
  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Kultur och fritidsnämnden 

 

1(1) 

2021-03-25 
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid  Sammanträdesrum Bäve / Microsoft Teams kl. 09.00  tisdagen den 30 mars 

2021  
  
Ordförande Annelie Högberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 
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Dnr KFN 2021/00040  
 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Budgetdialog 2022-2024 - kultur och fritid 

Sammanfattning 

Syftet med budgetdialogen är att ge de politiska partierna en kortfattad men tillräcklig 

information som ger förutsättningar att fördela kommunens tillgängliga resurser till 

nämnderna. Årets budgetdialog äger rum 2021-04-09. Då skall nämnderna presentera 

samtliga viktiga förutsättningar för åren 2022–2024.  

 

Till kultur och fritidsnämnden i planeringsunderlaget för åren 2022–2024 är de 

preliminära kommunbidraget 142,7 mkr per år, vilket är nettominskning med 3,6 mkr i 

förhållande till 2021 års kommunbidrag i fasta priser.  

 

Kultur och fritidsnämnden begär utökat kommunbidrag i syfte att kunna arbeta 

målinriktat och långsiktigt för barns och ungas välbefinnande. 

 

Dialogen består av två delar. Den första delen är en skriftlig redogörelse av kultur och 

fritidsnämndens verksamhet, omvärldspåverkan, beskrivning av investeringar, 

effektiviseringar och besparingar samt områden för medborgardialoger. Andra delen är 

en muntlig framställning som ska komplettera den skriftliga informationen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-18 

Kultur och fritidsförvaltningens skrivelse 2020-03-18 

Flerårsplan 2022–2024 Sammanställning resursbehov 

Flerårsplan 2022–2024 Minskade nettokostnader 

Flerårsplan 2022–2031 Investeringar 

Flerårsplan 2022–2024 Drift- och kapitalkostnader pga. investeringar 

 

Förslag till beslut  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

1. Att begära uppdrag från kommunfullmäktige att formulera ett förslag på 

plattform för barn- och ungdomspolitiken i Uddevalla kommun. 
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2. Att begära uppdrag från kommunfullmäktige att formulera ett förslag på 

plattform för Uddevalla kommuns kulturpolitik med utgångspunkt i de 

nationella kulturpolitiska målen. 

 

3. Att begära utökat kommunbidrag i syfte att arbeta målinriktat och långsiktigt för 

barns och ungas välbefinnande. 

 

4. att anta budgetdialog 2022–2024 – kultur och fritid, i enlighet med skrivelse 

2021-03-18 samt blanketter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

ekonomirapportering@uddevalla.se 
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Kultur och fritid 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 64 25 

www.uddevalla.se  E-post kulturfritid@uddevalla.se 
 

 
 

Budgetdialog 2022-2024 Kultur och fritid 

Verksamhetsbeskrivning 

” Liksom hjärtat är kultur och idrott den pumpande kraft som får oss människor att 

överleva och växa” 

 

Citatet är hämtat ur den lokala kultur och fritidsguiden 20/21 och belyser den 

samhällsfunktion som kultur och fritidsnämndens verksamheter har; att ge 

förutsättningar för en meningsfull tillvaro. Kultur och fritidsnämnden ger kulturen plats, 

så att människors möjlighet att uttrycka sig och ta del av andra nya perspektiv stärks. 

Kultur och fritidsnämnden stärker civilsamhällets förmåga att skola människor i 

demokratiska färdigheter och värderingar. Kultur och fritidsnämnden erbjuder plats för 

kunskapsförmedling och folkbildning, för det livslånga lärandet. 

Kultur och fritidsnämnden erbjuder rum för människor att mötas, delta och uppleva 

tillsammans, i en anda av frivillighet, lust och nyfikenhet. Genom att engagera sig i ett 

kultur- eller fritidsintresse och utveckla sitt kunnande, växer människor, lär sig nya 

saker och känner stolthet över sig själva. Kultur och fritidsnämnden hjälper människor 

att bli den främsta resursen i sitt eget liv.  

 

Kultur och fritid arbetar inom de fyra perspektiven Demokrati och yttrandefrihet, 

Folkhälsa, Social gemenskap och Kulturell infrastruktur. Perspektiven återspeglas i 

uppbyggnaden och utformningen av våra fasta institutioner, i de mer rörliga 

verksamheterna och i våra arbetssätt. De olika perspektiven har flera beröringspunkter. 

Därmed kan insatser för att förstärka ett perspektiv också förstärka ett annat. 

Attraktivitet och tillgänglighet är ledord i all verksamhet. 

 

Omvärldspåverkan 

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. Nämnden 

ska särskilt värna och stärka barns och ungas förutsättningar för detta. 

I dag bor och lever drygt 14 000 barn och unga i Uddevalla kommun.  

 

Redan idag arbetar kultur och fritidsnämndens verksamheter hårt för att säkra ett 

kvalitativt utbud och finnas tillgänglig för alla kommunens unga invånare, trots minskad 
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budgetram. Den unga befolkningen har markant ökat de senaste tio åren, samtidigt som 

kultur och fritidsnämndens ekonomiska ramar har minskat. Det har lett till alltmer 

begränsade förutsättningar för nämnden att arbeta långsiktigt för att nå ut till och främja 

en meningsfull fritid för alla unga kommuninvånare. I tider med ökad social oro bland 

annat till följd av pandemin och dess isolerande effekter är behovet av insatser från 

kultur och fritidssektorn överhängande. 

 

Den omvärldsanalys som ligger till grund för verksamhetsplan 2021–2023 undersökte 

pandemins effekter på kultur och fritidsområdet, samt möjliga sätt att överbrygga den 

växande sociala distanseringen och risken för social oro och ökat utanförskap.  

 

 

Nuläge och framtida uppdrag 

Sociala investeringar stävjar risk för social oro 

Oavsett yttre händelser, har det allmänna en skyldighet att värna den enskildes 

personliga, ekonomiska och kulturella välfärd. Det allmänna har fortsatt ansvar för att 

trygga rätten till arbete, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och goda 

förutsättningar för hälsa. 

 

Social oro är en beskrivning av ett fenomen som på senare tid lyfts att mer frekvent, 

även i lokala sammanhang. Då risk för social oro bedöms som sannolikt, krävs 

omfattande främjande och förebyggande åtgärder för att förhindra att social oro 

utbryter. Otillräckliga insatser riskerar inte bara att leda till att social oro utbryter, utan 

också till livslånga utanförskap. Varje livslångt utanförskap kostar samhället 10 till 15 

miljoner kronor, minst.1 Bakom ett utanförskap ligger ofta en kombination av 

segregering, arbetslöshet, misslyckade skolresultat och psykisk ohälsa.  

 

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har sedan slutet av 1970-talet forskat om hur 

utanförskap uppstår och utvecklas och om de samhällskostnader som följer utanförskap. 

Tecken på risk för framtida utanförskap för en individ går att upptäcka tidigt i livet och 

den negativa utvecklingen går att bryta med rätt metoder. Ju tidigare insatser sätts in, 

desto billigare och effektivare. Nilsson menar ” att reducera den uppväxande 

generationens framtida utanförskap är en av de verkligt stora samhällsutmaningarna 

moraliskt och mänskligt. Det utgör också en av de verkligt stora ekonomiska 

utmaningarna för våra välfärdsystem. Kostnaderna för utanförskapet är ofantliga såväl 

ekonomiska som mänskliga. Därmed är värdet av att undvika ett utanförskap och dess 

kostnader enormt”.2 

En av de mest framträdande lärdomarna, enligt Nilsson, är att inte betrakta insatser 

kring barn som kortsiktiga kostnader utan som långsiktig social investering i vår 

                                                      
1 Sociala investeringar kring barn och unga, Ingvar Nilsson 2012. s. 11 
2 Ibid. 
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framtid. För ett framgångsrikt arbete, menar Nilsson, är det av allra högsta vikt med 

helhetssyn och samverkan. 

 

Kultur och fritid välkomnar de kommungemensamma kraftansträngningar som görs för 

att hitta långsiktiga, samordnade och hållbara sätt att stävja risken för social oro och 

utanförskap. För kultur och fritidsnämnden handlar arbetet om värdeorden sociala 

investeringar, social hållbarhet och social gemenskap. Insatserna kretsar kring att stärka 

barns och ungas plats och gemenskap, stödja civilsamhället, främja folkhälsan samt 

skapa förutsättningar för hög- och lågintensiv balans i utbudet av kultur- och 

fritidsaktiviteter. Genom löpande kompensation för demografiska förändringar, kan 

även kultur och fritidsnämnden bidra långsiktigt och hållbart till denna utveckling. För 

att få till stånd helhetssyn och framgångsrik samverkan kring barn- och 

ungdomspolitiken krävs strategisk samordning och kultur och fritidsnämnden ser 

behovet av en kommungemensam plattform, där den gemensamma riktningen 

tydliggörs. De nämndsövergripande uppdrag som för närvarande rör barn- och 

ungdomsfrågor kan därmed ges ett angeläget sammanhang. Kultur och fritidsnämnden 

begär att få uppdraget att skapa denna plattform. 

 

En framträdande kultursektor stimulerar tillväxten 

Uddevalla kommun kommer enligt prognosen inte ha samma befolkningstillväxt som 

tidigare. Gruppen 0–18, liksom gruppen äldre växer procentuellt mer än de i arbetsför 

ålder. Det krävs således riktade och samlade insatser för att säkra en stadig tillväxt av 

befolkningen i arbetsför ålder. Nationalekonomen Charlotta Mellander lyfter i sin 

forskning om regional utveckling vad som skapar attraktivitet och för vilken 

befolkningskategori. Den åldersgrupp som är mest mobil är 18 till 35-åringar. Faktorer 

som påverkar deras val av bostadsort är stor variation av kultur- och fritidsutbud och 

estetiskt tilltalande miljöer, särskilt i stadskärnan. 

 

Kulturdriven tillväxt är ett område som på senare tid framförts allt oftare i den offentliga 

debatten. En förutsättning för att få till stånd en vital kultursektor är att säkra dess bas, 

nämligen kulturproducenterna. I den statliga offentliga utredningen ”konstnär oavsett 

villkor” som utkom 2018, diskuteras förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att 

fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Även kulturskolans samhällsfunktion 

har utretts från statligt håll, där den konstnärliga professionaliteten hos pedagogerna 

utgör en central dimension av verksamheten. Kopplat till området har också 

utvecklingen av Gestaltad livsmiljö varit föremål för statlig utredning. 

 

Med hjälp av ett levande ideellt kulturliv, kulturskolans verksamhet och 

estetgymnasieprogrammet säkrar Uddevalla kommun en god kulturell grund. På vilket 

sätt kommunen stöder dessa personers möjlighet att efter gymnasiet stanna kvar och 

etablera sig i Uddevalla, liksom kommunens förmåga att attrahera fler ur den kreativa 

och konstnärliga näringen är dock desto mindre tydligt. Med en kommunövergripande 
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plan för den framtida kulturpolitiken kan det gemensamma arbetet för att skapa en vital 

och livskraftig kultursektor bli framgångsrik. Kultur och fritidsnämnden önskar få ett 

sådant uppdrag. 

 

Kommunbidrag i enlighet med flerårsplanen och anvisningar 

Till kultur och fritidsnämnden i planeringsunderlaget för åren 2022–2024 är de 

preliminära kommunbidraget 142,7 mkr per år, vilket är nettominskning med 3,6 mkr i 

förhållande till 2021 års kommunbidrag i fasta priser. 

 

Pandemin har medfört stora ekonomiska behov hos civilsamhället. När pandemin är 

över, behöver kommunen se till att civilsamhället kan återfå sin plats och funktion i 

samhället för att på bästa sätt kunna bidra till en meningsfull fritid för medborgarna. 

Kultur och fritidsnämnden ser behov av att stärka det ekonomiska stödet till 

civilsamhället framöver.  

 

Investeringar 

Simhall på Rimnersområdet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ekonomisk ram för en ny simhall ska uppgå 

till 464 mkr och att placeringen ska vara på Rimnersområdet. Simhallen kommer att 

byggas i direkt anslutning till Rimnershallen. Den ekonomiska ramen kommer revideras 

under våren 2021 med hänsyn till en mer exakt kalkyl utifrån projektering och 

simhallens innehåll och placering. I tidigare beräkningar av driftkostnadskalkyl var att 

driftreserven bör uppgå till minst 21,2 mkr. Även en reviderad driftkostnadsskalkyl är 

under framtagande.  Det innebär att beloppen för investeringsutrymme för simhall och 

inventarier och behov av utökat kommunbidrag för drift- och kapitalkostnader 

kompletteras med under våren 2021 så snart dessa kalkyler är reviderade.  

 

Rimnersvallen 

För Rimnersvallen finns en reinvestering planerad till åren 2021–2023 avseende 

reinvestering på läktare, löparbanor samt tillgänglighetsanpassning. Inventering av 

brister på Rimnersvallens läktare pågår i samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna reinvestering påverkas av uppdraget om 

Rimnersområdet som idrottscentrum. En ny utredning samt behovsanalys och kalkyl 

pågår inför reinvesteringen. Förstudie pågår. Uppdraget är utökat med åtgärd och 

önskad färdigställande 2023. I flerårsplan finns för åren 2021–2022 avsatt 33 mkr för 

investeringar, faktiskt behov är kopplat till den pågående behovsanalysen och en första 

grov kalkyl kommer att utgöra underlag i budgetdialogen inför flerårsplan 2022–2024. 

Underlag av investeringsutrymme och behov av utökat kommunbidrag för drift- och 

kapitalkostnader kompletteras med under våren 2021 så snart dessa kalkyler är 

framtagna. 
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Konstgräsplaner kommunövergripande 

I Uddevalla kommun finns i dagsläget flertalet konstgräsplaner, varav fem av 

fullmåttstorlek samt två mindre konstgräsplaner på näridrottsplatserna. Som en 

konsekvens av simhallsplaceringen medför att två fotbollsplaner (B-plan, naturgräs och 

C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet kommer att rivas sommaren/hösten 2021 i 

samband med byggstart av simhallen. En ny konstgräsplan planeras att anläggas på 

Rimnersområdet som en del av pågående stadsutvecklingsprojekt i framtiden men är 

ingen lösning som ersättningsplan. Kommunstyrelsen beslöt i januari 2021 att godkänna 

investering för konstgräsplan på Sommarhemmet samt investering i upprustning av 

gräsplan på Bodele och att det ryms inom beslutad investeringsbudget för simhallen. 

Samtidigt godkände kommunstyrelsen att kultur och fritidsnämndens 

investeringsbudget för upprustning av omklädningsrum på Bodele. I dessa beslut ingick 

att kultur och fritidsnämnden erhåller utökat kommunbidrag för drift- och 

kapitalkostnader. 

 

Inom ramen för Rimnersområdets utveckling och återförande av konstgräsplan till 

området behöver beslut om investering fattas, sannolikt efter 2024.  

 

Hus för kultur (Kulturstråk) 

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 

kulturhus/stadsbibliotek/kulturskola/stadshus i centrum. 

 

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 de 

byggnationer och underhåll som krävs för de kommunägda byggnaderna, Kungsgatan 

30 och 32. Förhyrning av delar av Frideborg omfattas inte av förstudien. Kommunen 

utreder frågan om Frideborg vidare.  

 

Investeringen för de kommunägda byggnaderna uppgår enligt förstudien till 30 mkr. 

Investeringar i för scenteknik, ljud och ljus, samt möbler uppgår till 6,8 mkr. 

Investeringsmedel fördelar mellan åren, 1,0 mkr 2021 1,0 mkr, 21,8 mkr 2022 och 14,0 

mkr 2023. Totalt 36,8 mkr för perioden 2021–2023. Under 2021 har tillförts ett utökat 

kommunbidrag på 0,9 mkr. Ytterligare utökat kommunbidrag för verksamheten och 

drift av lokalerna tillkommer för 2022 och 2023.  
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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 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 2021–2023 är investeringsramen 585 mkr 2021, 655 mkr 2022 och 

875 mkr 2023. Bedömning bör ske utifrån skälig nivå, därför har nivån satts utifrån 

planerade investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut under planperioden, 

vilket är drygt 300 mkr per år. En osäkerhet finns från 2023 då flertalet investeringar 

både re- och nyinvesteringar flyttas fram i tid. En ny bedömning bör göras varje år och 

stå i paritet med investeringsramen framöver. För närvarande bedöms nivån vara 4–5 

mkr. Behov av utökat kommunbidrag för kapitalkostnad på ca 0,06 mkr per år. 

 

Effektiviseringar och besparingar 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetade fram förslag på besparingsåtgärder som 

beslutades inför 2020. Besparingar/effektiviseringar har skett genom förändringar i 

organisation och arbetssätt, effektivare lokalutnyttjande, avgifts- och taxehöjningar, 

avstå och begränsa utbud, minskad servicegrad och bemanning samt minskat stöd till 

civilsamhället. Några av de beslutade effektiviseringarna/besparingar kommer att 

verkställas under 2021. Under 2021 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med 

effektiviseringar, då ytterligare minskade ramar finns upptaget i flerårsplan 2021–2023.  

 

Inför arbetet med verksamhetsplan 2022–2024 med budget 2022 kommer ytterligare 

krav på effektiviseringar på 3,6 mkr. För att klara av detta finns områden att arbeta 

vidare med. Dessa är bland annat vakansprövning dvs att prova varje tjänst vid 

avgångar, effektivare schemaläggning av verksamheten utifrån medborgarnas behov 

och gruppen barn och unga. Andra områden är att se över hur man arbetar idag för att 

hitta effektiviseringar med hjälp av automatisering/digitalisering, se över tillgänglighet 

av verksamheterna samt i samband med genomlysning av föreningsstöd och dess 

bidragsmodell säkerställa den ekonomiska ersättningen till civilsamhället.  

 

Lämpliga områden för medborgardialoger 

Kultur och fritidsnämnden har under 2020 haft medborgar- och föreningsdialoger inom 

föreningsstödssystem, ridanläggning, Rimnersområdets utveckling samt Emaus 

lantgårds framtida utformning. Dessa dialoger kommer även att pågå under 2021. 

Därutöver kommer nämnden att genomföra medborgardialoger inom friluftslivsområdet 

samt om utformningen av verksamheten i Hus för kultur. 
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Anna-Helena Wiechel  

Utvecklare 

 

 



Bilaga 3

Nämnd: Kultur och fritid

Förslag till ökade eller minskade resurser Orsak* 2022 2023 2024 Påverkar mål

Ram enligt preliminär resursfördelning, före besparing/effektivisering 146,3 146,3 146,3
 

Demografiska behov - utöver preliminär ersättning
Uppdrag ungas välbefinnande, social samverkan, behov av långsiktiga insatser 

för att främja barn och ungas fritidsaktiviteter

förändrat antal invånare i målgruppen:

Kultur och Fritid volym ? ? ?  ett rikt kultur och fritidsliv

för barn och unga

Minskade nettokostnader mm
Områden att arbeta vidare med, vakansprövning vid avgång, effektivare schemaläggning volym/ -3,6 -3,6 -3,6 Tillgänglighet/

automatisering/digitalisering, tillgänglighet av verksamhet, genomlysning av kvalitet Brukarnas nöjdhet

föreningstöd och dess bidragsmodell säkerställa ekonomisk ersättning till civilsamhället

Investeringar som medför ökat kommunbidragsbehov:
Ny simhall Rimnersområdet, inkl inventarier ?
Konstgräsplan Sommahemmet 0,647 0,647 0,647
Upprustning av gräsplan Bodele 0,130 0,130 0,130
Upprustning av omklädningsrum Bodele 0,270 0,270 0,270
Konstgräsplan Fridhem 0,0 0,0 ?
Hus för kultur, inkl inventarier 1,2 4,4 4,4
Rimnersvallen inkl nya planer i området ?
Konstnärlig gestaltning 0,038 0,050 0,063

Extern förhyrning/finaniell leasing som medför ökat kommunbidragsbehov:
Ange objektsnamn samt tillgångens totala värde i orsakskolumnen

Totalt behov av kommunbidrag 145,0 148,2 148,2

Behov av ökat eller minskat kommunbidrag -1,3 1,9 1,9
kontaktperson, telefonnr: Monica Laigar Strandberg 69 64 22

* Påverkar kvalitet eller volym

**Kommunbidragsförändringen redovisas i förhållande till 2021 års ram för samtliga år

Flerårsplan 2022-2024 Sammanställning resursbehov
Belopp i mkr
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Nämnd: Kultur och fritid

Total 

investering

t.o.m 

2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Behåller 

nuvarande 

standard

Ökad 

standard

Förutsätter 

ökat 

kommun-

bidrag

Ökat 

kommun-

bidrag  

(helårsnivå)

  

Involvera

medborgarna

Nr: Investering som tidigare erhållit igångsättningstillstånd: X X X X x=ja!

1 Ny simhall Rimnersområdet ? ? ? ? ? X x ? X

2 Ny simhall Rimnersområdet, Inventarier ? ? X X ?
3 Konstgräsplan Sommarhemmet 6,6 6,6 X X 0,647
4 Upprustning av gräsplan Bodele 1,2 1,2 X X 0,130
5 Upprustning  omklädningsrum Bodele 2,4 2,4 X X 0,270

Expansionsinvestering:
6 Hus för kultur 30,0 1,0 15,0 14,0 X X 3,671 X

7 Inventarier, Hus för kultur 6,8 6,8 X X 0,755

Profilinvestering:
8 Konstnärlig gestaltning 33,0 3,0 4,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 X X 0,050

Reinvesteringar Mark, byggnader, tekniska anläggningar:
9 Rimnersvallen, renovering/standardhöjning ? ? ? ? X X ? X

10 Rimnersvallen inventarier ? ? ? X X ?
11 Konstgräsplan, Rimnersvallen ? ? X X ?
12 Konstgräsplan, Fridhem 4,0 4,0 ?
13 Konstgräsplan, Sommarhemmet 2,5 2,5 inom ram
14 Konstgräsplan, Undavallen 4,0 4,0 inom ram
15 Ridanläggning ? ? ? X X ? X

16 Stadsbibliotek (Stadshus) ? ? X X ? X

Reinvesteringar Maskiner och inventarier
17 Maskiner och Inventarier 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 X inom ram

140,5 11,2 29,8 23,0 14,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 12,0 10,5 5,5
Kontaktperson, telefonnr: Monica Laigar Strandberg 69 64 22

För investeringar nr 1,2,9,10,11 pågår beräkningar av investeringsutrymme och behov av ökat kommunbidrag
För investeringar nr 3,4,5 beslut i KS ärende 2021/00060 §16

Flerårsplan 2022-2031 Investeringar

Mkr, en decimal

Investeringar 

SUMMA INVESTERINGAR



Nämnd: Kultur och fritid

Nr Investering

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

1 Ny simhall Rimnersområdet ? ? ? ? ? ?

2 Ny simhall Rimnersområdet, Inventarier ? ? ? ? ? ?

3 Konstgräsplan Sommarhemmet 0,647 0 0,647 0,647 0,647 0,647

4 Upprustning av gräsplan Bodele 0,13 0 0,13 0,13 0,13 0,13

5 Upprustning  omklädningsrum Bodele 0,27 0 0,27 0,27 0,27 0,27

6 Hus för kultur 2 1,5 1,2 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5

7 Inventarier, Hus för kultur 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1 0,8 0,1

8
Konstnärlig gestaltningm årligt tillskott utifrån 

investeringsutrymme, helårseffekt snitt 2022-2024 0,050 0 0,038 0,05 0,063 0,038

9 Rimnersvallen, renovering/standardhöjning ? ? ? ?

10 Rimnersvallen inventarier ? ? ? ?

11 Konstgräsplan, Rimnersvallen ? ? ? ?

12 Konstgräsplan, Fridhem, nyinvestering 2024 ? ? ? ? ? ?

13 Konstgräsplan, Sommarhemmet, reinvestering 2031 inom ram inom ram

14 Konstgräsplan, Undavallen, reinvestering 2030 inom ram inom ram

15 Ridanläggning ? ? ? ?

16 Stadsbibliotek (Stadshus) ? ? ? ?

17 Maskiner och Inventarier inom kommunbidragsram inom ram inom ram

SUMMA 3,897 1,600 1,085 1,200 3,897 1,600 3,910 1,600 3,885 1,600

Flerårsplan 2022-2024 Drift- och kapitalkostnader pga. investeringar

Tillkommande kostnad, mkr

2022 2023 2024 efter 2024Helårseffekt totalt


	Kallelse rev 210325
	NY Handlingar för möte Kultur och fritidsnämnden den 2021-03-30

