutat om 2007-08-22 § 120.  Vid ansökan om bidragsberättigande inlämnar samtliga 

föreningar årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, 

verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.  

 

Enligt de övergripande kulturpolitiska målen ska föreningar med verksamhet till och för 

barn och ungdomar prioriteras. En viktig faktor i fördelning är att föreningarna ska 

arbeta med en utåtriktad verksamhet. I denna fördelning finns även föreningar som tar 

ett stort ansvar vid bevarandet av vårt kulturarv. 

Förslag till fördelning 

Ramen för bidrag till kulturföreningar är 1 300 000 kronor. Enligt förslaget tillskapas en 

pott på 77 000 kronor för ansökningar från föreningarna under verksamhetsår 2022. 

Detta ger utrymme för mer riktade projekt, som till exempel miljöförbättringar, 

tillgänglighetsanpassningar i enlighet med strategiskplan, kulturpolitiska mål och Kultur 

och fritidsnämndens styrkort.   

  

Kulturbidrag förslag 2022 (bilaga 1) visar den föreslagna fördelningen.  

Ekonomisk sammanfattning 

Enligt förslaget fördelas 1 223 000 kronor. En pott skapas på 77 000 kronor för 

eventuella inkommande bidragsansökningar under år 2022.  

Bilaga 

Kulturbidrag förslag 2022 
 



Kulturbidrag förslag 2022 2021 2021 2022 Förslag

Förening Lokal (2022 ans) Beviljat Ansökt 2022

ABF Fotoklubb 40 258 20 000 40 000 20 000

Bohuslän föreningsarkiv 61 080 50 000 100 000 50 000

Bokenäs Hembygdsförening 81 576 80 000 80 000 80 000

Bokenäsets Ådra 2 700 15 000 20 000 15 000

Collegium Musicum 0 40 000 40 000 40 000

Filmis 9 000 16 000 25 000 16 000

Kulturens Hus 15 955 18 000 35 000 18 000

Kulturföreningen Uddevallakassetten 18 000 40 000 40 000 40 000

Kören Fräknarna 0 1 000 1 000 1 000

Lane-Ryrs Hembygdsförening 9 293 4 000 6 000 4 000

Lj. Dansare och Spelmän 32 750 10 000 10 000 10 000

L'Jazz Ljungskile 12 824 50 000 65 000 50 000

Ljungskile Filmstudio 0 6 000 6 000 6 000

Ljungskileortens hembygdsför plus 2700 25 000 25 000 25 000

Musikföreningen Adrian 99 817 130 000 161 000 130 000

Musikföreningen Musikhuset 227 830 240 000 240 000 240 000

Målarföreningen Kasen 27 46 269 5 000 10 000 5 000

Odd singers 0 1 000 2 000 1 000

Rock´n Roll West 7 471 40 000 40 000 40 000

Skredsvik, Herrestad, Högås hbf 10 263 20 000 20 000 20 000

Studio 32 48 116 40 000 100 000 40 000

Sällskapet Lelångenbanan 24 475 10 000 24 400 10 000

U-a Bluesförening 7 500 40 000 60 000 40 000                      

U-a FN-förening 0 10 000 20 000 10 000

U-a Folkdansgille plus 41568 15 000 25 000 15 000

U-a hembygdsförening 89 024 80 000 90 000 80 000

U-a Humanistiska förbund 0 5 000 5 000 5 000

U-a kammarorkester 0 15 000 25 000 15 000

U-a Konstförening 4 500 10 000 25 000 10 000

U-a Riksteaterförening 0 130 000 130 000 130 000

U-a Släktforskare 15 730 18 000 15 730 18 000

U-a Stadsmusikkår 0 20 000 35 000 20 000

U-a varvs och industrihistoriska för 12 240 10 000 15 000 10 000

Ängöns Vävstuga i Uddevalla 36 743 9 000 10 000 9 000

TOTALT 1 223 000 1 506 130 1 223 000
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Handläggare 

Utvecklare Mia Marie Johansson 
Telefon  
miamarie.johansson@uddevalla.se 

 

Bidrag till funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och 

pensionärsföreningar 2022 

 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela föreningsbidrag 

till föreningar som är verksamma i kommunen. Den ekonomiska ramen för kommunalt 

föreningsbidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, sociala och pensionärsföreningar är 

1 658 000 kronor inför verksamhetsåret 2022. Bidragen fördelas enligt gällande 

riktlinjer. Enligt förslaget fördelas 1 657 862 kronor, till detta lämnas en pott på 75 000 

kronor för att stödja eventuella inkommande bidragsansökningar under 2022. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Kultur och fritidsförvaltningens PM 2021-11-16, med bilaga 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Funktionsrätt i Uddevalla  386 517 kronor 

samt kommunalt lönebidrag för 1,5 tjänst 

 

att bevilja Afasiföreningen i Uddevalla   8 180 kronor 

  

att bevilja Astma och allergiföreningen i Uddevalla    7 600 kronor 

 

att bevilja Attention Uddevalla  52 010 kronor 

 

att bevilja DHB Västra   17 580 kronor 

 

att bevilja Diabetesföreningen i Uddevalla  14 440 kronor  

 

att bevilja FUB i Uddevalla   6 640 kronor 

 

att bevilja Hjärnskadeförb. Hjärnkraft Fyrbodal                      11 240 kronor 
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att bevilja Föreningen HjärtLung Uddevalla  7 780 kronor 

 

att bevilja IFS Fyrbodal  5 260 kronor 

 

att bevilja Neuroförbundet Uddevalla  5 960 kronor 

 

att bevilja Reumatikerföreningen i Uddevalla   63 679 kronor 

 

att bevilja Mag- och Tarmföreningen i Fyrbodal    11 140 kronor 

 

att bevilja Strokeföreningen Fyrbodal  4 320 kronor 

 

att bevilja Synskadades Riksförbund Uddevalla   41 366 kronor 

 

att bevilja Epilepsi i Bohuslän  4 340 kronor 

 

att bevilja Psoriasisförbundet lokalavdelning MUSKOT  8 040 kronor 

 

att bevilja Rörelsehindrade Barn & Ungdomar Uddevalla  39 100 kronor  

 

att bevilja Bröstcancerförening Emelie Bohuslän   25 089 kronor 

 

att bevilja Föreningen För Psykiskt Funktionshindrade Vänkraft  4 000 kronor 

 

att bevilja Huvudvärksföreningen Trestad  3 540 kronor  

 

att bevilja Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän  5 100 kronor 

 

att bevilja Forshälla PRO   4 125 kronor 

 

att bevilja Skogslyckans PRO      7 500 kronor 

 

att bevilja Skredsviks PRO i Uddevalla   12 750 kronor 

 

att bevilja Kamratföreningen Länken i Uddevalla    95 590 kronor 

 

att bevilja Fria Sällskapet Länkarna i Uddevalla    117 557 kronor 

 

att bevilja Bris Region Väst  62 400 kronor 

 

att bevilja Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare  3 000 kronor 

 

att bevilja Demensföreningen i Uddevalla   5 000 kronor 
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att bevilja Föräldraföreningen mot Narkotika  5 000 kronor 

 

att bevilja ATSUB                      5 000 kronor 

 

att bevilja Bohusläns God Man och Förvaltarförening  8 000 kronor 

 

att bevilja Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg  70 000 kronor 

 

att bevilja Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla  350 000 kronor 

 

att bevilja Strandbynäs Gårds Intresseförening  25 000 kronor 

 

 

 

 

Annica Ryman Mia Marie Johansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
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Handläggare 

Utvecklare Mia Marie Johansson 
Telefon  
miamarie.johansson@uddevalla.se 

 

Förslag till fördelning av föreningsbidrag till funktionsrätts-, 

länk-, frivillig-, sociala och pensionärsföreningar inför 2022 

 

Årets anslag 
 

Den ekonomiska ramen för kommunalt föreningsbidrag till funktionsrätts-, länk-, 

frivillig- och sociala föreningar samt pensionärsorganisationer för 2022 1 658 000 

kronor. 

Förutsättningar 
 

Samtliga föreningar som avser ansöka om bidrag från Kultur och fritidsnämnden ska 

först ansöka om bidragsberättigande. Att en förening är bidragsberättigad innebär att 

den uppfyller de allmänna villkor och förutsättningar som Kultur och fritidsnämnden 

beslutat om 2007-08-22 § 120. Vid ansökan om bidragsberättigande inlämnar samtliga 

föreningar årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, 

verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.  

 

Fördelningen av bidrag till respektive föreningskategori sker i enlighet med de riktlinjer 

som Kultur och fritidsnämnden övertagit från socialnämnden, detta skedde 2005.  

 

Nedan följer en beskrivning av dessa riktlinjer: 

 

Funktionsrättsföreningar  

• Bidrag kan utgå till förening med minst 15 medlemmar bosatta i 

Uddevalla kommun 

• Grundbidrag uppdelat på en fast del (4000 kronor/förening) och en 

rörlig del (20 kronor/medlem). 

• För Funktionsrätt Uddevalla (fd. Handikappföreningarnas 

samarbetsorgan, HSO) utgår en rörlig del för medlemsföreningarna 

(500kronor/förening). 

• Hyresbidrag utgår med 80 % eller 90 % av faktisk hyra inkl. el. Den 

högre procentsatsen är för föreningar med fler än 200 medlemmar. 

Funktionsrätt Uddevalla beviljas hyresbidrag med 85 % av faktisk hyra. 

• Startbidrag 3000 kronor till nystartade föreningar. 

• Lönebidrag, föreningar med lönebidragsanställda beviljas 95 % av den 

faktiska lönekostnaden med avdrag för AMI: s bidragsdel. Högsta 

bidragsgrundande lönenivå har sedan 2003-01-01 varit 16 170 

kronor/månad. 
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Sociala föreningar/Frivilligorganisationer 

Beviljandet av föreningsbidrag till denna föreningskategori har vid tidigare års 

fördelningar tagit hänsyn till deras betydelse för kommunen och samhället i övrigt. Det 

finns inga klara normer för hur dessa bidrag ska fördelas. I denna grupp av föreningarna 

finns dels föreningar med sin huvudsakliga verksamhet i Uddevalla kommun men även 

föreningar som har mer regional omfattning. De föreningar som verkar på regional nivå 

saknar medlemsunderlag för att driva en lokalförening men verkar för och har 

medlemmar som är bosatta inom kommunen.  

 

Länkorganisationer 

• hyresbidrag beviljas med 90 % av faktisk hyra inkl. el.  

• verksamhetsbidrag beviljas baserat på antal medlemmar samt den 

verksamhet de bedriver dock finns ingen fastställd norm som 

verksamhetsbidraget beräknas på. 

 

Pensionärsorganisationer 

• enligt socialnämndens beslut 1999-05-25 § 142, utgår 

kostnadsersättning för kontaktombud vid väntjänst med 375 kronor per 

ombud.  

 

Förslag till fördelning 

 

Funktionsrättsföreningar  

Grundbidrag till funktionsrättsföreningar föreslås enligt beräkning efter riktlinjer till 

132 680 kronor (fast och rörlig del), hyresbidrag uppgår enligt förslaget till 500 690 

kronor samt särskilt bidrag till 99 550 kronor (bilaga 2). Lönebidragen uppgår till 79 

020 kronor (bilaga 3) för 2021. Totalt, förutom lönebidrag, går enligt ovanstående 

förslag 732 920 kronor till funktionsrättsföreningar. 

 

Särskilda bidrag till funktionsrättsföreningar 

 

Mag- och tarmföreningen i Fyrbodal ansöker om 6000 kr i särskilt bidrag. Syftet är 

att erbjuda nya kunskaper om hur tarmbakterier påverkar sjukdomsbilden för personer 

med mag-och tarmsjukdomar. En öppen föreläsning om tarmbakterier anordnas på 

Bohusläns museum i april 2022. Föreläsningen görs av Stine Strösrud, forskare från 

nutrition, Göteborgs Universitet. Hennes team har lång erfarenhet av forskning inom 

tarmbakteriernas funktion och påverkan på vår kropp. I föreläsningens paus finns 

möjlighet för medlemmar att prata med representanter från föreningen om sin specifika 

diagnos och hur föreningen kan vara behjälplig. Föreningen står själv för lokalhyra, 

kostnader är föreläsning och annonsering. Föreningen beviljas enligt förslaget 6000 

kronor. 
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Psoriasisförbundet, Lokalavdelning Muskot ansöker om 6000 kr i särskilt bidrag. 

Planerad föreläsning av läkare som arbetar på Hudmottagning på sjukhus. 

Föreläsningen förväntas ske i Funktionsrätt Uddevallas lokaler. Lokalbidrag utgår till 

Funktionsrätt Uddevalla. Föreningen beviljas enligt förslaget 3000 kronor till föreläsare.   
 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Fyrbodal, Föreningen ansöker om 8 300 kronor till 

en halvdagsföreläsning om hjärnskakning på Bohusläns museum. Inbjudan till 

utbildningsdagen riktar sig främst till idrottsföreningar och skolsköterskor. Kostnader är 

lokalhyra, föreläsare, reseersättning och porto. Föreningen beviljas enligt förslaget 6000 

kronor till lokalhyra och föreläsare.  

 

Uddevalla Afasiförening ansöker om 4000 kr i särskilt bidrag för att göra en broschyr 

som vänder sig till personer i arbetsför ålder och som kan lämnas till vårdgivare samt 

för en föreläsning till våren om samtalspartnerträning som vänder sig till anhöriga och 

personal inom kommunal vård. Samtalspartnerträning är en ny aktivitet som enligt 

socialstyrelsens riktlinjer för 2019 ska erbjudas alla med afasi. Kostnader är 

informationsbroschyr och föreläsning. Föreningen beviljas enligt förslaget 4000 kronor 

till broschyr, lokalhyra och föreläsare.   

 

Diabetesföreningen i Uddevalla ansöker om 10 300 kronor i särskilt bidrag för att öka 

intresset för barn och ungdomar genom anordnande av kick off för 20 deltagare i Ung 

diabetes (15-30 år). Föreningen har under en längre tid önskat uppmärksamma och 

engagera ungdomar inom Västra Götaland. Inom organisationen finns en särskild 

avdelning för unga diabetiker, men tyvärr har det varit svårt att fånga intresset för denna 

grupp i vårt område. Föreningen vill på lokal nivå öka intresset och stärka gemenskapen 

mellan ungdomar med samma diagnos. Avsikten är också att ungdomar ska få tillfälle 

att utbyta erfarenheter och ge tips till varandra för att allt ska bli så bra som möjligt. De 

tänker att det eventuellt kan bli början på fler återträffar och skidläger. Kostnader är 

lokalhyra, föreläsare, resekostnader, måltider och material. Insatsen riktar sig till barn 

och unga som är en prioriterad målgrupp, föreningen beviljas enligt förslaget 8 300 

kronor. 

 

Funktionsrätt Uddevalla, Föreningen ansöker om 10 000 kronor till utförande av 

politikerdebatt, där samtliga partier bjuds in och de får svara på frågor som är viktiga för 

väljarna. Det är väldigt viktigt att väljarna får möta politikerna och få veta var de står i 

olika frågor inför valet. Debatten är tänkt att ha i slutet på augusti och kostnader är för 

en moderator som ska leda debatten och annonsering inför evenemanget. Föreningens 

ansökan om särskilt bidrag till ändamålet avslås enligt förvaltningens förslag eftersom 

föreningen får lönebidrag.   

 

Reumatikerföreningen i Uddevalla, Föreningen ansöker om 60 000 kronor till 

uppvärmt bad på Uddevalla sjukhus. Träning i varmvattenbassäng avlastar knän och 

fötter. Muskler och leder tränas på ett skonsamt och effektivt sätt. Det är därför viktigt 

att våra medlemmar kan få fortsätta sin rehabiliterande fysiska träning i 
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varmvattenbassängen på Uddevalla sjukhus.  Reumatikerföreningen Uddevalla tar även 

emot patienter med andra diagnoser än reumatiska sjukdomar som t. ex. hjärtsjuka, 

post-polio och personer som skall rehabiliteras efter olyckshändelser. NU sjukvården 

chockhöjde årshyran 2020 till 105 000 kr (årshyra år 2019 var cirka 35 000 kr). Många 

av våra medlemmar har inte en sådan ekonomi att de kan klara av en tre-dubbling av 

badavgiften trots föreningens subvention. Föreningen beviljas enligt förslaget 26 250 

kronor (25% av hyran) för ovanstående ändamål. 

 

Rörelsehindrade Barn och ungd. Uddevalla, Föreningen ansöker om 60 000 kronor 

för att kunna erbjuda bad till medlemmarna 4 tillfällen per vecka som avser träning och 

rekreation i Ua sjukhus bassäng. Årshyran till NU sjukvården har ökat med det dubbla 

sen 2019, (från 65000/år till 130000/år), föreningen har bestridit höjningen men inget 

beslut har ännu fattats i frågan. Föreningen beviljas enligt förslaget 33 000 kronor (25% 

av hyran) för ovanstående ändamål. 
 

Döva och hörselskadade barn i västra Sverige (DHB) ansöker om 25 000 kronor i 

särskilt bidrag. Föreningen har sin lokal i Vänersborg och dess upptagningsområde 

omfattar hela Västra Götaland, Jönköpings samt Hallands län. DHB Västra vänder sig 

till familjer med barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning och även 

barn med ytterligare funktionsnedsättningar. De anordnar teckenspråkskurser, 

familjeaktiviteter och lägerverksamhet. Det är genom föräldrarna som barnen får ett 

språk att kommunicera på, ett språk som föräldrarna inte kan. Föräldrarna utbyter 

erfarenheter när det gäller skola, rehabilitering, hjälpmedel och tips om vardagsproblem 

som kan uppstå. Barnen träffar andra som de kan identifiera sig med, de får känslan av 

att inte vara ensam i sin funktionsnedsättning. Träffarna är betydelsefulla då många av 

barnen år integrerade på vanliga skolor och inte träffar varandra till vardags. De 

beräknar att kurser och aktiviteter kostar ca 1 000 000 kr samt sommarläger kostar ca 1 

200 000 kr. Föreningen beviljas enligt förslaget 13 000 kronor till ovanstående ändamål. 

 

Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän ansöker om 20 000 kronor i särskilt bidrag för 

att genomföra rekreationsresa till handikappvänlig plats till exempel Lundsbrunn som 

tidigare år. Resornas syfte är att få erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och anhöriga. 

Beloppet motsvara kostnader för den del som är för resa och boende för medlemmar 

från Uddevalla. Föreningens ansökan om särskilt bidrag till ändamålet avslås enligt 

förvaltningens förslag då resor inte kan anses ingå i bidragsgivningen.   

 

Föreningen HjärtLung Uddevalla ansöker om 5000 kronor för medlemsvård genom 

att arrangera en bussresa till subventionerat pris så att alla kan vara med. Föreningens 

ansökan om särskilt bidrag till ändamålet avslås enligt förvaltningens förslag då resor 

inte kan anses ingå i bidragsgivningen.   
 

Huvudvärksföreningen ansöker om 5000kr för att etablera en grund för att kunna 

planera aktiviteter inför nästa år. De planerar att hyra in sig i ett rum i ABF Fyrbodals 

lokaler i Vänersborg, där de har sitt säte och Funktionsrätt Vänersborg (och deras 
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medlemsföreningar) hyr in sig. Hyran ligger på mellan 750-1000 kr/mån, beroende på 

hur många vi kan dela på ett rum med. De har dock inte ekonomi nog att med trygghet 

kunna teckna ett hyresavtal, och har dessutom inte hunnit få klarhet i vilket rum vi kan 

få plats i (och därmed hur hyran blir). Skulle de använda sin lilla ekonomi till hyra 

menar de att de blir svårt att kunna genomföra den form av medlemsaktiviteter som de 

önskar göra (boka föreläsare, anordna huvudvärksskolor, ge rådgivning till medlemmar, 

bedriva påverkansarbete gentemot politik och sjukvården, samt anordna 

medlemsträffar). Allt detta skulle dessutom vara betydligt enklare att genomföra om vi 

hade en lokal att göra aktiviteterna i. Eftersom de inte har en hållbar ekonomi ännu så 

har de inte planerat några specifika aktiviteter, men de har pågående påverkansarbete 

mot/med VGR och har bedrivit både möten, medlemsfika och rådgivning - helt digitalt i 

brist på lokal. Föreningen har i enlighet med villkor beviljats startbidrag på 3000kr. 

Föreningens ansökan om särskilt bidrag avslås med hänsyn till lokaliseringsprincipen, 

att bidrag till hyra inte kan utgå till lokaler i annan kommun.  

 

 

Sociala föreningar/Frivilligorganisationer 

Verksamhetsbidraget till de olika sociala föreningarna som verkar inom Uddevalla 

kommun och Västra Götalandsregionen uppgår enligt förslaget till 533 400 kronor, 

detta är fördelat enligt följande: 25 000 kronor till de föräldradrivna öppna förskolorna, 

350 000 kronor till Frivilligcentrum samt till de övriga föreningarna  

158 400 kronor (bilaga 4). 

 

Nedan följer en beskrivning av de ansökande föreningarnas verksamhet och deras 

bidragsansökan samt förslag till beslut. 

 

BRIS region Väst:  

BRIS verksamhet är allmänt känd, det är en förening som länge arbetat med att på olika 

sätt finnas till så att barn alltid ska ha någon vuxen att vända sig till. För att uppnå detta 

syfte har föreningen bl.a. barnens hjälptelefon, BRIS mejlen och BRIS chatten m.m. Till 

detta finns även BRIS vuxentelefon dit vuxna kan ringa och samtala kring hur man bäst 

stöttar barn i svåra situationer. Exempel på vuxna som ringer kan vara föräldrar, 

idrottsledare, pedagoger eller andra som möter barn där det finns tankar kring barns 

mående. Generellt kan även sägas att behovet av stöd till barn och närstående har ökat i 

takt med att den allmänna psykiska ohälsan hos barn ökar. Vid en omvärldsanalys kan 

även konstateras att frågorna för barns rättigheter ytterligare stärkts, vilket vi även kan 

se i förändringar i Sveriges lagstiftning. Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonvention 

lag i Sverige. BRIS i Väst har under många år fått bidrag från Uddevalla kommun för 

sin verksamhet. Föreningen ansöker om 130 000 kronor, vilket motsvarar cirka 10 

kronor/barn i åldersgruppen 0–18 år. Enligt förslag föreslås BRIS beviljas 62 400 

kronor inför verksamhetsåret 2022, vilket motsvarar cirka 5 kronor/barn. Denna summa 

motsvarar det belopp som beviljades föregående år.  
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Norra Älvsborgs Förening för frivilliga samhällsarbetare:  

NÄFFS är en ideell förening som samlar de som arbetar som övervakare och 

häktesbesökare inom kriminalvården men också kontaktpersoner inom socialtjänsten 

och stödpersoner inom omsorgerna och psykiatrin samt gode män och förvaltare. I 

Uddevalla har föreningen några personer som är aktiva i besöksgruppen som besöker 

häktet. Föreningens verksamhet innefattar också medlemsmöten, föreläsningar och 

studieresor för medlemmarna. Föreningen ansöker om 3 000 kronor och enligt förslaget 

beviljas föreningen 3 000 kronor vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Demensföreningen i Uddevalla: 

Föreningen har verksamhet för demenssjuka och deras anhöriga. De bedriver även 

verksamhet för att öka kunskapen om demenssjukdom/demensvård genom föreläsningar 

och utbildningar. Föreningen ansöker om 6 000 kronor och enligt förslaget beviljas 

föreningen 5 000 kronor vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Föräldraföreningen mot narkotika: 

Föreningens verksamhet startade i Göteborg 1984, syftet för föreningen är att hjälpa 

anhöriga till missbrukare som behöver annan hjälp än vad socialtjänsten och andra 

myndigheter kan erbjuda. Föreningen anordnar t.ex. självhjälpsgrupper för anhöriga och 

föräldrar, föreläsningar och familjelivskurser. Föreningen utför även på uppdrag av 

exempelvis privatpersoner, socialtjänst, skolor och behandlingshem drogtester samt i 

samband med dessa även motiverande samtal med missbrukande ungdomar. Föreningen 

ansöker om 20 000 kronor och enligt förslaget beviljas föreningen 5 000 kronor vilket 

är oförändrat från föregående år. 

 

ATSUB (Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn): 

ATSUB är en Göteborgsbaserad förening som bedriver en kris-, rådgivande-, och 

stödjande verksamhet för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. ATSUB anordnar 

aktiviteter för de utsatta barnen och deras syskon – bland annat i samband med barns 

skollov. Detta ger tillfälle för familjer att träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter 

och kunskap samt ge varandra inre styrka att fortsätta orka sin och brottsoffrets kamp. 

Föreningen ansöker om 7 000 kronor och enligt förslaget beviljas föreningen 5 000 

kronor vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Bohusläns God Man och Förvaltarförening:  

Föreningen arbetar främst med att rekrytera nya medlemmar som vill arbeta som gode 

män samt utbilda dem och anordna föreläsningar. De samarbetar med kommunernas 

överförmyndare och utbildar gode män i Uddevalla. Föreningen ansöker om 10 000 

kronor och enligt förslaget beviljas föreningen 8 000 kronor vilket är oförändrat från 

föregående år. 

 

Brottsofferjouren i Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs: 

Enligt Socialtjänstlagen kap 5 § 11 har varje kommuns ansvar för att ge stöd till 

brottsoffer och deras anhöriga när de bedöms behöva det. I lagen nämns särskilt 
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kommunernas ansvar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Under år 

2019 har vittnesstödsverksamheten vid tingsrätten i Uddevalla lagt ned 450 timmar 

totalt. Antalet stödjare har varit 6 och de har bistått 645 målsägande, vittnen och 

anhöriga med mänskligt stöd och information. Föreningen anordnar föreläsningar, 

utställningar samt besöker skolor för att informera om sin verksamhet. Föreningen 

ansöker om 70 000 kronor. Enligt förslaget beviljas föreningen 70 000 kronor vilket är 

oförändrat från föregående år.  

 

Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla: 

Föreningen strävar efter att bli en mötesplats för frivillighet i Uddevalla och agera som 

lots åt volontärer. Genom ett utvecklat samarbete med andra föreningar är 

Frivilligcentrums strävan att hjälpa den sökande volontären till rätt organisation för.  I 

verksamheten ingår också att erbjuda olika former av gemenskap genom café, 

självhjälpsgrupper och aktivitetsgrupper. Föreningen ansöker om 350 000 kronor, enligt 

förslaget beviljas föreningen 350 000 kronor vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Strandbynäs Gårds Intresseförening: 

Föreningen hyr Strandbynäs Gård av kommunen men står själva för drift och underhåll. 

Föreningen bedriver flera olika verksamheter varav den föräldradrivna öppna förskolan 

är en av dem, övriga verksamheter är barn och ungdomsaktiviteter, studiecirklar, 

föreläsningar och uthyrning av lokalen till föreningar och privatpersoner. Föreningen 

ansöker om 25 000 kronor till sin verksamhet, bidraget syftar till att ge föreningen stöd 

till husets drift för att kunna fortsätta bedriva barnverksamhet. Enligt förslaget beviljas 

föreningen 25 000 kronor vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Länkorganisationer 

Hyresbidrag till länkorganisationerna föreslås uppgå till 89 358 kronor. I 

verksamhetsbidrag föreslås fördelning av 123 789 kronor (bilaga 5). 

Verksamhetsbidraget fördelas med hänsyn tagen till de olika föreningarnas utåtriktade 

verksamhet samt deras samarbete med socialtjänsten.  

 

Pensionärsorganisationer  

I enlighet med socialnämndens beslut 1999-05-25 § 142 att varje kontaktombud skall få 

kostnadsersättning med 375 kronor har beräknats att pensionärsorganisationernas bidrag 

uppgår till 24 375 kronor för ombuden (bilaga 5) 
 

Ekonomisk sammanfattning 

Ovanstående förslag ger en fördelning på totalt 1 657 862 kronor (bilaga 1) av den 

totala ramen på 1 658 000 kronor. Förslaget ger utrymme till en fri pott på 75 000 

kronor för inkommande ansökningar under år 2021. 
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Bilagor 

Bilaga 1–5: Sammanfattning av förslag till bidragsfördelning inför 2021 



bilaga 1

Ansökningar och förslag av bidrag till föreningar inför 2022

Verksamhet 2021 2022

Förslag

   

Sociala föreningar/bilaga 4 172 400 158 400

   

   

Frivilligcentrum/bilaga 4 350 000 350 000

   

Öppen förskola/föräldra-  

driven/bilaga 4 25 000 25 000

   

Länkföreningar/bilaga 5 213 147 213 147

därav hyra 90 088 89 358

verksamhetsbidrag 123 059 123 789

   

   

Funktionsrättsorganisationer/bilaga 2 749 543 732 920

därav hyra 557 803 500 690

grundbidrag 138 540 132 680

särskilda bidrag 53 200 99 550

startbidrag   3000

   

Lönebidrag/bilaga 3 79 020 79 020

   

Väntjänst/bilaga 5 25 875 24 375

   

   

Fri pott 43 000 75 000

   

Totalsumma bidrag 1 657 985 1 657 862



Förslag på fördelning av bidrag till funktionsrättföreningarna inför 2022 Bilaga 2

Förening Grundbidrag Grundbidrag Hyresbidrag Särskilt bidrag Förslag Bidrag 2021 Förslag 2022

totalt 2021 U-a 2021 (fast) (rörlig) sökta särskilt bidrag

Astma- och allergiföreningen i Bohuslän 326 180 4000 3600 1) 7 520 7 600

Attention Uddevalla 279 279 4000 5580 42 430 52 286 52 010

Bröstcancerföreningen Emelie Bohuslän 101 50 4000 1000 20 089 20 134 25 089

DHB Västra 29 29 4000 580 3) 25 000 13 000 17 720 17 580

Diabetesföreningen i Uddevalla 448 107 4000 2140 1) 10 300 8 300 6 120 14 440

Epilepsi i Bohuslän 86 17 4000 340 1) 4 340 4 340

Funktionsrätt Uddevalla 16 16 4000 8000 374 517 10 000 0 390 945 386 517

Föreningen För Psykiskt Funktionshindrade Vänkraft 0 0 4000 0 2) 4 580 4 000

Föreningen för utvecklingsstörda barn 167 132 4000 2640 1) 6 640 6 640

Föreningen HjärtLung Uddevalla 189 189 4000 3780 1) 5 000 0 8 100 7 780

Hjärnskadeförb. Hjärnkraft Fyrbodal 62 62 4000 1240 1) 8 300 6 000 12 520 11 240

IFS Fyrbodal 63 63 4000 1260 1) 5 440 5 260

Mag- och Tarmföreningen i Fyrbodal 220 57 4000 1140 1) 6 000 6 000 5 220 11 140

Neuroförbundet Uddevalla 111 98 4000 1960 1) 6 200 5 960

Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän 55 55 4000 1100 3) 20 000 0 5 320 5 100

Psoriasisförb. Lokalavdelning Muskot 52 52 4000 1040 3) 6 000 3 000 5 220 8 040

Reumatikerföreningen I Uddevalla 287 251 4000 5020 28 409 60 000 26 250 37 376 63 679

Rörelsehindrade Barn & Ungd. U-a 140 105 4000 2100 1) 60 000 33 000 39 040 39 100

Strokeföreningen Fyrbodal 140 16 4000 320 3) 4 280 4 320

Synskadades Riksf. Srf Uddevalla 125 106 4000 2120 35 246 41 652 41 366  

Uddevalla Afasiförening 29 9 4000 180 0 4 000 4 000 4 220 8 180

Huvudvärksföreningen Trestad 53 27 3000 540 0 5 000 0 3 540

Summa 2 978 1 900 87 000 45 680 500 690 219 600 99 550 684 873 732 920

1) Hyr hos HSO

2)Lånar lokal av socialtjänsten 132 680

3) Lokal på annan ort

Grundbidrag (fast) 4000 per förening

Grundbidrag (rörlig) 20 per medlem

HSO (rörlig) 500 per förening

HSO hyra (rörlig) 85% av lokalkostnad

Hyresbidrag förening med under 200 medlemmar 80% av faktisk hyra inkl. el

Hyresbidrag förening med över 200 medlemmar 90% av faktisk hyra inkl. el

Antal medlemmar



Bilaga 3

Lönebidragsanställda 2021

Förening Sysselsättningsgrad Bidrag från Verksamhetsbidrag Totalt

KFN/mån per månad

HSO 50% 2 781 2 781

HSO 100% 2 596 1 208 3 804

Summa per månad 5 377 1 208 6 585

Summa per år 64 524 14 496 79 020



Förslag till fördelning av bidrag till sociala föreningar/frivilligorganisationer 2022 Bilaga 4

Förening Antal Bidrag 2021 Ansökt 2022 Bidrag 2022

medlemmar (förslag)

Bris Region Väst 1 307 62 400 130 000 62 400

Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare 85 3 000 3 000 3 000

Demensföreningen i Uddevalla 49 5 000 6 000 5 000

Föräldraföreningen mot Narkotika 282 5 000 20 000 5 000

ATSUB (Anhörigfören. till sexuellt utnyttjade barn)    175 5 000 7 000 5 000

Bohusläns God Man och Förvaltarförening 120 8 000 10 000 8 000

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg 230 70 000 70 000 70 000

Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla 100 350 000 350 000 350 000

Föräldradrivna öppna förskolor
Strandbynäs Gårds Intresseförening 123 25 000 25 000 25 000

Summa: 533 400 621 000 533 400



Bilaga 5

Förslag till ersättning för väntjänst/kontaktverksamhet 2022

Förening Antal ombud Bidrag 2021 Bidrag 2022

Forshälla PRO 11 4 500 4 125

Skogslyckans PRO 20 8 625 7 500

Skredsviks PRO 34 12 750 12 750

Bidrag per ombud 375 kr Summa 2022: 24 375
Summa 2021: 25 875

Förslag till fördelning av bidrag till länkorganisationer 2022
Förening Antal medl. Medlemsavg. Hyresbidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag Totalt 

90% 2021 2022 (ansökt) 2022(förslag) 2022 (förslag)

Kamratföreningen Länken 18 100 46 850 48 740 100 000 48 740 95 590

Fria Sällskapet Länkarna 15 360 42 508 74 319 150 000 75 049 117 557

Summa 33 89 358 123 059 250 000 123 789 213 147

Summa 2022: 213 147

Summa 2021: 213 147
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Handläggare 

Utvecklare Mia Marie Johansson 
Telefon  
miamarie.johansson@uddevalla.se 

 

Bidrag till övriga föreningar 2022 

 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till 

föreningslivet i Uddevalla. I föreningskategorin övriga föreningar finns inga normer att 

utgå ifrån vid framtagandet av förslag till beslut. Då dessa normer saknas görs årets 

förslag till fördelning med föregående års beslut som riktlinje (KFN 2020-12-08 §178). 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar  

 

att bevilja Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening 

 

50 000 kronor 

att bevilja Folket Hus i Uddevalla  

 

326 000 kronor 

att bevilja Lane-Ryrs Bygdegårdsförening  

 

65 000 kronor 

att bevilja Skredsviks Samhällsförening  

 

75 000 kronor 

att bevilja Civilförsvarsförbundet Uddevalla  

 

20 000 kronor 

 

att bevilja Uddevalla Försvarshistoriska   

 

10 000 kronor 

att bevilja Forshälla PRO   

 

25 000 kronor 

att bevilja Föreningen Sportstugan 80 000 kronor 
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Ärendebeskrivning 

Nedan beskrivs respektive föreningsverksamhet utifrån deras verksamhetsberättelse och 

den dialog som förvaltningen haft med föreningarnas förtroendevalda.  

 

Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening: 

Föreningen äger fastigheten, tidigare år har föreningen hänvisat till ett avtal mellan 

kommunen och föreningen men vid efterforskning har avtal inte kunnat uppbringas. 

Föreningen anordnar egna aktiviteter, har uthyrning till föreningar, företag, 

privatpersoner men deltar också i olika arrangemang. Föreningen anger att de vid 

uthyrning har subventionerade priser till skolklasser och ungdomar samt att hyresgästen 

själv sköter städning. Inför 2022 ansöker föreningen om 50 000 kronor i 

föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 50 000 kronor vilket motsvarar förra 

årets beviljade bidrag. 

 

Lane Ryrs Bygdegårdsförening: 

Föreningen äger fastigheten, tidigare har föreningen hänvisat till ett avtal mellan 

föreningen och kommunen. Avtal har inte uppbringats däremot finns ett beslut som 

beskriver att kommunen i princip ska täcka föreningens kostnader upp till en nivå av 

90 000 kronor/år, detta tecknades vid om/tillbyggnad 1986. I beslutet står inte att utläsa 

en definitiv summa för bidraget utan detta ska prövas årligen. Föreningen har enligt 

verksamhetsberättelsen olika verksamhetsgrenar, uthyrning, hantverksmarknad och 

ansvar för gatubelysning. Föreningen har vid uthyrning av lokalen två olika 

priskategorier uppdelat på medlem och icke medlem. För barnkalas gäller däremot 

samma taxa, hyresgäst sköter själv städningen. I fastigheten finns också en lägenhet 

som föreningen hyr ut till hyresgäst på årsbasis. Inför 2022 ansöker föreningen om 

86 000 kronor i föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 65 000 kronor vilket 

motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Skredsviks Samhällsförening: 

Föreningen äger Skredsviks gamla skola, avtal mellan föreningen och kommunen finns 

inte gällande bidragsnivå. Föreningen genomför en mängd aktiviteter i form av 

bygdedagar, spelträffar, utbildningar, familje- och danskvällar, ungdomsverksamheter. 

Föreningen har inte differentierad hyra, avsikten med köpet av skolan var att erbjuda 

möjlighet till de boende i Skredsvik att hyra subventionerade lokaler till sina 

verksamheter. Hyresgästerna sköter själva städning av lokalerna. Föreningen ansvarar 

även för gatubelysning. Inför 2022 ansöker föreningen om 100 000 kronor i 

föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 75 000 kronor vilket motsvarar förra 

årets beviljade bidrag. 
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Forshälla PRO: 

Föreningen äger Forshälla Bygdegård, avtal mellan föreningen och kommunen gällande 

bidrags finns inte. Föreningen bedriver uthyrningsverksamhet av bygdegården men 

använder den framför allt till föreningens egen verksamhet. Föreningen erhåller även 

bidrag som pensionärsorganisation men inte för sina lokalkostnader. Vid uthyrning har 

föreningens medlemmar 15 % rabatt på priserna relaterat till övriga. Hyresgästen sköter 

själv städning. Inför 2022 ansöker föreningen om 25 000 kronor i föreningsbidrag, 

enligt förslag beviljas föreningen 25 000 kronor vilket motsvarar förra årets beviljade 

bidrag. 

 

Föreningen Sportstugan u.p.a.: 
Föreningens verksamhet består enbart av uthyrning och drift av fastigheten, 

Bjursjöstugan som resurs för friluftslivet i området. Föreningen har inte differentierad 

hyra. Hyresgästen sköter själv städning av lokalen. Inför 2022 ansöker föreningen om 

115 000 kronor i föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 80 000 kronor 

vilket motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Föreningen Folkets Hus i Uddevalla u.p.a.: 

Föreningens huvudverksamhet är uthyrning av lokaler, men fungerar även som 

mötesplats i centrum. Föreningen bedriver även en del egna arrangemang, och är 

samarbetspartner vid andras arrangemang. Föreningen har anställda. Föreningen har 

marknadsmässiga hyror och differentierad prissättning med avseende på föreningar 

alternativt privata hyresgäster, föreningen har numer även särskild prissättning när 

medlemmar hyr lokaler. Föreningen erbjuder hyresgästerna möjligheter till service då 

denna förening har anställd personal. Inför 2022 års fördelning av bidrag ansöker 

föreningen om 500 000 kronor, enligt förslag beviljas föreningen 326 000 kronor vilket 

motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Civilförsvarsförbundet Uddevalla:  

Föreningen bedriver en utbildningsverksamhet inom t.ex. hjärt- och lungräddning och 

olycksfall, beredskap till vardags och vid kriser. Föreningens målgrupper är bl.a. 

skolungdom och barnomsorg, boendegrupper och pensionärsorganisationer. 

Civilförsvarsförbundet ingår även i kommunens frivilliga resursgrupp, FRG. 

Inför 2022 års fördelning av bidrag ansöker föreningen om 35 000 kronor, enligt förslag 

beviljas föreningen 20 000 kronor vilket motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

  

Uddevalla Försvarshistoriska förening:  

Föreningen ansöker om föreningsbidrag för att fortsätta arbetet med att vårda och visa 

fortet på Skansenberget. Fortet är öppet för allmänheten 13-14 gånger per år samt 4-5 

gånger för föreningar och skolklasser och delar då med sig av sin kunskap om nutids- 

historian kopplat till detta. Föreningen tar hand om området genom att röja sly, klippa 

gräs och plocka upp skräp. Inför 2022 års fördelning av bidrag ansöker föreningen om 

100 000 kronor, enligt förslag beviljas föreningen 10 000 kronor vilket motsvarar förra 

årets beviljade bidrag. 
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Annica Ryman Mia Marie Johansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Berörda föreningar 
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Handläggare 

Kultursamordnare Stellan Hedendahl 

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

 

Ansökan från Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening 

om bidrag till bokprojekt om Kungsgatan och Drottninggatan 

Sammanfattning 

Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening bildades 2009. En av deras uppgifter 

är att dokumentera Uddevallas företag, både nya och gamla. Det finns och har funnits 

många företag och verksamheter i Uddevalla. Föreningens dokumentation har resulterat 

i flera böcker som alla blivit slutsålda.  Kultur och fritidsnämnden har tidigare gett 

bidrag till bland andra ”Möket, Stickan och Tiger” och ”Musiklivet i Uddevalla”. 

 

Ansökan gäller den nya boken ”Kungsgatan och Norra Drottninggatan i ord och bild 

under ett sekel”. Den handlar om affärer och företag som funnits finns idag. Från att ha 

varit vägen till Vänersborg och Trollhättan och förvandlingen till gågata. Arbetsgruppen 

för det här projektet bidrar med minnen och faktaunderlag som man hämtat från bland 

annat tidningsarkiv och Bohusläns museum. Enligt föreningen är det en bok som 

berättar om centrums förvandling. 

  

Arbetet med att samla in fakta och kunskap och att skriva böckerna sker ideellt. 

Föreningen söker stöd för tryckkostnaderna. Föreningen planerar att börja sälja boken i 

början på december. 

 

Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening har tagit på sig uppgiften att samla 

fakta om Uddevallas historia. Förvaltningen anser att dokumentationen är viktig för 

uddevallaborna så att framtida generationer kan få en bild och uppfattning om hur 

Uddevalla har förändrats genom tiderna.  

 

Vid bifall till förvaltningens förslag tas medel från budgeten för kulturmiljö. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-17 

Ansökan från Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening om bidrag till 

bokprojekt 2021-09-30 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att stödja utgivningen av boken om Kungsgatan och 

Norra Drottninggatan med 20.000 kronor. 
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Annica Ryman Stellan Hedendahl 

Förvaltningschef Kultursamordnare 

Skickas till 

Uddevalla Varvs- och industrihistoriska förening 



Uddevalla kommun 
Stellan Hedendahl 

V arvsvägen 1 

451 81 Uddevalla 

UDDEVALU\ 1-<0l\/if\/lUN 
Korn rn uns tvrelsen 

f<ommunledningskontoret 

2021 -09- 3 0 

Diarienr 

Diarienr 
Diarieplanbetckn. 

Nytt bokprojekt från Uddevalla Varvs 

och Industrihistoriska förening 

I den ideella föreningen Uddevalla Varvs- och Industrihistoriskas verksamhet ingår att beskriva 

och dokumentera stadens företagshistoria. Det gör vi inte enbart i eget intresse utan presenterar 

alltid resultatet på vår website, vvww.uddevallaindustrihistoriska.com. 

Men ibland ser vi att det material vi har räcker till en hel bok och då är vi inte främmande för att ta 

på oss arbete och ansvar för en utgivning. Följande mer omfattande böcker har vi gett ut hittills: 

• Uddevallavarvet 1946-1986 med 320 sidor, år 2009. 

• Andersson & Callenberg-Enföretagsepok i Uddevalla med 275 sidor, år 2014. 
• Uddevallavarvet - Uppbyggnad, Organisation och Drift, en 500-sidig uppföljning av den 

första varvsboken, år 2016. 

• Gamla Uddevallaföretag 1725-1950 med 275 sidor, år 2017. 

• Musiklivet i Uddevalla med 330 sidor, år 2018. 

• Möket, Stickan och Tiger med 400 sidor, år 2020. 

Vår förening söker hela tiden efter projekt med lokal förankring som är ekonomiskt genomförbara 

- och säljbara! Hittills har uddevallaborna stöttat oss genom att köpa våra böcker, och våra uppla 

gor på i snitt mellan 240 och 280 böcker har sålt slut. 

Ett nytt bokprojekt är nu på gång, och den titel vi valt är: 

Kungsgatan 
och 

Norra Drottninggatan 

i ord och bild under ett sekel 

• vi finkammar tidningar på Föreningsarkivet i Uddevalla 

• vi tar bildmaterial från privatpersoner samt www.digitaltmuseum.se 

• vi genomför släktforskning med avseende på nyckelpersoner 

• vi intervjuar personer, som kan bidra med kunskaper 

Boken, som vi hoppas kunna ge ut lagom till jul i år, är ett led i vår ambition att sprida djupare 

kunskap om vår stads historia. Sannolikt kommer boken att omfatta 250-275 sidor med ett stort 

antal fotografier. Den blir - liksom våra fyra senaste - av typ mjukband med limmad rygg, och 

med en upplaga på - i alla fall inledningsvis - 250 exemplar. 



Att samla in material till böckerna sker förstås på ideell basis, men det är helt omöjligt för en liten 

förening att på egen hand klara tryckkostnader, utgivningskostnader och annat som hör ihop med 

att ta fram en ny bok. 

Forskande, skrivande, redigering mm är mycket tidsödande, men görs gärna av rent intresse. 

Det faktum att vår förening - samt organisten Birgitta Broden - tilldelats Uddevalla 
kommuns Kulturpris för år 2021 har givetvis uppmuntrat oss mycket i vårt arbete. 
Ytterligare två större bokprojekt har således nu startats upp i föreningen, det ena med arbetsnam 

net "Kvinnliga Entreprenörer" och det andra med titeln "Sjukvården i Uddevalla från Karl 

XII till NU. Vi räknar med att återkomma om dessa projekt vid tillfälle kommande år. 

Ekonomiska bidrag - i första hand för tryckkostnaderna - är de facto vår enda möjlighet att kunna 

genomföra våra projekt. Eftersom vi förutsätter att just denna bok och dess innehåll torde vara av 

stort intresse för många människor i Uddevalla, och även ha ett allmänhistoriskt intresse, tar vi oss 

friheten att be om ett bidrag. Ni har ju mycket välvilligt stött oss i våra tidigare böcker "Musiklivet 
i Uddevalla" år 2018 liksom "Moket, Stickan och Tiger" år 2020, och hoppas vi att ni ställer er po 
sitiva även till detta projekt. 

Förutom från er kommer vi att söka bidrag från Thordenstiftelsen och Herman Zetterbergs Stiftel 

se, men utfallet av det vet vi ännu inte något om. 

Vår projektkostnadsbudget i detta projekt (se sista sidan) lyder på 63 000 kr varav tryckkostnaden 

utgör över 90%. Det bidrag vi med detta ansöker om hos er är 20 000 kr. 

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening 



Kungsgatan 
och 

Norra Drottninggatan 
i ord och bild under ett sekel 
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Ett fotografi från Kungsgatan i Uddevalla från år 1957 eller något tidigare under 1950-talet. Vi 
står på Västerlånggatan vid Kungsgatans början i väster och tittar uppåt/österut. 

Vi ser gatan i hela dess längd ända upp till Lilla Torget där den övergår i Västgötavägen, 
en sträcka på 700 meter. Här har en olyckshändelse - en krock - inträffat, och den lokala 

ordningsmakten är på plats. Ja,fotpatrullerande poliser hade viju på den tiden. 
På denna ganska smala gata gick genomfartstrafiken mot Vänersborg-Trollhättan. 
Fram till år 1959 var gatan dubbelriktad, men därefter enkelriktad i östlig riktning. 

Efter högertrafikomläggningen den 3:e september 1967 blev i stället gatan enkelriktad i västlig 
riktning. Dettafram till 1979 då den västliga delen av Kungsgatan, dvs från Västerlånggatan 
upp till Kungstorget, blev gågata. Delen Kungstorget- Östergatan blev gågataförst 1986. 

Fotot ovan är från Bohusläns Museums bildsamling. Fotograf, Arne Andersson. 

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening 



EXEMPEL UR MANUSKRIPTET 
Norra Drottninggatan 26 

Gruppresa med buss till Dalarna år 1947. Norlanders hus till vänster och Nordströms till höger. Hotell 
Carlia strax till höger, men utanför bild. Bohusläns Museums bildsamling. Fotograf, Arne Andersson. 

Gästgivargården och Carlia 

För nedanstående refereras till Gustaf E. Karlssons skrift om restauranglivet i Uddevalla med 
titeln "Krogar och krögare", till ett stort antal artiklar i lokaltidningen Bohusläningen i Tidnings 
arkivet (del av Föreningsarkivet) samt till ett antal intervjuer med förre ägaren av Hotell Carlia, 
Lars Erik Larsson gjorda under juni månad år 2021. 

Gästis 
Den äldsta restauration i Uddevalla som fanns kvar under senare delen av t Soo-talet var gamla Gästgi 
varegården. Den nuvarande byggnaden hade uppförts något tiotal år efter stadsbranden 1806. 
Gästgivaregården var i mer än ett århundrade i släkten Hasselgrens ägo. Mamsell Laura Hasselgrens 
Gästis (som levde 1817-1901) var under lång tid känt som stadens förnämsta matställe. Men det var inte 
vem som helst som släpptes in där, endast bättre bemedlade. Helst s.k. "too-kronorskarlar", dvs sådana 
som tjänade minst 100 Kr i månaden. Laura Hasselgren var högkyrklig och resande präster bodde och åt 
fritt på hennes gästgivaregård, och dessa herrar hade också.företrädesrätt till allt. 

Källarmästare Axel Carlsson(1893-1969) övertog enl. uppgift Hotell/Restaurang Gästisi början av 
1920-talet. I varje fall stod han som ägare i januari år 1924 då det i en annons tillkännagavs att Gästis nu 
fullständigt renoverats,fått ljusa och hemtrevliga matsalar, propra resanderum, och en nyöppnad Cafe 
servering. Dessutom musikunderhållning lördagar och söndagar i festsalen med Olle Olssons välkända 
kapell. I en tidningsartikel i september 1931, bara sju år senare alltså, informerades om att en genomgri 
pande renovering genomförts under hela sommaren. Den hade omfattat snart sagt alla utrymmen i 
byggnaden,från köksavdelningen till storafestsalen. 
Gästis hadeju också en trädgård på baksidan. Sommarlunchen kostadefö. 1:50 år 1933. 



Utredning om stadens hotellkapacitet 
En s.k. hoteilkommitte som staden tillsatt utredde vid den här tidenfrågan om hur Uddevallas dåvarande 
otillräckliga hotellkapacitet skulle kunna lösas, varvid både Grand Hotells och Stadshotellets ägare samt 
källarmästare Axel Carlsson på Gästis återkom med.förslag att bygga ut sina respektive anläggningar. 
Kommitten kom att.förorda Axel Carlsson.förslag. Denne hade länge haft planer på att bygga ett stort 
fint hotell, planer som han nu också fick möjlighet att sätta i verket. I en artikel i april 1937 informerades 
således om att "Gästis skulle få ett annex i fem våningar med 34 resanderum, matsalför 200 gäster och 
sällskapsrum". Inredningen skulle bli mycket elegant, en standard som vida överglänste allt som fanns 
på de befintliga hotellen i Uddevalla. 
En pristäuling om den som skulle komma på det bästa namnet på hotellet utlystes. Inte mindre än 296 st 
förslag inkom, och au dessa kom "Carlia", "Bränningen", "Gyllene Korpen" på 1 :a, 2 :a resp. 3:e plats. 
Andra.förslag var "Oddeuold", "By.fjorden", "Valhall" och "Kålgården", "Delaware", ''Alla Tiders", "Salta 
Böljan", ''Aftonstjärnan", Korppalatset", Fästis", Kaprifol, ''Miramar" mjl.. 
Den 30 november 1937 avslöjades namnet på det kommande hotellet som Axel Carlsson skulle bygga, som 
man dittills kallat "Nya Gästis". Namnet blev alltså Carlia efter källarmästarens eget efternamn. 

Carli« 
Hotellet med fem våningar byggdes i rekordfart år 1937-38 au Hamnbyggnadsbyrånför Axel Carlssons 
räkning. Ett 70-tal man var sysselsatta med bygget i två skift, men till detta kom underleuerantörer för 
elinstallationer, rörläggning, ventilation, målning etc. Totalt var 130 man engagerade i alla bygg- och 
installationsarbeten. 
Även Gästis genomgick under det nya hotellets byggnadstid en genomgripande renovering. 
Den i juni 1938 kunde man hålla taklagsfestför Carlias hotellbyggnad. 
Carlsson både ägde och drev hotellet som invigdes den 29 september 1938 i strålande sol. 
Hotellet hade då, som man uttryckte det i tidningsannonserna, ''fyra resandevåningar i modern.förnäm 
standard, stor uppackningssal, klubbrum, elegant matsal och kafe,jörstklassigt kök, vinkällare, samt 
musik dagligen". 

Stor utbyggnad år 1951 
Den 7 februari 1951 blev vidare en utbyggnad med 32 nya rum klar efter över ett års arbete. Huset 
byggdes ihop med det befintliga hotellet utmed Norra Drottninggatan åt norr, varvid hotellets storlek 
fördubblades. 
Man kan väl.förutsätta att utbyggnaden till stor del var betingat au Uddevallavarvets tillkomst och våld 
samma expansionfrån slutet au tqqo-talet och framåt. 
Till invigningen hade hela 175 personer bjudits in, och man konstaterade att Carlia nu kunde mäta sig 
med de bästa au landets finaste och mest komfortabla hotell. 

Nya ägare efter Axel Carlsson 
Källarmästare Axel Carlsson överlämnade hela hotelletablissemanget år 1956 till direktörerna Pär 
Åkermark och Georg Adlivankin. Åkermarks funktion var sannolikt hotelldirektör, och Adliuankins 
restau-rangchef 
Dessa herrar sålde i sin tur Carlia år 1967 till den västsvenska hotell- och restaurangbolaget VARA, som 
fö. år 1974 gick upp i den statliga koncernen Procordia med dess olika regionala divisioner i hotellbran 
schen benämnda SARA. SARA stodfö. ursprungligen för Stockholms Allmänna Restaurang Aktiebolag. 

Stora utbyggnadsplaner år 1969 
Enligt vad tidningen Bohusläningen erfor förelåg i början au 1969 mycket genomgripande planer på en 
utbyggnad au hotellet med 150 rum. Enligt dem skulle ... 

Etc . 



Kostnadsbudget för bokprojektet 

Kungsgatan/N :a Drottninggatan 

Kostnadsposter Kr 

Boktryck baserat på 250 exemplar med 270 sidor varav 100 fårgsidor enligt offert 57 240:- 

från Tregraf Tryck & Dekor daterad 11 augusti 2021 
~4 000:- plus 6 % moms 

Marknadsföring inkl. reklam, trycksaker etc samt kostnader för kopieringspap-per, 5 000:- 

lasertoner, annan kontorsmateriel samt oförutsett 

Summa 62 240:- 

Avrundat 63 000:- 
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Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032, svar på återremiss 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-11-03 att återremittera kultur och fritids 

lokalförsörjningsplan 2022-2032. 

 

Lokalförsörjningsplanen innehåller bland annat en sammanställning av investeringar 

som redan är beslutade i flerårsplan och är föremål för byggprocess, planerade 

investeringar i behovsfasen samt övriga identifierade lokalbehov. De nämndspecifika 

lokalförsörjningsplanerna kommer att ingå i den kommungemensamma 

lokalförsörjningsplanen, som i sin tur ligger till grund för de investeringar som 

kommunfullmäktige beslutar om i flerårsplan. 

 

Kultur och fritidsnämndens beslut om återremiss syftade till en revidering av de avsnitt i 

lokalförsörjningsplanen som handlar om Stadsbiblioteket, Kulturskolan, Skarsjövallen, 

Fridhem och ridanläggning. Vidare syftade återremissen till att komplettera 

lokalförsörjningsplanen med kultur och fritids behov kopplat till Äsperödsskolan.  

 

I föreliggande version av lokalförsörjningsplanen beskrivs att Äsperödsskolan bör 

utrustas med idrottshall i fullmått och läktare. Avsnitten om Stadsbiblioteket och 

Kulturskolan har förtydligats med avseende på deras planerade lokalisering i 

medborgarhuset samt förvaltningens syn på befintliga lokaler. Föreningars behov och 

hur dessa kopplas till Fridhemshallen samt hur detta relateras till Fridhemsvallen är 

förtydligat. I avsnittet om ridanläggning förtydligas behoven i befintliga 

ridanläggningar relaterat till en eventuell ny investering.  Avsnitt som tidigare 

benämndes Skarsjövallen benämns numera ”konstgräsplaner i södra delarna av 

kommunen”. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032, reviderad  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-11-03 § 174 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner reviderad lokalförsörjningsplan för kultur och 

fritid.  
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1 Inledning  
Lokalförsörjningsplanen är en del av investeringsprocessen. Kultur och 

fritids lokalförsörjningsplan har tagits fram i samarbete med 

ledningsgrupp, med syfte att ha en synkronisering med budgetdialog och 

flerårsplan.  

Lokalförsörjningsplanen har ett tioårsperspektiv. Det innebär att objekten 

som presenteras i planen kan befinna sig i olika stadier – d.v.s. allt från att 

utredning pågår som kan generera lokalbehov, till pågående byggprojekt.     

För de projekt som finns med i flerårsplan (avsnitt 2), kommenteras inte 

status i styrdokument eller budgetdialog. För de objekt som ännu inte finns 

med i flerårsplan, kommenteras status i kultur och fritids senaste 

budgetdialog.  

Kultur och fritid ska enligt sin verksamhetsplan arbeta aktivt för att stärka 

tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet. Detta innebär bland 

annat att verksamheterna ska ha en lustfylld, underhållen och 

ändamålsenlig fysisk miljö. 

Flera av kultur och fritids mål har bäring på objekten i 

lokalförsörjningsplanen: 

Mål för anläggningar 

 Att erbjuda platser där invånarna kan mötas för att utöva ett 

gemensamt fritidsintresse, och stödja allmänhetens möjlighet att 

aktivera sig i olika former 

 Att stödja föreningsidrottens medlemmar att delta i träning och 

tävlan 

 Att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan 

Mål för stöd till föreningsliv 

 Att erbjuda attraktiva anläggningar som motsvarar föreningslivets 

behov 

Mål för offentliga arrangemang 

 Att skapa ett levande och rikt kulturliv i Uddevalla, som möjliggör 

för alla invånare och besökare att möta och uppleva en mångfald 

av kulturuttryck. 

 Att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, genom 

att invånare och besökare blir utmanade av kultur och får fler och 

nya perspektiv. 

 Att bidra till en kulturdriven centrumutveckling. Att invånare ska 

känna stolthet över kommunen, och trivas med att leva, bo och 

verka här. 
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2 Investeringar behandlade i flerårsplan  
 

2.1 Rimnersbadet 
Projektet är påbörjat och beräknas vara färdigställt år 2024.   

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2022-2024 är simhallen en investering som tidigare erhållit 

igångsättningstillstånd och är på totalt 466 mkr (fördelat på 72 mkr t.om 

2021, 72 mkr 2022, 230 mkr 2022, 92 mkr år 2024).  

Beloppen för investeringsutrymme för simhall och inventarier 

kompletteras under våren 2022. 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

Behov av investeringskostnad för inventarier inkluderades i kultur och 

fritids budgetdialog, dock utan belopp.  

 

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämndens beslutade 2020-12-08 § 183 att godkänna 

föreslagna tillägg till Konstprogram Framtidens bad för konstnärliga 

gestaltningar till Uddevalla simhall. 

 

2.2 Rimnersvallen 
Uppdraget med att renovera Rimnersvallen har en koppling till 

Rimnersområdet som helhet. Olika alternativ för nivå på renovering har 

utretts och är föremål för politiska beslut.  

Den konstnärliga gestaltningen har kommit in i ett tidigt skede i projektet. 

Arkitekten kommer tillsammans med kommunens konstkonsult och 

kommunens sakkunnig i ett tidigt skede identifierat ett antal platser 

lämpliga för att placera konst på. 

 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2022-2024 finns Rimnersvallen inkluderat som en 

expansionsinvestering om totalt 205 mkr (150 mkr år 2022 och 55 mkr år 

2023).  
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Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I kultur och fritids budgetdialog finns Rimnersvallen med i form av 

renovering/standardhöjning samt inventarier. Investeringsbelopp är inte 

angivna. Investeringsår för det förstnämnda är 2022-24 och 2023-24 för 

inventarier. 

 

Avskrivning, rivningskostnad och driftskostnader 

Utöver investering beräknas avskrivning och rivningskostnad till ca 35 

Mkr. 

Ökade driftsanslag på ca 9,5 mkr/år för kultur och fritid ska äskas för 

hyran 2023 då kultur och fritid är hyresgäst.  

Totalt driftanslag för Rimnersvallen beräknas till 14 mkr/år.  

  

Politiska beslut  

I flerårsplan 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-

2023 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen 

(KF ÖS 4).  

Ytterligare beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-06-02 § 118 

att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, 

Superettan-standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  

att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet 

enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  

att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om 

entreprenadavtal vid partneringprocessens övergång till fas 2 

(detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 

kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 § 211:  

att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen ska ske enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i 

projektet (projektering), 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och 

produktion), såvida kalkylen inte visar på kostnader överstigande 

kostnadsramen med 10 procent. 
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2.3 Konstgräsplaner 
 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

Reinvesteringar mark, byggnader och tekniska anläggningar  

Konstgräsplan Fridhem: 4 mkr total investering 

Konstgräsplan Sommarhemmet: 9,1 mkr total investering, 6,6 mkr år 

2021.  

Konstgräsplan Undavallen: 4,0 mkr total investering.  

  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

Investering som tidigare erhållit igångsättningsbeslut: 

Upprustning av gräsplan Bodele: 1,2 mkr t.om 2021.  

 

Ytterligare politiska beslut  

Kultur och fritid beslutade även 2020-12-08 § 172 om ersättningsytor för 

Rimnersområdets B-plan och C-plan.  

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i 

uppdrag att utreda villkoren för konstgräsplaner.  

Kultur och fritidsnämnden beslutade även 2021-03-03 § 47 att  

förtydliga kommunfullmäktiges uppdrag `att utreda villkoren för 

Uddevallas konstgräsplaner´ genom tre delsyften:  

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

konstgräsplaner.  

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

alternativa ytor för fotboll.  

3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner. 

Se även avsnitt om Fridhem/Kamratgården.  

2.4 Kulturstråket  
Arbetet med Kulturstråket bygger på att möta bristen på lokaler för 

Uddevallas kulturliv. Syftet är att stärka och utveckla våra lokaler för 

kultur. 

De byggnader som föreslås ingå i Kulturstråket är:  

Frideborg, som varit en nöjes-, kultur- och möteslokal sedan sekelskiftet.  
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Lotcen, som var Bohusläns Museums första lokal. Byggd sent 1800-tal 

Kungsgatan 32 / Studio 32, som var Tändstickfabrikens gamla kontor och 

teaterföreningens lokal sedan 60-talet. 

Kulturstråket ska bland annat innehålla lokaler för föreningar, ateljé och 

utställningshall, café och restaurang, verkstad för hantverk, dekor  

och rekvisita samt konsertsal. 

Verksamhetsstart planeras till år 2023-2024. 

 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2022-2024 är investeringen kategoriserad som 

expansionsinvestering om totalt 30 mkr fördelat på 1 mkr till år 2021, 15 

mkr år 2022 och 14 mkr år 2023.  

Investeringsbelopp för inventarier är 6.8 mkr år 2022.  

Politiska beslut och uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 § 127 att fastställa flerårsplan 

2022-2024 där Hus för kultur finns inkluderat i 

investeringssammanställningen.  

Kultur och fritid fick även i uppdrag i flerårsplan 2021-2023 att påbörja 

utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”.  

Övrigt 

Ett arbete med en förändrad detaljplan medför att upprustningen av 

Kungsgatan 30 och 32 kommer flyttas fram i tid varför en uppdaterad 

fördelning av investeringsmedlen redovisas till budgetdialog 2022. 

Samhällsbyggnad och kultur och fritid arbetar med förslag till hyresavtal 

gällande fastigheten Frideborg och för dialog med fastighetsägaren.  

Öppen fritidsverksamhet  
I anslutning till kultur stråket finns även behov för möjliggörande 

av öppen fritidsverksamhet. Kontor, förråd samt möteslokal för de mobila 

fritidsledarna. Behovet uppstår i samband med att Bryggeriet inte längre 

finns att tillgå på grund av avyttrande av lokal samt tidigare ledningsbeslut 

om att samverka i lokalerna kring centrum.  

 

Relevanta nämndsstrategier 

 Kultur och fritid ska underlätta kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

 Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

kulturella uttryck 
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  Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och 

verksamhet 

2.5 Emaus lantgård, förråd 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2021-2023 finns förråd till Emaus lantgård med, om 2 mkr år 

2021.  

Detta gäller ett foderförråd och byggnation är inte påbörjad.  

 

 

3 Planerade investeringar med färdig 

behovsanalys 
 

3.1 Stadsbiblioteket  
Nuvarande hyreskontrakt med extern hyresvärd, Uddevallahem, gäller t o 

m 2021-12-31. Förslag på nytt avtal med kort avtalstid. 2022-01-

31 – 2025-12-31. Därefter 1 års förlängning.   

En ny mer centralt placerad lokal bl. a utifrån tillgänglighet planeras. Som 

underlag se utredningen Framtidens bibliotek, fastställd 20-12-08 § 180 

Dnr: KFN 2019/97   

Beredning pågår för att undersöka möjlig placering i nya Medborgarhuset, 

lokaliserat vid nuvarande brandstationen på Bastionsgatan.  

 

Stadsbibliotekets lokalbehov  

Uddevallas invånare efterfrågar funktioner i biblioteket som idag inte 

ryms, exempelvis café. Viktigt för besökarna är även möjlighet till tystnad 

och lugn och ro.  

Tidigare utredning pekar på bibliotekets behov av läs- och studieplatser 

och studierum. Gott om plats för att exponera media, flexibla lokaler som 

möjliggör olika typer av verksamhet och ljudnivå.  

Biblioteksverksamheten behöver även bättre logistiklösningar med 

avseende på mediehantering som plats för en sorteringsrobot. Ett av 

problemen med nuvarande placering är en otillgänglig entré med smal, 

sluttande trottoar och trafik direkt utanför entrédörrarna.  

Biblioteket planeras inhysas i det nya medborgarhuset. En eventuell flytt 

av bibliotekslokalen ligger emellertid flera år fram i tiden. Osäkerheten i 
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om det blir en flytt riskerar att hämma bibliotekets utveckling för att 

tillhandahålla ändamålsenliga, tillgängliga och attraktiva lokaler 

Om inhysning av bibliotekslokaler i det nya medborgarhuset inte är 

möjligt eller skjuts på obestämd framtid är en lösning för nuvarande 

lokalisering att göra den delen av Södergatan utanför biblioteket till gågata 

för att skapa en trygg och tillgänglig miljö.  

En annan lösning för nuvarande placering av bibliotekslokalerna är att 

logistik och transporter till och från biblioteket behöver anpassas till ett 

ökat flöde. För att få bort denna trafik från en eventuell gågata bör in- och 

urlastning ske från Asplundsgatan och lastplatsen anpassas för 

lastbil. Utrymmet för hantering av ökad mängd leveranser och övrig 

logistik i anslutning till lastbryggan behöver ses över och byggas om.   

Vikten av ändamålsenliga bibliotekslokaler är stor. Bibliotekslagen 

definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. I den slås fast att 

biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 

att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska 

också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I budgetdialog 2022-2024 är investeringen kategoriserad som reinvestering 

och placerad år 2026. Inget belopp anges då förstudie inte är genomförd.  

 

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-12-08 § 180 att godkänna 

utredningen Framtidens Stadsbibliotek samt att utredningen ska utgöra 

grund för fortsatt arbete med lokaler för Stadsbiblioteket. 

 

Relevanta nämndsstrategier  

 För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja 

och erbjuda aktiviteter och verksamheter som är såväl högintensiva 

som lågintensiva 

 Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och 

hållbar kommun 

 Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

kulturella uttryck 

 Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till 

service och utbud, digitalt och analogt 
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3.2 Ridanläggning  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 är investeringen i 

ridanläggning kategoriserad som reinvestering på år 2023 och 2024. Inget 

belopp anges då förstudie inte är genomförd.  

Status och tidsplan 

Förstudie har beställts av samhällsbyggnad, 2021-08-26, 

ärendenummer 10546.  

Förstudien beräknas vara klar 2022. Tidsplanen är därför: 

Projektering: 2023–2024.  

Upphandling: 2025.  

Produktion: 2026–29.   

Målet är att ny ridanläggning står klar år 2030 för inflyttning.  

Uddevalla Ridklubbs hyreskontrakt med förvaltningen för ridanläggningen 

på Nöthult går ut 2024. Ridklubben får därefter teckna ettåriga 

hyreskontrakt med samhällsbyggnad. 

Ljungskiles Ridklubbs hyresavtal är tecknat till 2030. Ljungskile ridklubb 

har lokalbehov för att långsiktigt kunna bedriva sin verksamhet. Den allt 

mer ökande exploateringen av bostäder och annan fritidsverksamhet i 

området kommer på både kort och längre sikt vara ett stort hinder för att 

bedriva ridskoleverksamhet i området. Detta på grund av att det redan idag 

finns en stor markbrist samt att föreningens verksamhet riskerar att 

omslutas av bebyggelse. Redan idag kan bara stallet användas till 75 

procent på grund av detta.  

Målet är att det ska finnas lokaler för ridande i Uddevalla på plats 2030 

som ska kunna inhysa både Ljungskile Ridklubb och Uddevalla Ridklubb.  

Dialog och beredning pågår med berörda föreningar. Endast nödvändiga 

insatser kommer göras i de befintliga ridanläggningarna (Nöthult och 

Ljungskile) fram tills att en eventuellt ny ridanläggning är byggd.  

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-04-07 § 74 att godkänna 

utredningen Ridanläggning i Uddevalla kommun som en behovsanalys till 

beställning av förstudie.  

Nämnden beslutade även att beställa en förstudie som genomförs av  

Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med 

lokalförsörjningsprocessen kring etablering av ridanläggning och att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter kring samfinansiering 

för byggnation av ny ridanläggning samt utreda och föreslå driftsform och 

hyresförhållanden för anläggningen.  
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Koppling till styrkort 

Uppdragen kring ridanläggning kan kopplas till nämndsstrategin ”Kultur 

och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa”.  

Nämndsstrategin kan i sin tur kopplas till mål 10 i Agenda 2030/Globala 

målen, om minskad ojämlikhet. Nämndsstrategin kan kopplas till 

Kommunfullmäktiges riktning I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt 

samhälle tillsammans och den övergripande strategin Verka för 

tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

Uppdragen kring ridanläggning kan även kopplas till följande 

nämndsstrategier:  

 Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och 

verksamhet  

 Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

idrott och hälsa 

3.3 Kulturskolan  
Behov 

Kultur och fritid har arbetat med att beställa en förstudie med syfte att 

förbättra arbetsmiljön och göra lokalerna på Skolgatan 4 mer 

ändamålsenliga. En behovsanalys finns.  

Utgångsläget för Kulturskolan är emellertid att verksamhetens nuvarande 

lokaler på Skolgatan inte längre är ändamålsenliga. Utifrån detta behöver 

andra lokaler lösas. Den långsiktiga lösningen är att Kulturskolan inhyses i 

det nya medborgarhuset. Om detta inte är möjligt eller skjuts på obestämd 

framtid ska ny lokal för Kulturskolan lösas, för långsiktigt varande. Endast 

nödvändiga insatser görs i Skolgatan 4 fram tills att nya lokaler finns på 

plats. 

Under perioden av långsiktig lösning för verksamheten ska en tillfällig 

lokal lösas, detta måste undersökas och arbetas med som en parallell 

process till ovan.  

 

Politiska beslut  

I flerårsplan  

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolans 

lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4).  

Detta uppdrag kommer att avslutas 2021-12-31. 
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4 Planerade investeringar och lokalbehov  

4.1 Rimnersområdet, områdesutveckling  
Projektet har hittills jobbat med en förenings- och medborgardialog. 

Projektet jobbar dels med att se på möjligheterna 

kring Samneröds skjutbanor och utvecklingen av andra verksamheter i 

dess närhet, dels möjligheterna att flytta hela eller delar av skjutbanan.   

Projektet har påverkats av arbete med ersättningsplaner för 

Rimnersområdets bollplaner. 

Under 2021 kommer en behovsanalys färdigställas och en förstudie 

inledas. Ytterligare föreningsdialog pågår för närvarande med avseende på 

föreningarnas lokalbehov.  

 

Politiska beslut  

I flerårsplan 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-

2023 fått i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till 

ett samlat sport- och idrottscentrum med SM standard för friidrott samt 

elitarena för paraidrott och fotboll (KF ÖS 4).  

Ytterligare beslut 

Kultur och fritid beslutade även 2020-12-08 § 172 om ersättningsytor för 

Rimnersområdets B-plan och C-plan.  

 

4.2 Omklädningsrum Bodele  
Behov 

Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr 

för upprustning av omklädningsrum på Bodele.  

Nya kalkyler och förutsättningar har påvisat högre kostnader på 5,7 mkr. 

Förvaltningen har gjort en besiktning av befintliga byggnader vilka visade 

sig vara i sämre skick än befarat och samtliga 6 omklädningsrum är 

uttjänta.  

Förvaltningen föreslår då att uppföra en stadigvarande byggnad med 6 nya 

omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är 

tillgänglighetsanpassat, 3 publika toaletter varav en är 

tillgänglighetsanpassad. 
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Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

Upprustning av omklädningsrum i Bodele finns kategoriserat som 

investering som tidigare erhållit igångsättningsbeslut. Investeringen var 

beräknad på 2,4 mkr och placerat år 2021.  

 

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-09-01 § 132 att föreslå att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige öka investeringsramen med 

3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att möjliggöra nya 

omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 450 000 

kronor i ökad driftram för kultur och fritidsförvaltningen. 

4.3 Rimnershallen 

Behov 

Ombyggnadsåtgärder “från café till kontor” 

När Rimnersbadet är byggd kommer Rimnershallens café vara överflödigt 

då kommer badhuset ha en fullvärdig restaurang. Café görs om till 

kontorslokaler som nyttjas av skolans verksamhet, ur ett långsiktigt 

perspektiv så sparar vi underhållsmedel på detta då det är dyrare att 

underhålla ett storkök än kontorslokaler.  

Planerat år för investering är 2024.  En förstudie kommer att utföras 2022 

för att fastställa en investeringssumma.  

 

Skiljevägg mellan bollhallar A och B  

Rimnershallens A och B-hall ligger i anslutning intill varandra.  

Nuvarande draperi som skiljer hallarna åt, gör att verksamheterna stör 

varandra. Förvaltningen önskar uppföra en ny innervägg med 

brandklassade dörrar med elektroniska lås / taggar till en kostnad av 1,2 

Mkr år 2023. 

Utveckling av styrketräningsyta är väsentlig, då det i f.d. Badhusprojektet 

inrymdes en styrketräningsyta / lokal som inte ersattes i den nya simhallen. 

Det kvarstår alltså utökat behov av styrketräningsyta / lokal.  

Behovsanalys är inte färdigställd. En förstudie önskas beställas av 

samhällsbyggnad efter beslut av förvaltningschef eller nämnd. 

Kommer därefter att utföras för att fastställa investeringssumman. 

Investering planeras till år 2025.  
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4.4 Fridhemshallen 

Behov 

Atletklubben huserar idag med rivningskontrakt i den gamla idrottshallen. 

Förvaltningen önskar därför ordna långsiktig lösning för brottning i 

ishallen. Förvaltningens förslag är en om- och tillbyggnad av 

Fridhemshallen (ishallen) om 500 kvadratmeter för att täcka upp för behov 

hos Atletklubbens samt andra föreningar som verkar i norra Uddevalla.   

Omklädningsrum kopplat till Fridhemsvallens aktiviteter bör kunna 

förläggas i Fridhemshallen, för att effektivisera hanteringen av 

omklädningsutrymmen. Dessa kan samutnyttjas av brottningen. 

Fridhemshallen är bemannad under högsäsong och kan även nås via tagg. 

Detta bör utredas vidare i behovsanalys. 

Lokalerna är internt förhyrda både på Fridhemshallen och gamla 

idrottshallen.  

Tidsplan 

Behovsanalys ska påbörjas med målet att produktion kan påbörjas år 2024.  

 

4.5 Fridhemsvallen 
Kommunen har numera rådighet över anläggningen genom ett internt 

kommunalt hyresförhållande. Anläggningen och dess konstgräsplan hyrs 

ut genom ordinarie strukturer.  

Behov 
Anläggningens skick är av högst varierad status – byggnader är generellt 

mycket dåliga, spelplanen anses vara bra, läktardel ska besiktigas och 

belysning i belysningsmaster behöver bytas ut/uppgraderas (både för effekt 

och driftseffektivisering) till LED. 

Den byggnad på Fridhemsvallen som innehåller omklädningsrum kommer 

att fasas ut i närtid. Därav uppstår behov av omklädningsrum som de 

föreningar som bokar träning på Fridhemsvallen kan nyttja. Förvaltningen 

arbetar för en modullösning för omklädningsrum på Fridhemsvallen. 

Omklädningsrum kopplat till Fridhemsvallens aktiviteter bör på längre sikt 

kunna lokaliseras i Fridhemshallen, se avsnitt om 4.4 om Fridhemshallen. 

Förstudie är inte beställd, behovsanalys ska tas fram.  

 

4.6 Konstgräsplaner i de södra delarna av kommunen  
Reinvesterings- samt miljöanpassning av konstgräsplan (uppskattad 

kostnad cirka 3,5 mkr) kan bli aktuellt, samt att behov av omklädningsrum 

bör beaktas.   
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4.7 Landbadet 
Fastigheten övergår från kultur och fritid till samhällsbyggnad under 2021. 

Behov  

Omklädningsrum för anläggningens besökare har under säsongen 2021 

slitits till en nivå att det skapar stor skaderisk vid nyttjande av lokalerna.  

Vid fortsatt bemanning av kommunal personal finns akut behov av 

investering i personalutrymme med omklädning samt dusch och toalett då 

detta inte finns inom anläggningen. En saminvestering med nya lokaler för 

ombyte för allmänheten är att ta med i tankarna för att skapa effektivitet i 

kommande investering. 

Förstudie är inte beställd. Behovsanalys bör göras gällande 

utomhusanläggning för bad i längre perspektiv.  

Behovsanalys behöver även göras för de akuta säkerhetsbristerna. 

Politiska beslut  

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 beslutat om nya riktlinjer för 

internhyra samt ändrat i Riktlinjer för styrning och ledning där 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens lokaler förtydligas.  

Med anledning av detta arbetar kultur och fritid och samhällsbyggnad med 

projektet Renodlade hyresavtal, där målet är att kommunen har en uthyrare 

(samhällsbyggnad) av lokaler med väl grundade hyressättningsprinciper.  

 

4.8 Växthuset  
En utredning om eventuell rivning ska göras av kultur och fritid i 

samverkan med samhällsbyggnad. Fastighetsbesiktning är utförd 2021-09-

01 av Anticimex. 

Enligt erhållen besiktning har byggnaderna stora brister.  

Fastigheten övergår från kultur och fritid till samhällsbyggnad under 2022.  

Behov  

Behov av nybyggnad bör beredas. Behov av personalutrymmen, 

omklädningsrum och förråd ska beaktas. Nuvarande byggnad innehåller 

bland annat omklädningsrum, snickeriverkstad och maskinhall och 

samnyttjas av badplatspersonal.  

Kommunövergripande aspekter bör beaktas samt områdets användning. 

Med detta avses exempelvis rekreation och friluftsliv, utegym och/eller 

park. Möjliga samnyttjanden med Landbadet kan också beaktas. 

Behovsanalys ska påbörjas. 
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Politiska beslut  

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 beslutat om nya riktlinjer för 

internhyra samt ändrat i Riktlinjer för styrning och ledning där 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens lokaler förtydligas.  

Med anledning av detta arbetar kultur och fritid och samhällsbyggnad med 

projektet Renodlade hyresavtal, där målet är att kommunen har en uthyrare 

(samhällsbyggnad) av lokaler med väl grundade hyressättningsprinciper.  

4.9 Nya Ljungskileskolan  
Kultur och fritid har i förstudien gällande Ljungskileskolan redovisat 

behov och synpunkter på utformning av skola och omgivande miljöer.  

Behov 

Kultur och fritid har även under pågående projektering lämnat synpunkter, 

däribland:  

Att idrottshallen behöver vara fullstor för att bli attraktiv för föreningar att 

hyra, med sviktande golv och minst 7 meter fri invändig takhöjd.  

Plats för läktare.  

1. Fullstor Idrottshall: spelmått 20 x 40 m.  

Bredd: 24 m Längd: 45 m. Invändiga mått. 

Publikantal totalt: 300. 150 sittande och 150 stående. Plats för rullstolar, 

försäljningsställe, kiosk, kaffeservering. 

Kultur och fritid har även lämnat en rad synpunkter gällande läktarens 

utformning, bland annat med avseende på tillgänglighet.  

Kultur och fritid har även påpekat att Konstnärlig gestaltning bör skapas i 

byggnationen. Det bör även kunna vara konst i integrerad form i vissa fall.  

Kultur och fritid önskar att lokalerna samnyttjas så mycket som möjligt, att 

flera olika förvaltningar och kommunala verksamheter delar på lokalerna 

samt även föreningar, civilsamhälle och kulturliv.   

Politiska beslut  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter.  

 

4.10 Skäretskolan 
Kultur och fritid har sedan tidigt skede deltagit i referensgrupp till 

detaljplanearbete för Skärets skola.  

Behov/synpunkter 
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Kultur och fritid har lämnat synpunkter gällande att idrottshallen behöver 

vara fullstor för att bli attraktiv för föreningar att hyra.  

En fullstor idrottshall;  

Bredd: 24 meter invändiga mått, spelmått 20 x 40 m.  

Längd: 45 meter invändiga mått. 

Fri takhöjd: 7 meter samt ytterligare invändiga mått.  

Detta har kommenterats i referensgrupp, samråd för detaljplan samt 

skickats till ansvariga på samhällsbyggnad.  

Kultur och fritid har även lyft behovet av konstnärlig gestaltning och hög 

arkitektonisk kvalitet.  

Kultur och fritid planerar delta i projekteringen för att samverka med barn 

och utbildning och samhällsbyggnad med målet att skolgården blir en 

aktivitetsyta för allmänheten samt att lokalerna kan nyttjas efter skoltid av 

exempelvis kulturskola, mobila fritidsledare samt 

civilsamhälle/föreningsliv.  

 

Politiska beslut  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 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 6) 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-05-05 § 90 (Samråd: 

detaljplan Forshälla-Röd 2:12 m.fl) 

 

4.11 Äsperödsskolan  
En ny skola planeras i Äsperödsområdet. Kultur och fritid ser behov av en 

idrottshall i fullmått med sittplatser, för att den ska kunna samnyttjas av 

andra aktörer såsom föreningslivet.  

 

Politiska beslut  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 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 6) 
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4.12 Tureborg 
En slutsats som gjorts av de fritidsledare och personal från Kultur- och 

fritidsförvaltning som arrangerat sommarlovsaktiviteter i Tureborg är att 

det i området saknas vuxennärvaro i området och att det finns ett stort 

behov av detta.  

Kultur och fritid konstaterar att samlingslokaler saknas i Tureborg. 

Uddevallahem är delaktiga i ett arbete kring detta. 

Kultur och fritid ser att lokalbehov kan uppstå. Behovsanalys är inte 

påbörjad. 

Politiska beslut  

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

tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5).  

 

4.13 Fritidsbanken 
Lokalbehov finns gällande Fritidsbanken, exempelvis gällande förråd, 

behov av grovkök och butiks- och personalutrymmen. Behoven behöver 

utredas vidare.  

 

4.14 Emaus  
Emaus lantgård har behov av åtgärder för att säkra djurskydd, besökarnas 

säkerhet och åtgärda arbetsmiljöproblem. 

Behoven gäller bland annat utökade personalutrymmen, upprustning av 

toalettbyggnad tegelbyggnad vid damm, underhåll och/eller reinvestering i 

grillplats, bord och bänkar, behov av säkerhetsåtgärder för att förhindra 

olyckor vid damm med mera.  

4.15 Spår och leder 
På elljusspår vid klämman på Herrestadsfjället är belysningen inklusive 

dess stolpar uttjänta och behöver bytas. Motionsspåret används året om 

men är framförallt en centralpunkt för längdskidåkning vintertid. 

Spårlängden är 2,5 km och bör utföras år 2023.  

Förvaltningen ser en brist på motionsanläggningar i syd östra delarna av 

Centralorten Uddevalla därför föreslås att Vindsvalan på Bratteröd 

utvecklas till en spårcentral och flera korta spår skapas. Spåren bör vara 

körbara med traktor för att förenkla driften och minst ett spår på 2,5 km 

bör belysas. Detta föreslås utföras 2025. 
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4.16 Badplatser  
Det pågår en översyn över samtliga kommunala badplatser. Denna 

kommer sannolikt visa på behovet av att under en 10 års period behöva 

avsätta investeringsmedel. Inte minst mot bakgrund av översynens fokus 

på tillgänglighet, attraktivitet samt utökning av antalet kommunala 

badplatser som följer demografi, bebyggelse och expansionsområden söder 

om Uddevalla. En kalkyl är inte framtagen men kommer att arbetas fram 

till lokalförsörjningsplanen 2023-2033.  

Kultur och fritid beslutade 2021-09-01 att utreda möjligheterna för en 

badplats på Ammenäs.  

 

4.17 Walkesborgsbadet – drift och underhåll  
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-02-19 § 23 att godkänna 

åtgärdsplan för säkerställande av funktion för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. 

Kultur och fritidsnämnden föreslog även 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. 

Kultur och fritid behöver säkerställa att intentionerna i beslutet fullföljs. 

Detta säkerställs genom hyresvärdens (Samhällsbyggnads) försorg.  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-11-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 174 Dnr KFN 2021/00134 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032 

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen är en del av investeringsprocessen. I juni månad tar 

kommunfullmäktige beslut om budget och flerårsplan för de kommande tre åren. Som 

underlag i det arbetet ska det finnas en lokalförsörjningsplan för hela kommunen.  

Den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen tar sin utgångspunkt i respektive 

nämnds behov som sammanställs i nämndspecifik lokalförsörjningsplan. 

Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för de investeringar som kommunfullmäktige 

beslutar om i flerårsplan. 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan innehåller bland annat en sammanställning av 

investeringar som redan är beslutade i flerårsplan och är föremål för byggprocess, 

planerade investeringar i behovsfasen samt övriga identifierade lokalbehov. 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan har tagits fram i samarbete med förvaltningens 

ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-10-08 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022–2032 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden godkänner kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022–

2032. 

 

Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för att komplettera med behov kopplat till 

Äsperöd och revidera text kring Stadsbiblioteket, Kulturskolan, Skarsjövallen, Fridhem 

och ridanläggning.  

 

Beslutsgång  
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot sitt eget och finner att nämnden beslutar 

att återremittera. 

 

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden återremitterar ärendet om lokalförsörjningsplan 2022-2032 

för att komplettera med behov kopplat till Äsperöd och revidera text kring 

Stadsbiblioteket, Kulturskolan, Skarsjövallen, Fridhem och ridanläggning.  

 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-11-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2021-11-05 

Annelie Högberg, Thommy Karlin  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-05 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2021-11-09 till 

Kommunledningskontoret 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-11-15 Dnr KFN 2021/00162 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Upphävande av kultur och fritidsnämndens beslut om att äska 

medel för ersättningslokal till brottningen ur simhallens 

driftreserv  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden begärde 2019-06-11 § 81 av kommunfullmäktige 2,6 

miljoner kronor ur driftreserven för nytt badhus för att anpassa del av Fridhemshallen 

till brottning.  

 

Vid tidpunkten för beslutet skulle nytt badhus byggas på Walkesborg med 

konsekvensen av att nuvarande badhus samt den närbelägna gamla idrottshallen skulle 

rivas. Då brottningsföreningen Uddevalla Atletklubb huserar i den gamla idrottshallen 

uppstod ett behov av en ersättningslokal till dem i och med detta. Eftersom behovet 

grundade sig i byggnation av nytt badhus, beslutade kultur och fritidsnämnden att 

begära medel från badhusets driftreserv för att anpassa delar av Fridhemshallen till 

brottning.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-13 (§ 264) att ändra placeringen av ny simhall, 

från Walkesborg till Rimnersområdet. Detta innebär att en eventuell rivning av gamla 

idrottshallen inte längre är en konsekvens av simhallsbygge på Walkesborg.  

 

Brottningsföreningen huserar i gamla idrottshallen med ett rivningskontrakt, varför 

behov av en långsiktig lokallösning för föreningen kvarstår och förslaget om att anpassa 

Fridhemshallen kvarstår. Detta behov får hantera i ordinarie lokalförsörjningsprocess 

och ingår i kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-11-15  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-06-11 § 81  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden upphäver beslutet 2019-06-11 § 81 om att begära medel från 

simhallens driftreserv för nytt badhus för att anpassa del av Fridhemshallen för 

brottning.  
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-11-15 Dnr KFN 2021/00162 

  

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Dnr KFN 2019/00094  

Ersättningslokal för brottning 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har behov av en ersättningslokal för brottning. Behovet 

uppstår i och med att gamla idrottshallen rivs inför byggnation av nytt badhus. Utifrån 

tidplan för nytt bad finns behov av ersättningslokal från och med juli 2020.     

 

Utifrån det uppkomna lokalbehov har förvaltningen under 2017 skickat förfrågan om 

ersättningslokal till lokalförsörjningsgruppen. Lokalförsörjningsgruppen återkopplade 

till förvaltningen att sådan lokal inte fanns att tillgå i kommunens lokalbank. 

Förvaltningen och den nu aktiva brottningsföreningen, Uddevalla Atletklubb, förde efter 

detta besked en dialog med extern fastighetsägare för att se på en alternativ lokal att 

hyra in. Det förslag som gavs bedömdes som för kostsamt för att kunna gå vidare med, 

dels utifrån föreningens ekonomiska förutsättningar och dels utifrån verksamhetens 

omfattning. Föreningen värna sitt arbete med låga deltagaravgifter mycket högt, deras 

mål är att ha en hög tillgänglighet för alla oavsett ekonomiska förutsättningar vilket 

innebär att de behöver hålla nere sina utgifter. 

 

Förvaltningen föreslår istället för föreningen ett alternativ som innebär att anpassa del 

av Fridhemshallen för att skapa en lokalresurs för brottning som kan hyras ut per timme. 

Föreningens företrädare ställer sig positiva till detta alternativ vilket gör att 

förvaltningen går vidare i frågan. En ombyggnation av Fridhemshallen för brottning 

innebär att befintlig lokalresurs nyttjas effektivare samt att uthyrningsbar yta öka. Då 

föreningens nuvarande behov av lokal inte fyller upp all bokbar tid kan även andra 

föreningar erbjudas tillgång till lokalen. Placeringen kan även innebära en bas för 

samverkan med andra föreningar i området, vilket skulle vara mycket positivt.  

 

En skiss på hur anpassning av anläggningen kan göras presenteras för 

samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med en beställning av kostnadsberäkning 

av anpassningen.  Samhällbyggnadsförvaltningen presenterar under april 2019 en 

kostnadskalkyl för iordningställandet av lokal på 2 325 000 kr  /- 10 % för oförutsett. 

Bedömningen är att 20 % av kostnaden kommer att belasta resultatet 2019, resterande 

del 2020. 

 

Utifrån kommunens riktlinjer för investeringar bedöms ovan beskrivna anpassning inte 

vara en åtgärd som ökar fastighetens värde, därav kan åtgärden inte redovisas som en 

investering med efterföljande hyreskonsekvens. Åtgärden bedöms istället som en 

verksamhetsanpassning. Verksamhetsanpassningar ska bekostas av driftsmedel.  

 

Då behovet uppkommit som en konsekvens av byggnation av nytt bad bedömer 

förvaltningen att kostnaden kan finansieras av driftsreserven som finns avsatt för nytt 

bad. Förvaltningen föreslår med detta som bakgrund att kultur och fritidsnämnden begär 

att använda del av driftsreserven till detta ändamål.  

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-04 KFN 2019/00094 

Kalkyl ombyggnad brottningslokal i Fridhemshallen 2019-06-03   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att begära 2 600 000 kr ur driftreserven för nytt bad 

för att anpassa del av Fridhemshallen till brottning. 

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande lämnar följande förslag till beslut:  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att begära av kommunfullmäktige 2 600 000 kr ur 

driftreserven för nytt bad för att anpassa del av Fridhemshallen till brottning. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att nämnden godkänner 

ordförandes förslag till beslut,  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att begära av kommunfullmäktige 2 600 000 kr ur 

driftreserven för nytt bad för att anpassa del av Fridhemshallen till brottning. 

 

Ajournering 

 

Under överläggningarna ajournerade sig nämnden mellan klockan 10.43 och klockan 

10.50.  

 

  

    
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2019-06-18 

Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-18 intygar 

Josefin Florell  

 

Expedierat 2019-06-18 

Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-11-23 Dnr KFN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2021-12-01 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Djurskötseln på Emaus 

 journalutdrag från Distriktsveterinärerna 

 veterinärintyg 

 

Fastställande av kommungemensamma internkontrollpunkter 2022 

 beslut KS 2021-10-27 § 279 

 kommungemensam internkontrollpunkter 2022 

 risk- och väsentlighetsanalys externa hyresavtal/resepolicy 2021-09-09 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-09-16 

 

Försämrade levnadsvillkor för djuren på Emaus 

 anmälan till Länsstyrelsen 

 meddelande från Länsstyrelsen att ärendet avskrives 

 

Remissvar bygglov, Halla-Stenbacken 1:33 

 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen 

 beslut KF 2021-09-08 § 167 

 beslut KF 2021-10-13 § 211 

 beslut KS 2021-08-25 § 202 

 beslut KS 2021-09-29 § 236 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-06-21 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-09-13 

 

Reviderad fördelning år 2022 av statsbidraget för nyanländas etablering 

 beslut arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2021-10-05 § 56 

 beslut KS 2021-10-27 § 278 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-09-15 

 

Revidering av bestämmelser för betalkort 

 bestämmelser för betalkort från 2016-11-11 

 delegationsbeslut KS 2021-10-20 

 Revidering av bestämmelser för betalkort 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-11-23 Dnr KFN 2021/00003 

  

 

 

 

Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda  

 till författningssamlingen 

 beslut KS 2021-10-13 § 206 

 bilaga 1 nivåtabell 

 bilaga 2 fasta arvoden 

 sammanställning över arvode till bolag 

 sammanställning över arvode till bolag samt kommunalförbundet Mitt Bohuslän 

 

Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen med anledning av ny 

kommundirektör, beslut KS 2021-10-27 § 282 

 

Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

 beslut KF 2021-11-10 § 239 

 beslut KS 2021-10-27 § 274 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-09-08 

 Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

 

Återkallande av beslut om att utse två ersättare för varje förvaltningschef med anledning 

av covid-19, delegationsbeslut KS 2021-10-25 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Stefan Apelman 

Förvaltningschef Webbredaktör 

Skickas till 

 


	Föredragningslista
	10. Medborgarförslag från om skatepark Herrestad
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	11. Medborgarförslag från Jonas Blank om utegym, multiaktivitetsyta i Herrestad
	12. Medborgarförslag från Roberto Sölsnaes om att göra kvarteret Barken till en multiarena
	13. Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från kommunfullmäktige
	14. Begäran om avslut och förlängning av uppdrag från kultur och fritidsnämnden
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Skickas till


	15. Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	16. Extra stöd till föreningar med anledning av covid-19
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Skickas till


	17. Samråd: detaljplan för Bräcke strand
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	18. Återrapportering Internkontrollplan 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Kommungemensamma kontrollpunkter
	Förvaltningsspecifika kontrollpunkter
	Skickas till



	19. Internkontrollplan 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Kommungemensamma kontrollpunkter
	Förvaltningsspecifika kontrollpunkter
	Skickas till



	20. Konstprogram för del av södra hamnen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Skickas till


	21. Konstnärlig gestaltning Rimnersvallen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	22. Konstnärlig gestaltning till Uddevalla nya brandstation
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Skickas till


	23. Rapportering av informationssäkerhetsarbete och arbete med GDPR 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	24. Bidrag till kulturföreningar 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	25. Bidrag till funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och pensionärsföreningar 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	26. Bidrag till övriga föreningar 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Skickas till


	27. Ansökan från Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening om bidrag till bokprojekt om Kungsgatan och Drottninggatan
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	28. Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	29. Upphävande av kultur och fritidsnämndens beslut om att äska medel för ersättningslokal till brottningen ur simhallens driftreserv
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Skickas till


	32. Redovisning av anmälningsärenden 2021-12-01
	Förslag till beslut
	Skickas till


	Styrkort2022.pdf
	Planera - Komprimerad - 2022 (Kultur- och fritidsnämnden)
	Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




