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5.  Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 
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Utvecklare 
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Utredare 
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Dnr KFN 2021/00029  

Kl. 13:00 

11.  Medborgarförslag från Martin Bäckström om att ha löparbana-

friidrottsanläggning öppen för allmänheten vissa tider dagligen 
Dnr KFN 2020/00118  

 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Kultur och fritidsnämnden 

 

2(2) 

2021-10-27  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

12.  Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt 
Dnr KFN 2021/00044  

 

13.  Revidering av kultur och fritidsnämndens delegationsordning  
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14.  Kultur och fritids arbetsmiljörapport oktober 2021 

Dnr KFN 2021/00138  
 

15.  Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032 
Dnr KFN 2021/00134  

 

16.  Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Dnr KFN 2021/00003  

 

17.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Dnr KFN 2021/00002  

 

18.  Förvaltningschefen informerar 
Dnr KFN 267055  

 

19.  Ordförande informerar 
Dnr KFN 267054  
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2021-09-15 Dnr KFN 2021/00029 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Jonas Hansson 

Telefon 0522-69 65 48 
jonas.p.hansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i 

centrum 

Sammanfattning 

Förslagsställare, Ewy Gahnström, har lämnat in ett medborgarförslag om förläggning av 

en konstfrusen isbana som ämnar bidraga till en hållbar och levande utveckling av 

Uddevalla centrum. Kultur och fritidsförvaltningen har kontaktat både leverantörer och 

aktörer och gjort bedömningen att en sådan anläggning är en kostsam investering att 

göra. Förvaltningen har också tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, när 

väderleken tillåtit, anlagt tillfälliga isbanor i Uddevalla kommun. 

 

Initiativet går i linje med Kultur och fritidsförvaltningens ambitioner kring spontana 

mötesplatser som ger upphov till jämlika förutsättningar och god hälsa. Dock är det, ur 

ett ekonomiskt perspektiv, ett kostsamt initiativ som det inte finns utrymme för, sett till 

rådande ekonomiska ramar. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 27 

Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i centrum, 2021-01-08 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om konstfrusen isbana i centrum 

 

 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställare, Ewy Gahnström, har lämnat in ett medborgarförslag om förläggning av 

en konstfrusen isbana som ämnar bidraga till en hållbar och levande utveckling av 

Uddevalla centrum där människor i olika åldrar kan mötas för rekreation och fysisk 

utomhusaktivitet. 

 

Kultur och fritidsnämnden har under de senaste 15 åren behandlat både 

medborgarförslag och motioner med samma inriktning som inkommet 

medborgarförslag. Tidigare beslut har, i merpart av fallen, varit att avslå med anledning 

av ekonomiska skäl, begränsad kvalitet (syntetisk is), ogynnsamma markförhållanden 

samt att temporära isbanor, om förutsättningar funnits, har anlagts runt om i kommunen.  
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2021-09-15 Dnr KFN 2021/00029 

  

 

 

 

 

När liknande ärende senast behandlades (2015) gav Kultur och fritidsförvaltningen på 

förslag att upprätta en utredning kring en konstfrusen isbana vid utveckling av eventuell 

aktivitetsyta i centrum. Ärendet återremitterades till kommunstyrelse och fick sedermera 

avslag i Kommunfullmäktige med anledning av osäkra markförhållande vid tilltänkt 

placering, museiparken.     

               

För en uppdaterad bedömning av ärendet, sett till både konstfrusen samt syntetisk is, så 

har kontakt tagits med både leverantörer samt aktörer som investerat i de olika 

underlagen. Med hänsyn till detta står Kultur och fritidsförvaltningen fast vid tidigare 

bedömning om att en konstfrusen isbana innebär en stor initial investering som också 

medför en markant driftskostnad genom tillsyn/skötsel samt tillhörande kylanläggning. 

Avseende syntetisk is så har utvecklingen gått framåt och tidigare påtalade 

kvalitetsbrister verkar inte överensstämma med dagens verklighet, vilket innebär att en 

syntetisk isbana skulle kunna vara ett alternativ kontra en konstfrusen isbana. Däremot 

så innebär också en syntetisk isbana en stor initial investering, men med betydligt lägre 

driftskostnader. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har också fortsatt tillsammans med 

samhällbyggnadsförvaltningen anlagt tillfälliga isbanor i kommunen när väderleken 

tillåter. Från förvaltningens sida är detta fortsättningsvis också ambitionen då det ger 

upphov till spontana mötesplatser som ämnar sänka trösklarna för deltagande och på så 

vis bidraga till jämlika förutsättningar och en god folkhälsa. 

 

Ett av Kultur och fritidsförvaltningens främsta mål är att främja förutsättningar för ett 

rikt kultur- och fritidsliv som ger upphov till förhöjd livskvalitet för kommunens 

invånare. Således går förslagsställarens initiativ i linje med förvaltningens ambitioner 

kring spontana mötesplatser som ger utrymme för rekreation och fysisk aktivitet och på 

så vis främjar samhället i sin helhet. Dock är det, ur ett ekonomiskt perspektiv, ett 

kostsamt initiativ som det inte finns utrymme för, sett till rådande ekonomiska ramar.  

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställare 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 januari 2021 13:27 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Konstfrusen isbana i centrum 
 
Ditt medborgarförslag: 
Medborgarförslag till Llddevalla Kommunfullmäktige KONSTFRUSEN ISBANA BIDRAR TILL EN 
HÅLLBAR OCH LEVANDE UTVECKLING AV UDDEVALLA CENTRUM. 
Under många år har det diskuterats hur vi skall kunna få en hållbar och levande utveckling av 
Uddevalla centrum. Insatserna har varit många men vi ser idag att det behövs mer.  
Undertecknad och även andra har föreslagit en konstfrusen isbana tidigare men av olika skäl har det 
inte förverkligats.  
 En mötesplats i centrala Uddevalla i form av en konstfrusen isbana skulle bidraga till att människor i 
olika åldrar kan träffas för rekreation och fysisk utomhusaktivitet.    
I närheten av den skulle man både på dag och kvällstid kunna hyra skridskor och ex. köpa sig en varm 
kopp choklad och korv med bröd. Något som kanske våra idrottsföreningar skulle kunna vara 
intresserade av att ansvara för. Här  finns ju möjlighet till extra inkomster för dem. 
När det gäller placeringen finns säkert bästa kompetensen hos Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden 
men närheten till centrum är en förutsättning.  
Viktigt är att man använder sig av den mest miljövänliga tekniken för konstruktion och drift. 
Därför föreslår jag att:  
- Att en konstfrusen isbana anläggs i centrala Uddevalla. 
-Att man använder sig av den mest miljövänliga tekniken för konstruktion och drift. 
- Att samarbete sker med idrottsföreningar.  
Uddevalla 8/1 2021 
Ewy Gahnström 
 
Dagens datum: 
8/1 2021 
 
Namn: 
Ewy Gahnström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2021/00037  

Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i 
centrum 

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  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-09-08 Dnr KFN 2020/00118 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Adam Gistedt 

Telefon 0522-69 64 37 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Martin Bäckström om att ha löparbana-

friidrottsanläggning öppen för allmänheten vissa tider 

dagligen 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har mottagit medborgarförslag att göra Rimnersvallen 

mera tillgänglig för löpning för allmänheten.  

 

Kultur och fritidsnämnden avslog 2020-01-22 (§ 7) ett medborgarförslag med liknande 

intention. Under hösten och våren 2020 respektive 2021 har löparbanorna emellertid 

varit belysta för att föreningar under tid av pandemi inte skulle behöva trängas i 

Rimnershallen. Detta har fungerat väl. 

 

Påbörjas ingen ombyggnation av Rimnersvallen under hösten anser förvaltningen att 

man i likhet med intentionen i medborgarförslaget arbetar för att göra Rimnersvallen 

tillgänglig för allmänheten någon eller några dagar i veckan genom att ha tänt 

belysningen. Om ingen ombyggnation av Rimnersvallen sker måste belysningen dock 

bytas ut då den är uttjänt. Detta för med sig en kostnad som behöver hanteras i 

budgetarbetet.  

 

I det fall ombyggnation påbörjas är det prioriterat för kultur och fritidsförvaltningen att 

göra den nya Rimnersvallen mera tillgänglig för allmänheten, exempelvis i form av 

allmänhetens löpning på bestämda tider likt allmänhetens åkning i Fridhemshallen. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-08 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 

Medborgarförslag 2020-08-02 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-01-22 § 7 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen ska sträva efter att göra Rimnersvallen mer tillgänglig för allmänheten 

genom att ha belysningen tänd en eller flera dagar i veckan. 

 

 

Annica Ryman Adam Gistedt 

Förvaltningschef Enhetschef 
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2021-09-08 Dnr KFN 2020/00118 

  

 

 

 

Skickas till 

Förslagsställaren  

Kommunfullmäktige 

Enhetschef anläggningar 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 2 augusti 2020 22:25 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Motion och rörelse för alla 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag var nyligen i Falun och där har man infört att deras superfina löparbana/friidrottsanläggning 
utomhus är öppen för allmänheten vissa tider varje dag. Det har varit mycket uppskattat där och 
borde verkligen kunna appliceras även i Uddevalla. 
 
Dagens datum: 
2/8 
 
Namn: 
Martin Bäckström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2020/00499  

Medborgarförslag från Martin Bäckström om att ha 
löparbana/friidrottsanläggning öppen för allmänheten vissa 
tider dagligen 

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 fritidsnämnden 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KFN 2019/00150  

Medborgarförslag från Claes Gustafsson om att låta 
Rimnershallen vara öppen samt upplyst under kvällar 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Claes Gustafsson om att tända och öppna 

Rimnershallen för allmänheten några kvällar i veckan för att uppmuntra allmänheten till 

att röra på sig. Förslaget innebär också att det ska vara kostnadsfritt och att vem som 

helst ska kunna gå dit för att springa eller motionera.    

Kommunfullmäktige har överlåtit till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

  

I förslaget nämns både Rimnersvallen och Rimnershallen. När det gäller Rimnersvallen 

så är belysningen tyvärr inte anpassad för den typen av verksamhet som föreslås. 

Rimnersvallen är utrustad med belysning för arrangemang och ger en ljusstyrka på 1100 

lux vilket är energikrävande. Att hålla tänt under kvällstid skulle innebära en stor 

kostnad och ett högre slitage på utrustningen.  

Det finns ingen ekonomisk möjlighet för kultur och fritid att gratis erbjuda allmänheten 

att nyttja Rimnershallen eftersom det finns driftkostnader i samband med öppethållande. 

Däremot finns möjlighet att köpa löparkort för privatpersoner.  

  

Vill man nyttja kommunens kostnadsfria alternativ så finns våra elljusspår vid Bjursjön, 

Herrestadsfjället, Stenshult och Bredfjället.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2019/00150 

Medborgarförslag från Claes Gustafsson 2019-10-04.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-09 § 252    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget om att låta Rimnershallen och 

Rimnersvallen vara upplysta och tillgängliga kostnadsfritt några kvällar i veckan med 

anledning av en alltför hög driftkostnad och energianvändning vid anläggningarna. 

  

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-01-24 

Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 intygar 

Josefin Florell  

 

Skickat 2020-01-27 till  

Förslagsställaren 

 

Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-09-17 Dnr KFN 2021/00044 

  

 

Handläggare 

Utredare Åsa Andersson 

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

 

Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt 

Sammanfattning 

Klass 9 A på Västerskolan har skickat ett medborgarförslag om att låta ungdomar ha mer 

roligt med hjälp av sport och annat. Förslagsställaren menar att det saknas aktiviteter som 

hjälper unga till en bra fritid. 

 

I Verksamhetsplanen för 2021-2023 anges att kultur och fritidsnämndens mål är att skapa 

verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar 

samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare i Uddevalla. 

Tillsamman med klass 9A på Västerskolan har vi ((Jonas Källman, Lotta Henriksson, 

David Gylfe (Mobila fritidsledarteamet) och Åsa Andersson (Utredare)) därför jobbat i 8 

fokusgrupper i syfte att vidareutveckla ovanstående förslag. Fokusgrupperna 

genomfördes parallellt under en 90-minuters-lektion i samhällskunskap i ordinarie 

klassrum på Västerskolan. Klassläraren och två socialpedagoger från Västerskolan hjälpte 

till att genomföra samtalsprocesserna. Samtliga fokusgrupper hjälptes sedan åt att 

sammanställa insamlad data på klassrummets whiteboard-tavla. 

 

Att ha mer roligt med hjälp av sport och annat handlar för klass 9A till stor del om att 

kunna utöva ”spontana” aktiviteter i ett sammanhang där man känner gemenskap. Det 

handlar om verksamheter där man kan delta när man själv vill och med den intensitet som 

man själv bedömer lämplig. ”Man ska inte behöva bli svettig jämt” är en återkommande 

kommentar. En annan kommentar är att ”det är viktigt att det också finns ett ställe att 

hänga på, dit man kan gå när man inte vill vara med men ändå vara med”. Viktigt är också 

att man kan påverka innehållet i aktiviteten. Det får också gärna vara personer med olika 

kunskaper och kunskapsnivåer som deltar i aktiviteten. Stämningen ska vara sådan att 

man kan lära av varandra. Skolan är också en bra miljö för att genomföra aktiviteter i. 

”Hit vet vi att vi får gå” säger några. Med detta menas att de känner sig välkomna och att 

det är lätt att komma till platsen. 

 

Klass 9 A ger också en mängd konkreta idéer om vad sport och annat kan handla om. Allt 

från dans och olika bollsporter till löpning, styrketräning och att meka med olika fordon. 

Det finns olika åsikter om när på dygnet dessa aktiviteter ska ske. De som redan är 

engagerade i organiserade fritidsaktiviteter tycker ofta att aktiviteterna ska ske under 

senare kvällstid. För dessa ungdomar är det viktigt att komma hem direkt efter skolan för 

att hinna äta, göra läxor och delta i ordinarie träningar. De som inte är engagerade i 

organiserade fritidsaktiviteter tycker ofta att aktiviteterna ska ske direkt i anslutning till 

att man slutar skola, dvs. innan man går hem för att äta och göra läxor. Dessa personer 

påtalar också vikten av att det finns något slags mellanmål att äta i anslutning till 

aktiviteterna. 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-09-17 Dnr KFN 2021/00044 

  

 

 

 

För att komma vidare med medborgarförslaget har vi tillsammans med klass 9 A bestämt 

att kultur och fritidsförvaltningen via avdelningen Unga ska söka pengar hos 

Hälsopolitiska rådet i syfte att utveckla och pröva en lågintensiv fritidsverksamhet i 

anslutning till någon högstadieskola i Uddevalla. Anledningen till vi inte pekat ut vilken 

högstadieskola det kan komma att handla om är att klass 9 A nu sprids åt olika håll via 

sina gymnasieval. På sikt handlar det dock om att skapa trygga mötesplatser öppna för 

påverkan. Mötesplatser där fysiska aktiviteter inte är färdigdefinierade redan från början 

och där vi välkomnar oförutsedda idéer. Mötesplatser där vi kan svettas och inte svettas, 

vara erfarna och oerfarna, röra oss och vara stilla. Tillsammans. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-14 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 58 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag, 2021-01-26 § 8 

Ungdomsförslag från Klass 9A Västerskolan 2021-01-20 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att kultur och fritidsförvaltningen under hösten 2021 gör en ansökan till Hälsopolitiska 

rådet i syfte att utveckla och pröva en lågintensiv fritidsverksamhet inriktad på fysisk 

aktivitet i anslutning till någon högstadieskola i Uddevalla. Med detta anser kultur och 

fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Åsa Andersson 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Förslagsställarna  

Kommunfullmäktige 

Ungdomsfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2020/00595  

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att låta ungdomar ha 
mer roligt  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-03-15 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-03-16 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sekreterare för ungdomsfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2020/00595  

Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt  

Sammanfattning 

Ett ungdomsförslag har inkommit om att ge ungdomar möjlighet till att ha mer roligt på 

fritiden, till exempel genom olika sportaktiviteter med mera. 

 

Ungdomsfullmäktige har diskuterat liknande förslag tidigare, och kommer att fortsätta med 

det. Ungdomsfullmäktige står bakom det, men behöver vidareutveckla det innan det tas 

vidare. 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag, daterat 2020-01-20 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att ställa sig bakom ungdomsförslaget 
 



1

Josefin Florell

Från: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige
Skickat: den 13 mars 2020 10:14
Till: Josefin Florell
Ämne: VB: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

________________________________________ 
Från: no‐reply@uddevalla.se <no‐reply@uddevalla.se> 
Skickat: den 20 januari 2020 15:50 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 

Skola/klass: 
Västerskola 9A 

Lämna förslag 
Jag vill ge ett förslag att man borde låta ungdomar skall ha mer roligt i nån sort av sport eller något i samma form då 
dem kan göra något som hjäper dem på deras fritid 
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2021-10-19 Dnr KFN 2021/00108 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Jonas Hansson  

Telefon 0522-69 65 48 
Jonas.p.hansson@uddevalla.se 

 

Revidering av kultur och fritidsnämndens delegationsordning  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning, avsnitt Personal samt Upphandling och inköp av varor och 

tjänster. I samband med beslut om revidering uppmanar kommunstyrelsen samtliga 

nämnder att följa exempel. Förvaltningen har således sett över och reviderat Kultur och 

fritids delegationsordning som antogs 2020-01-29 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Personal, är gällande för kommunens 

samtliga nämnder och förvaltningar, vilket kommer av att kommunstyrelsen är 

anställande myndighet. Med anledning av att kommunstyrelsens delegationsordning, 

avsnitt Personal, ofta tenderar att revideras har hänvisning till avsnittet förts in i Kultur 

och fritids delegationsordning snarare än en utförlig redogörelse. 

 

I kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Upphandling och inköp av varor och 

tjänster, ämnar beslutad revidering förbättra anpassning till inköpsprocessen och dess 

beslutsprocesser. Kommunstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att i sina 

respektive delegationsordningar införa motsvarande delegationer inom 

upphandlingsområdet, med avsikt att främja likvärdighet i delegationerna. Med hänsyn 

till detta har reviderade delegationer avseende avsnitt Upphandling och inköp av varor 

och tjänster förts in i Kultur och fritids delegationsordning. 

 

Kultur och fritid inkluderar inte verkställighetsåtgärder i sin delegationsordning och har 

därför exkluderat de punkter som härrör verkställighetsbeslut avseende 

kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Upphandling och inköp av varor och 

tjänster. Förvaltningen har en rutinbeskrivning för avtalshantering där 

verkställighetsfrågor behandlas och kommer vid revidering av denna beakta 

kommunstyrelsens delegationer. 

 

Förvaltningen har även tydliggjort strukturen för Kultur och fritids delegationsordning. 

Detta för att underlätta läsning av dokumentet samt framtida revidering av 

delegationsordningen.       

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-10-19 

Kultur och fritids delegationsordning, reviderad 2021-10-15 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 46 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 352 

 

jofl02
Maskinskriven text
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 Tjänsteskrivelse  
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2021-10-19 Dnr KFN 2021/00108 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner reviderad delegationsordning daterad 2021-10-19. 

  

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  



Kultur och fritids delegationsordning  
Rev. 2012-02-23 § 29 

Rev.  2019-02-13 § 26 

Rev. 2020-02-19 § 24  

Rev. 2021-10-19  

Om delegation/delegering 
Att delegera beslut innebär att överlämna befogenheten att fatta beslut till någon annan som 

beslutar i nämndens ställe. Det är uppgiften att besluta som delegeras, och inte ansvaret som 

sådant. De förtroendevalda har det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är 

de som styr förvaltningen.  

 

Inför införandet av 1991 års kommunallagen resonerade man om en förskjutning i den 

politiska styrningen; från detaljstyrning till övergripande styrning med mål och ramar1. De 

förtroendevalda kan helt enkelt inte fatta alla beslut själva, utan behöver fokusera på mer 

övergripande frågor. I förarbetet resoneras även om en förskjutning mot en allt mer 

professionell förvaltning. Dessa två trender sammantaget med den kommunala verksamhetens 

ökande omfattning och komplexitet gör att kommunallagen möjliggör delegering av 

beslutanderätten, från nämnd till exempelvis anställda inom verksamheten.   

 

Ett delegationsbeslut är ett politiskt beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Kommunallagen (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens 

verksamhet. Beslutanderätten kan delegeras till exempelvis tjänsteperson. Detta finns till 

eftersom de förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid över för 

övergripande frågor. Det frigör helt enkelt resurser som nämnden kan använda för att 

formulera och utveckla den politiska viljan2. 

 

Hur går det till? 
En nämnd får uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 

viss grupp av ärenden (KL 7:5). Vilka beslut eller typer av beslut som delegerats och till vem, 

framgår av Kultur och fritids delegationsordning.  

 

En nämnd får även uppdra åt ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (KL 6:39). 

 

Delegaten har ansvar för handläggning och beslutsfattande i de ärenden som delegationen 

omfattar. Delegationsbeslutet kan inte ändras av nämnden (i annat fall än när nämnden har rätt 

eller skyldighet att fatta ett nytt beslut). Nämnden kan emellertid återkalla beslutanderätten, 

och kan även föregripa delegationsbeslutet genom att ta upp ett ärende till eget avgörande, 

även om beslutanderätten delegerats. Det kan till exempel ske om ett delegerat ärende fått en 

oväntad principiell betydelse3. 

 

Likväl ska delegat avstå sin delegationsrätt om hen bedömer att ett ärende är av principiell 

betydelse eller av större vikt. Vid frånvaro av ordinarie delegat, eller vid exempelvis jäv, ska 

närmast överordnad chef fatta beslut i dess ställe.  

 

                                                 
1 Regeringens proposition 1990/91:117 om en ny kommunallag 
2 ibid 
3 Danielsson, Axel (2018) Kommunal nämndadministration 



Ett delegationsbeslut som är anmält till nämnden kan överklagas utifrån kommunallagen inom 

tre veckor från den dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet 

innehållande beslutet justerats (KL 13:5). Klagotiden för delegationsbeslut som får överklagas 

med laglighetsprövning enligt kommunallagen och som inte anmälts till nämnden börjar löpa 

när de tillkännages på kommunens anslagstavla (KL 6:40, 8:10, 13:5)4. 

 

 

När är det inte tillåtet att delegera beslutanderätten? 
I vissa fall får beslutanderätten inte delegeras. Detta gäller exempelvis ärenden som rör 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet (KL 6:38, p.1). Detta beror på att 

nämnden alltjämt har det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Medborgarförslag får 

inte heller delegeras enligt samma paragraf.  

 

Om verkställighet  
Begreppet verkställighet betyder att verkställa, utföra, ett beslut som är fattat. En kommunal 

förvaltnings verksamhet är i sig verkställighet, det vill säga genomförande av politiskt fattade 

beslut. Den anställda ska sköta den löpande förvaltningen och verkställa åtgärder som 

nämnden beslutat om.  

 

Begreppet ”ren verkställighet” kan också ställas i relation till beslut som kan delegeras.  

Förenklat kan man säga att de förtroendevalda fattar beslut och de anställda verkställer. 

Eftersom kommunal verksamhet är omfattande kan de förtroendevalda emellertid inte fatta 

alla beslut själva, vilket ger upphov till att tjänstepersoner i praktiken fattar en stor del av 

besluten. 

 

Om en verksamhet har tydliga målsättningar, kan många vardagliga åtgärder inom 

förvaltningen anses vara ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt 

ställningstagande5.   

 

Beslut som anställda fattar kan således antingen vara delegationsbeslut, eller beslut som ryms 

inom verkställigheten.  

 

Beslut som fattas inom ramen för verkställighetens ramar ska karaktäriseras av att: 

 

 Det finns lite utrymme för självständigt bedömningar eller alternativa lösningar, dvs 

beslutet fattas på grundval av tydliga regler, lagar eller taxor. 

 Invånarna har litet intresse att överklaga lagligheten i de besluten.  

 Beslutet förutsätts ske inom givna ekonomiska ramar.  

 

 

Verkställighetsbeslut behöver ingen delegation och ska heller inte anmälas som 

delegationsbeslut.  

 

 

 

                                                 
4 Danielsson, Axel, 2018, Kommunal nämndadministration 
5 Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag 



Beslut som fattas på kultur och fritid 
 

I kommunallagen (KL 6:44) anges att fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 

verksamhet och arbetsformer. Detta infördes i kommunallagen för att möjliggöra en friare 

nämndorganisation.  

 

Kultur och fritids reglemente beskriver nämndens manöverutrymme, varför beslut som fattas 

av nämnden eller på nämndens vägnar (delegationsbeslut) ska rymmas inom de uppgifter som 

finns angivna för kultur och fritid i reglemente. Om beslutas fattas utanför reglementets 

spelplan kan det annars bli föremål för laglighetsprövning, det vill säga beslutet har inte 

fattats på lagligt sätt.  

 

Kommunallagens regler om delegation finns bland annat till för att beslutsfattandet ska kunna 

anpassas efter lokala förhållanden. Utifrån kultur och fritids reglemente har nämnden i uppgift 

att fastställa normer och regler och fördela kommunens bidrag till föreningsverksamhet, 

studieförbund och olika typer av föreningar. Några av dessa bidragsbeslut är delegerade till 

tjänstepersoner. Detta och flera andra beslutstyper som finns i delegationsordningen har 

delegerats för att man ska kunna ge snabbare besked, exempelvis till föreningar, då man inte 

behöver invänta ett nämndsammanträde. Detta ger även en effektivare verksamhet. 

Delegationsbesluten avlastar även nämndsammanträdena, som annars skulle belastas med 

många beslut om föreningsbidrag. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen inkluderar inte verkställighetsfrågor i delegationsordningen. 

Detta beror på att mängden verkställighetsärenden är för stor för att redovisa i en 

delegationsordning på ett fullständigt sätt.  

 

Kultur och fritid har ett separat dokument för avtalshantering som beskriver 

verkställighetsfrågor för inköp samt rutiner för de avtal som skrivs på kultur och fritid inom 

ramen för verkställighetsbeslut.  

 

Förvaltningen har även riktlinjer för fakturerings- och kravverksamhet, till exempel 

upprättande av avbetalningsplan. 

 

Vid osäkerhet om beslut som fattas i tjänsten ryms inom verkställigheten, bör detta lyftas med 

respektive avdelningschef. 

 

 

Förvaltningsgemensamma delegationer om upphandling och inköp av 

varor och tjänster samt personalärenden 
Kultur och fritids delegationsordning avseende avsnitt Upphandling och inköp av varor och 

tjänster är, i enlighet med Kommunstyrelselens rekommendation, samstämmig med 

motsvarande avsnitt i Kommunstyrelsens delegationsordning.  

 

Då Kommunstyrelsen är anställande myndighet vars delegationsordning inkluderar 

förvaltningsövergripande delegationer inom avsnittet Personal görs hänvisning till detta 

avsnitt i Kultur och Fritids delegationsordning (se s.7).  

 

 

 



Uppföljning av verkställighet och delegationsbeslut 
Enligt kommunallagen är det upp till nämnden att avgöra i vilken utsträckning 

delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. I delegationsordningen kommenteras vilka 

delegationsbeslut som anmäls och vilka som inte gör det.  

  

Delegationsbeslut som enligt rutin inte anmäls, och åtgärder och beslut som tas inom ramen 

för verkställighet, återrapporteras till nämnden i form av informationsärenden, delårsbokslut, 

bokslut, med mera



 

 

 

Kultur och fritids delegationsordning 
Dele-

gation 

nr. 

Gällande Delegat Anmärkning 

Anmälan till 

nämnd 
1= anmäls 

2= anmäls ej 

 Allmänna ärenden   

1. Besluta å Kultur och fritidsnämndens vägnar enligt 6 kap. § 39 

Kommunallagen i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras och inte kan 

vänta till nästa nämndsammanträde  

Ordförande, Kultur och fritidsnämnden  

 

Anmäls till 

nämnden. 

1 

 

2. Besluta om Kultur och fritidsnämndens ledamöters och ersättares deltagande i 

kurs, konferens, och dylikt samt praktikdagar inom nämndens 

verksamhetsområden, med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

 

Ordförande, Kultur och fritidsnämnden Anmäls ej till 

nämnden. 

2 

4. 3. Besluta om extern representation när alkohol serveras Förvaltningschef 2 

5. 4. Besluta om att överklaga en annan myndighets/domstols beslut att t. ex. 

upphäva nämndens beslut. Gäller när Kultur och fritidsnämndens beslut inte 

kan inväntas p.g.a. tidsfrister 

 

Förvaltningschef efter samråd med 

kommunjurist 

Anmäls till 

nämnden. 

1 

10. 5. Tillståndsgivning enligt spellagen (fd. lotterilagen) Utredare Anmäls ej till 

nämnden 

2 

11. 6. Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Avdelningschef  Beskrivning i 

avtalsdokument 

Anmäls ej till 

nämnden 

2 

 Utlämnande av allmän handling   

6. 7. Besluta om att sekretesslägga allmän handling 

 

Administrativ chef, stöd och utveckling Anmäls ej till 

nämnden 

2 



 

 

8. Besluta att helt eller delvis avslå begäran om att få ta del av allmän handling på 

grund av sekretess eller på annan grund, till exempel att handlingen inte finns 

eller att handlingen inte är en allmän handling. 

 

Avdelningschef stöd och utveckling 2 

7.  Besluta om att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar 

enligt sekretesslagen eller uppställa förbehåll för 

utlämnande 

Administrativ chef Anmäls ej till 

nämnden 

 Bidrag/ stöd    
8. 9. Besluta om utvecklingsbidrag till föreningar 

 

Avdelningschef stöd och utveckling 

fritid unga 

Anmäls till 

nämnden. 

1 

9. 10. Besluta om förbättrings- och utrustningsbidrag till föreningar 

 

Avdelningschef stöd och utveckling 

fritid unga                         

Anmäls till 

nämnden. 

1 

 Upphandling och inköp av varor och tjänster   
 Förvaltningsspecifika avtal   

12.  Besluta om upphandling Förvaltningschef Anmäls ej till 

nämnden 

13. 11. Besluta att avbryta upphandling Förvaltningschef Anmäls ej till 

nämnden 

1 

14. 12. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid förnyad konkurrensutsättning 

för varor och tjänster med ett upphandlings-värde över 10 miljoner kronor 

Kommundirektör   Anmäls ej till 

nämnden 

1 

15. Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster med ett 

avtalsvärde över 20 miljoner under avtalstiden 

Kommundirektör Anmäls ej till 

nämnden 

16. 13. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid förnyad konkurrensutsättning 

för varor och tjänster med ett upphandlings-värde upp till 10 miljoner kronor 

Förvaltningschef Anmäls ej till 

nämnden 

1 

14. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot ramavtal 

för varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till gällande 

direktupphandlingsgräns 

Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera till avdelningschef 

1 



 

 

21. 15. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot ramavtal 

för varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till ett prisbasbelopp 

Enhetschef 

Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera till enhetschef 

Anmäls ej till 

nämnden 

1 

16. Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde över 20 

miljoner kronor 

Kommundirektör 1 

17. Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster med ett 

avtalsvärde för avtalsperioden upp till 20 miljoner kronor 

Förvaltningschef Anmäls ej till 

nämnden 

17. Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 

20 miljoner kronor 

Förvaltningschef  1 

18. Teckna tilldelningsbeslut för varor och tjänster till ett 

upphandlingsvärde upp till vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde 

Förvaltningschef Tröskelvärdet 

fastställs av 

Europeiska 

kommissionen och 

tillkännages av 

svenska regeringen i 

svensk 

författningssamling. 

(För 2018 är 

tröskelvärdet bestämt 

till 2 096 097 

kronor). 

 

Anmäls ej 

19. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot 

ramavtal för varor och tjänster med ett upphandlings-värde över 28 

procent av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde 

Förvaltningschef 28 procent av 

tröskelvärdet är för 

2018 bestämt till 586 

907 kronor, (vilket 

också motsvarar den 

tillåtna övre gränsen 

för 

direktupphandling). 

 

Anmäls ej till 

nämnden 



 

 

20. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot 

ramavtal för varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till 28 

procent av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde 

Avdelningschef Anmäls ej till 

nämnden 

 Direktupphandling (kommunövergripande och förvaltningsspecifika avtal) 
 Övrigt   
18. Avge yttrande till domstol avseende överprövning av upphandling Förvaltningschef  1 

19. Teckna beslut om att sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling Förvaltningschef  1 

20. Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om sekretess av allmän 

handling rörande upphandling 
Förvaltningschef  1 

 Ekonomi   
3. 21. Utse beslutsattestanter för nämndens ansvarsområde 

 

Förvaltningschef Anmäls till 

nämnden. 

1 
22. Försälja fordon, inventarier och materiel över två basbelopp 

- inom avdelnings verksamhetsområde  

- inom förvaltningsledningen 

Avdelningschef 

 

Förvaltningschef 

Anmäls ej till 

nämnden 

2 

23. Avskriva fordringar upp till 25 000 kronor  Avdelningschef Anmäls ej till 

nämnden 

2 

24. Avskriva fordringar upp till 50 000 kronor  Förvaltningschef Anmäls ej till 

nämnden 

2 

 Personal   

25. Se separat avsnitt för delegationsordning avseende personal nedan.   

    

 

 

 

 
 



 

 

Kultur och fritids delegationsordning avseende personal 
 

Kultur och fritids delegationsordning avseende område personal följer avsnittet personal ur Kommunstyrelsens delegationsordning. Avsnittet 

personal tenderar att vara föränderlig varpå hänvisning till Kommunstyrelsens delegationsordning görs. 

 

Se dokument:  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning – Med kommunövergripande delegationer inom personalområdet, Personal, s.21–25 

Delegationsordning - Inblicken (uddevalla.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inblicken.uddevalla.se/regler--instruktioner/arendehantering/delegationsordning.html


 

 

Bilaga 1: Kommunstyrelsens delegationer inom personalområdet (gäller för hela Uddevalla 

kommun)  
Delegater och förkortningar 

Förkortningar Delegater 

AC Avdelningschef 

AC-A Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen 

AC-E Avdelningschef Ekonomiavdelningen 

AC-P Avdelningschef Personalavdelningen 

AC-T Avdelningschef Tillväxtavdelningen  

EC Enhetschef 

EC-fi Chef finansenheten 

EC-pos Chef enheten för planering och styrning 

EC-r Chef redovisningsenheten 

EC-u Chef upphandlingsenheten 

Ek.ass Ekonomiassistent 

FC Förvaltningschef 

IBC Internbankschef 

KD Kommundirektör 

JUR Kommunjurist 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

KS 1vO Kommunstyrelsens första vice ordförande 

KS 2vO Kommunstyrelsens andre vice ordförande 

PU Personalutskottet 

  

V-del Delegation till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Del Delegationsbeslut 

Ver Verkställighetsåtgärd  



 

 

 

I delegationsordningen finns i kolumnen anmälan en siffra som anger vilken status beslutet har, delegationsbeslut (1) och verkställighetsbeslut 

(2). Anmälan av delegationsbeslut ska ske månatligen till kultur och fritidsnämndens sammanträde. Verkställighetsbesluten ska inte anmälas. 

Underlaget till beslutet ska finnas hos beslutsfattaren. 

 

 

Delegation 

nummer 

Ärende Lägsta delegat Anmälan 

  Personalärenden samt förtroendevaldas villkor     

P1 Tillsvidareanställning av   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med KS presidium   

  Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium 

  

  Avdelningschef FC   

  Övrig personal resp. AC/EC   

P2 Visstidsanställning (över 6 månader) av   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med KS presidium   

  Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium 

  

  Avdelningschef FC   

  Övrig personal resp. AC/EC   

P3 Visstidsanställning (upp till 6 månader) av   1 

  Kommundirektör KSO   



 

 

  Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium 

  

  Avdelningschef FC   

  Övrig personal resp. AC/EC   

P4 Utgått     

        

  Anställnings upphörande     

P5 Utgått     

P6 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist   1 

   - fler än 5 tillsvidareanställda KS   

  - färre än 5 anställda PU    

  - anhörigvårdare och personliga assistenter  AC   

P7 Uppsägning - p.g.a. personliga skäl av:   1 

  Avsked av kommundirektör KSO efter samråd med KS presidium   

 Avsked av förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium 

  

  Avsked av avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Avsked av övrig personal FC efter samråd med AC-P   

P8 Utgått     

P9 Omplacering av   1 



 

 

  Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium samt 

AC-P 

  

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Övrig personal FC efter samråd med AC-P   

P10 Omplacering mellan förvaltningarna när överenskommelse inte 

nåtts 

AC-P 1 

P11 Avstängning/Disciplinåtgärd   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med AC-P   

  Förvaltningschef KSO efter samråd med AC-P   

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Övrig personal FC efter samråd med AC-P   

P12 Polisanmälan av, om brott begåtts i tjänsten,   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med AC-P   

  Förvaltningschef KSO efter samråd med AC-P   

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Övrig personal FC efter samråd med AC-P   



 

 

  Förtroendevalda PU efter samråd med AC-P   

P13 Ekonomisk uppgörelse i samband med anställnings upphörande 

(s.k. utköp) 

  1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med AC-P   

P13 forts. Förvaltningschef KSO efter samråd med AC-P   

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Övrig personal FC efter samråd med AC-P   

        

  Ledighet     

P14 Ledighet för enskild angelägenhet med eller utan lön enligt AB samt 

semester och kompensationsledighet 

Närmast överordnad chef 2 

P15 Utgått     

P16 Utgått     

P17 Byte av semesterledighet mot lön utöver lagstadgad semester enligt AB Närmast överordnad chef 2 

P18 Ledigheter enligt lagar och avtal (föräldraledighet, värnplikt, offentligt 

uppdrag, facklig förtroendeman, studieledighet m.m.) 

Närmast överordnad chef 2 

        

  Utbildning, konferens, resa     

P19 Delta i kurs, konferens, studieresa och tjänsteresa inom Norden 

fler än tre dagar för 

  2 

  Kommundirektör KSO     

  Förvaltningschef KSO     



 

 

  Avdelningschef FC     

  Övrig personal AC   

P20 Delta i kurs, konferens, studieresa och tjänsteresa inom Norden i 

tre dagar eller färre för 

  2 

  Förvaltningschef KSO     

  Avdelningschef Närmast överordnad chef   

  Enhetschef Närmast överordnad chef   

  Övrig personal Närmast överordnad chef   

  Kommundirektören avgör själv eget deltagande vid tre dagar eller färre     

P21 Delta i kurs, konferens, studieresa och tjänsteresa utom Norden 

för 

  2 

  Kommundirektör KSO     

  Förvaltningschef KSO     

  Avdelningschef FC     

  Övrig personal FC     

P22 Förmåner vid fortbildning och vidareutbildning för   2 

  Kommundirektör KSO     

 Förvaltningschef Närmast överordnad chef   

  Avdelningschef Närmast överordnad chef   

  Övrig personal Närmast överordnad chef   

P23 Kommunalråds, förutom ordföranden, deltagande i längre utbildning, kurs, 

konferens och dylikt eller resa utanför Norden 

KSO   1 

        



 

 

  Lönesättning inom personalutskottets riktlinjer och fastställd budgetram 
m.m. 

    

P24 Rätt att förhandla och driva löneöversynsförhandlingar samt rätt att sluta 

lokala kollektivavtal med de fackliga organisationerna 

AC-P   1 

  Rätt att förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning och 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 §§ och 38 § lagen om 

medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde. 

AC-P     

  Vid förhandlingar som handlar om att reglera arbetsförhållande mellan 

arbetstagare och kommunen får överenskommelse om särskild avtalspension 

träffas som alternativ till avgångsvederlag 

AC-P efter samråd med FC   

P25 Lönesättning vid rekrytering eller nya arbetsuppgifter för:   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med KS presidium   

P25 Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med AC-P 

  

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

   Enhetschef inom gällande lönespann Närmast överordnad chef efter samråd 

med AC-P  

  

  Övrig personal inom gällande lönespann Närmast överordnad chef   

  Utöver gällande lönespann Närmast överordnad chef efter samråd 

med AC-P  

  

P26 Placering i lönetabell AC-P 1 

P27 Fastställa lönespann AC-P 1 

P28 Lönesättning vid årlig löneöversynen till     1 

  Kommundirektör KSO   



 

 

  Förvaltningschefer KSO efter föredragning av KD   

  Avdelningschefer FC      

  Övrig personal   Närmast överordnad chef   

P29 Justering av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i kommunen PU 1 

P30 Fastställa riktlinjer inför lönerevisionsförhandlingar PU 1 

P31 Ärenden som ankommer på kommunstyrelsen som personalorgan och 

pensionsmyndighet och som inte delegerats till annan  

PU 1 

        

  Pension     

P32 Beslut om särskild avtalspension PU 1 

  Bisyssla     

P33 Förbjuda eller inskränka bisyssla för   2 

  Kommundirektör KSO   

  Förvaltningschef KSO   

  Avdelningschef FC      

  Övrig personal   AC   

  Förhandling enligt MBL     

P34 Förhandla enl. 11§ och 14§ MBL   2 

  Kommunnivå AC-P   

  Förvaltningsnivå FC      

  Avdelningsnivå AC   

  Enhetsnivå EC   

  Övriga personalärenden     

P35 Utgått     

P36 Återbesättandeprövning  efter definierat behov FC, AC-P 2 

P37 Arbetsmarknadsåtgärder     

  Visstidsanställning AC-A   



 

 

  Organisation     

P38 Fastställande av organisation   1 

  Förvaltningsindelning KF   

  Avdelningsindelning av förvaltning   FC efter samråd med KD     

  Indelning av avdelning i enheter FC     

P39 Bemanning   1 

  All personal inom förvaltningen FC   

 Förvaltningarnas dimensionering med kvalificerade stabs och stödfunktioner 

(personalekonomi ,juridik, IT, information och utredning/utveckling etc.) Se 

vidare riktlinjer för styrning! 

FC efter samråd med KD   

  Arbetsmiljö     

P40 Utgått     

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2020/00745  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
upphandling och inköp av varor och tjänster 

Sammanfattning 

Upphandlingsenheten bedömer att avsnittet Upphandling och inköp av varor och 

tjänster i kommunstyrelsens delegationsordning har behov av en genomgripande 

översyn varför en genomlysning med förslag till förändringar är gjord. 

  

För bättre anpassning till inköpsprocessen och dess beslutsprocesser innebär förslaget 

bl.a. att beslut om upphandling samt tecknande av avtal ändras från att vara ett 

delegationsbeslut till att behandlas som en verkställighetsåtgärd. Vidare föreslås att det 

införs nya delegationer för beslut att avbryta upphandling samt för beslut att häva avtal.  

  

Det föreslås även att underavsnittet Verkställighet av inköp ändras till 

Direktupphandling samt att det införs två nya underavsnitt; Avrop/inköp ramavtal och 

Övrigt. Avsnittet Övrigt föreslås innehålla delegationer för sekretessbeslut samt 

överklagan av sekretessbeslut och yttrande avseende överprövning av upphandling, 

vilka tidigare har omfattats av avsnitten Utlämnande av allmän handling och Allmänna 

ärenden. 

  

Det nuvarande upphandlingsavsnittet antogs 2018 och ett av målen då var att skapa 

likvärdighet i delegationerna genom att samtliga nämnder skulle införa motsvarande 

delegationer i sina respektive delegationsordningar. Så föreslås även denna gång.  

  

Upphandlingsavdelningen har reviderat den kommentar till delegationsordningen som 

togs fram 2018. Kommentaren följer ärendet för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-11. 

Förslag till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-11. 

Kommentar till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-

02. 

Nu gällande avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta förslaget till ändrad delegationsordning avseende avsnitt upphandling och inköp 

av varor och tjänster, 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 46 

 

att ändringen ska gälla från och med 2021-03-01, 

  

att rekommendera samtliga nämnder att i sina respektive delegationsordningar införa 

motsvarande delegationer inom upphandlingsområdet.  

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2021-02-26 

Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-02-26 

Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, upphandlingsavdelningen 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 352 Dnr KS 2020/00648  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
Personal 

Sammanfattning 

Avsnittet Personal i kommunstyrelsens delegationsordningar har inte genomgått någon 

genomgripande översyn på ett antal år varför personalavdelningen aktualiserat en 

genomlysning med förslag till förändringar.  

  

Förutom en allmän modernisering och förenkling samt anpassning till den gällande 

mallen för delegationsordningen innebär förslaget bl.a. att flertalet i den tidigare 

delegationsordningen redovisade verkställighetsåtgärder tas bort, funktionen 

sektionschef skrivs in i enlighet med kommunens riktlinjer för styrning, 

förhandlingschef (FHC) införs som delegat och delegationer för lönestrategi, lönetillägg 

och lönesättning införs.  

  

Vidare förslås att nuvarande ordning, där kommunstyrelsen, respektive 

personalutskottet beslutar om uppsägning p.g.a. arbetsbrist vid fler, respektive färre än 

fem tillsvidareanställda, tas bort och ersättas med delegation till närmaste chef. Detta 

motiveras av att processen vid uppsägningar måste följa fastställda regler oavsett 

beslutsnivå samtidigt som att tidsfaktorn inte sällan är viktig. 

  

Nya delegationer för att tydliggöra beslutanderätten avseende åtgärder i syfte att nå en 

budget i balans föreslås i form av anställningsstopp och återbesättandeprövning. 

  

Kommunstyrelsens delegationsordning är gällande för samtliga förvaltningar, vilket 

kommer av att kommunstyrelsen är anställande myndighet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-11. 

Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, avsnitt personal. 

Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, avsnitt personal. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, avsnitt Personal.  

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2020-11-27 

Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 

Sebastian Johansson 

Skickat 2020-11-27 

Samtliga nämnder  

Personalavdelningen  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-10-18 Dnr KFN 2021/00138 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Jonas Hansson 

Telefon 0522-69 65 48 
jonas.p.hansson@uddevalla.se 

 

Kultur och fritids arbetsmiljörapport oktober 2021 

Sammanfattning 

I det systematiska arbetsmiljöarbete som ska genomsyra de kommunala verksamheterna 

i Uddevalla kommun förekommer rapportskrivning med tertial 2 i fokus. Det 

arbetsmiljöarbete som fortlöper ute i verksamheterna analyseras här utifrån ett 

förvaltningsperspektiv för att ge en helhetsbild av hur välfungerande arbetet faktiskt är. 

Med hänvisning till att tidigare rapportering uteblivit kommer dock fokus att breddas 

från T2 till perioden 1 januari – 30 september.  

 

Arbetsmiljörapporten behandlar bland annat hur förvaltningen arbetar med arbetsmiljö, 

personalnyckeltal, eventuella skyddsstopp eller inspektioner samt en sammanfattande 

analys. Till synes bedrivs arbetsmiljöarbetet på Kultur- och fritidsförvaltningen i 

enlighet med kommunens årshjul avseende arbetsmiljöarbete och generell status på 

arbetsmiljön är också god ute i förvaltningen. Dock återfinns en viss problematik där 

kontinuerlig rapportering eftersläpat samt att det upplevs finnas en avsaknad av 

tydlighet, vilket är något som förvaltningen arbetar med för att uppnå eftersträvad 

arbetsmiljönivå.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-10-19 

Arbetsmiljörapport T2 - Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-10-19 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner Arbetsmiljörapport T2 2021 

 

  

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Berörda fackföreningar 

jofl02
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Innehållsförteckning 

1 Personalnyckeltal ................................................................................................................. 3 
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Notera att med hänvisning till att tidigare rapportering under 2021 inte blivit av så kommer denna rapport att 

utgå ifrån perioden 1 januari till 30 september. Avsnitt 1 undantages då detta avsnitt avser personalnyckeltal 

gällande tertial 2.   
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1 Personalnyckeltal 

Mått 
Resultat kvinna 
T2 2021 

Resultat man T2 
2021 

Resultat totalt T2 
2021 

Kommentar 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

2,56 % 1,38 % 1,99 % Den totala korttidssjukfrånvaron 
ligger på en lägre nivå under T2 i 
jämförelse med både T1 samt T3 
2020. Den största effekten ser vi 
genom att korttidssjukfrånvaron 
bland kvinnor minskat drygt en 
procentenhet sedan T3 2020.  

 

Nyckeltal 
Resultat kvinna 
T2 2021 

Resultat man T2 
2021 

Resultat totalt T2 
2021 

Kommentar 

Övertid % 0,18 % 0,51 % 0,33 % Den totala övertiden ligger 
ungefärligt på samma nivå under 
T2 i jämförelse med T1.  

Sjukfrånvaro 
Långtid % 

4,37 % 2,27 % 3,39 % Den totala långtidssjukfrånvaron 
har minskat med cirka 0,8 
procentenheter under T2 i 
jämförelse med T1. Effekten utgörs 
av att långtidssjukfrånvaron bland 
kvinnor minskat med 1,55 
procentenheter. 

Sjukfrånvaro 
total % 

5,79 % 2,98 % 4,47 % Den totala sjukfrånvaron har 
minskat med cirka 1,6 
procentenheter under T2 i 
jämförelse med T1. Den stora 
effekten utgörs av att den totala 
sjukfrånvaron bland kvinnor 
minskat med 2,35 procentenheter 
men även totala sjukfrånvaron 
bland män har minskat med en 
betydande siffra, cirka 0,9 
procentenheter. 

Arbetsskador med 
frånvaro 

0 3 3 Antal arbetsskador med frånvaro är 
under T2 högre sett utifrån ett 
genomsnittligt perspektiv i 
jämförelse med perioden 1 jan – 30 
sept. Detta är dock inget som bör 
vara oroväckande då dessa tre 
rapporteringar avser sjukdomsfall.   

Arbetsskador utan 
frånvaro 

2 1 3 Antal arbetsskador utan frånvaro är 
under T2 lägre sett utifrån ett 
genomsnittligt perspektiv i 
jämförelse med perioden 1 jan- 30 
sept. En bidragande orsak till detta 
kan dock vara att semesterperiod 
inkluderas i T2. 
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Nyckeltal 
Resultat kvinna 
T2 2021 

Resultat man T2 
2021 

Resultat totalt T2 
2021 

Kommentar 

Tillbud 8 1 9 Antal tillbud är under T2 lägre sett 
utifrån ett genomsnittligt perspektiv 
i jämförelse med perioden 1 jan-30 
sept., vilket är positivt. En 
bidragande orsak till detta kan 
dock vara att semesterperiod 
inkluderas i T2. 

2 Handlingsplan och uppföljning 

 

Med anledning av implementeringsproblematik i samband med införandet av ett nytt 

rapporteringssystem fanns ingen information som kunde läsas över till detta avsnitt.  

 

3 Risker som skjutits uppåt i organisationen 

 

I samband med rådande pandemi har det funnits behov av löpande risk- och konsekvensbedömningar, 

vilka sedan har behövts skjutas uppåt i organisationen. Detta har bland annat avsett anpassningar, 

avstängningar av delar av eller hel verksamhet. Detta har ansetts nödvändigt, mot bakgrund av att 

kommunens coronagrupp haft mer information samt koll på regionala och lokala anslag.  

 

Risker i samband med Emaus lantgård har också skjutits uppåt i organisationen, där situationen 

beskrivs som komplex och där frågor har behövts hanteras på samtliga nivåer. Bland annat beskrivs 

det förändringsarbete i samband med Emaus lantgård som fått mycket negativ publicitet i media samt 

beslut som skapat implementeringsproblematik med avseende prioriterings- och målkonflikt mellan 

uppdrag/projekt/samarbeten.  

 

4 Begäran om åtgärd och skyddsstopp 

 

Under 2021 har det inte förekommit något direkt skyddsstopp inom Kultur- och fritidsförvaltningen. 

De fackliga organisationerna Kommunal, Vision samt Lärarförbundet uttryckte emellertid, i mars 

månad, att de såg behov av ordentliga åtgärder för att komma till rätta med arbetssituationen på Emaus 

lantgård. Den arbetssituation som det då refererades till ansågs oacceptabel och förslag till åtgärd 

ifrån fackförbundens sida var helt enkelt att stänga verksamheten för allmänheten till dess att ett 
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fungerande regelverk fanns på plats. Avdelningschef för Fritid kallade då till ett dialogmöte den 22 

mars 2021 där förvaltningschef, avdelningschef samt fackliga representanter från högre nivå deltog. 

Utifrån detta möte beslutades det sedan att stoppa den tänkta starten av ponnyridningen den 25 mars 

2021, ett beslut fattat av avdelningschef för att gå fackförbunden till mötes i frågan. En handlingsplan 

utarbetades därefter samt att det påbörjades arbete med att ta fram aktiviteter som förvaltningen 

tillsammans med medarbetarna kunde stå bakom.      

 

5 Arbetsmiljöverkets inspektioner 

 

Arbetsmiljöverket utförde en föranmäld inspektion den 18 juni 2021 på Emaus lantgård med 

anledning av att undersöka verksamhetens arbetsmiljöarbete. I samband med inspektionen såg 

Arbetsmiljöverket att delar av verksamheten är välfungerande men att det också fanns delar som är 

bristfälliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsmiljöverket har, därefter, i sitt 

inspektionsmeddelande gett uttryck för att verksamheten brister på områdena kränkande 

särbehandling samt fördelning av arbetsmiljöuppgifter – rutiner för befogenheter, resurser, 

kunskaper och kompetens. 

 

Förvaltningen förväntas arbeta med att säkerställa förfarande i samband med kränkning av chef men 

också säkerställa tydlighet i arbetet med kränkande särbehandling som sker över enhets-/avdelnings-

/verksamhetsgränser. Förvaltningen förväntas också vid verksamhetsförändring säkerställa att 

undersökning av arbetsmiljön aktualiseras samt redovisa hur man följer upp och vid behov åtgärdar 

problematik i samband med beslut- och ansvarsordning för arbetsmiljöuppgifter. Uppföljning av 

förvaltningens arbete kommer ske den 30 november 2021 där det ges utrymme för förvaltningen att 

visa på och beskriva hur kraven mötts samt hur skyddsombud och arbetstagare varit delaktiga i de 

åtgärder som gjorts.    

 

6 Arbetsmiljöarbete 

 

Arbetsmiljöarbetet i Kultur- och fritidsförvaltningen bedrivs i enlighet med det årshjul som skall 

genomsyra det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Uddevalla kommun. Arbetet utgår bland annat 

ifrån moment såsom årlig uppföljning, teman på APT (arbetsplattsträff), medarbetarenkät, 

utformande och uppföljande av handlingsplan, skyddsrond samt medarbetarsamtal. En stor del av det 

systematiska arbetsmiljöarbete inom Kultur- och fritidsförvaltningen sker genom de APT-tillfällen 
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som respektive verksamhet har. Där belyses de riktlinjer som förväntas genomsyra förvaltningen i 

samband med olika arbetsmiljöteman såsom kränkande särbehandling, trakasserier samt 

personsäkerhet och organisatorisk och social arbetsmiljö. APT skall också vara ett tillfälle där 

utrymme ges för diskussion om arbetsmiljön ute i verksamheterna och där hälsofrämjande 

arbetsmiljömål skapas, brister riskbedöms samt åtgärder tas fram för att nå mål och 

eliminera/reducera existerande risker. Detta arbete dokumenteras i Stratsys, vilket är chefernas 

verktyg för att bedriva arbetsmiljöarbetet. 

 

Sett ur ett förvaltningsövergripande perspektiv tenderar arbetsmiljön ute i verksamheterna att till 

största del vara god. Medarbetare samt chefer ges utrymme att diskutera ämnen som berör 

arbetsmiljön i den dagliga verksamheten. I stor utsträckning åtgärdas de brister som uppdagas varpå 

det senare sker uppföljning kring vilket utfall åtgärden faktiskt fick. I mångt och mycket känner också 

verksamheterna till de bestämmelser och riktlinjer som arbetsmiljöarbetet utgår ifrån vilket är en 

förutsättning för att uppnå en god arbetsmiljö. Några utav förvaltningens verksamheter har dock 

uttryckt att mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inte är kända samt att det i vissa fall 

också saknats mål i samband med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  

 

Det har också uttryckts att det saknas skriftlig uppgiftsfördelning för de som tilldelats 

arbetsmiljöuppgifter samt att det saknas aktuella rutiner som vi följer gällande Grönt kort (miljömål). 

På ett förvaltningsmässigt plan är detta något som behöver klargöras då en tydlig uppgiftsfördelning 

skapar förutsättningar för den systematiska arbetsmiljön. Att det finns rutiner att följa gällande Grönt 

kort är också något som skall eftersträvas då arbetet för ett hållbart samhälle skall prägla hela 

verksamheten. Samtidigt som det är viktigt med tydlighet utifrån ett förvaltningsperspektiv är det 

också av största vikt att dessa behov efterses på enhetsnivå. I den årliga uppföljningen avseende 

Emaus lantgård har det också framkommit att det i inte funnits tillräckliga resurser inom 

arbetsmiljöområdet för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö för både medarbetare och djur. Här 

påtalas det ekonomiska perspektivet vilket också är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

då avsaknad av investeringar i arbetsmiljön i sin tur kan resultera i större framtida omkostnader för 

verksamheten.  
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7 Tillbud och arbetsskador 

 

I arbetet med tillbud och arbetsskador används rapporteringssystemet Stella. Från 1 januari till 30 

september har det inkommit 53st rapporteringar i Stella varav 39st är utav sorten tillbud, 10st är skada 

utan frånvaro och 4st är skada med frånvaro. I jämförelse med 2020 och 2019 års rapporteringar av 

tillbud och arbetsskador kan vi se att det skett en ökning.   

 

Tabellbeskrivning: Samlad statistik över tillbud och arbetsskador som rapporterats under perioden 1 januari-30 september 2021, 2020 

samt 2019. Observera att statistik för 1 jan-30 sept. 2021 samt 2020 är hämtade ifrån Stella medan 2019 hämtat från tidigare 

arbetsmiljörapport. Ur 2019 års arbetsmiljörapport gick det ej att urskilja om rapporterad arbetsskada resulterade i frånvaro eller ej 

vilket innebär att siffran bör ses som en totalsumma av arbetsskador utifrån ett jämförelseperspektiv.  
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Tabellbeskrivning: Samlad statistik över tillbud och arbetsskador per område som rapporterats under perioden 1 januari-30 september 

2021. Observera att verksamheter här ingår i olika områden för att skapa en mer överskådlig bild.  

 

Det råder en tydlig överrepresentation i samband med rapportering och Emaus lantgård och vi kan se 

att ca. 47 % av den totala rapporteringen återfinns här, vilket kan tyckas anmärkningsvärt sett till 

verksamhetens storlek kontra förvaltningen i sin helhet. Detta innebär att det inkommit 25st 

rapporteringar som har samröre med Emaus lantgård varav 19st är tillbud och 6st är skada utan 

frånvaro. Det bör tas i beaktning att Emaus lantgård är en verksamhet där stora delar innefattar 

levande djur, vilket i sin tur kan tänkas ge upphov till fler arbetsmiljörisker i den dagliga 

verksamheten. En del av överrepresentationen kan också förklaras utifrån detta perspektiv men det är 

långt ifrån hela sanningen.   

 

Vi kan se att utav de 25st rapporteringar som gjorts har 16st, 30 % av total andel rapporteringar, en 

direkt koppling till den långdragna och aktiva debatt som förts kring Emaus lantgård under de senaste 

åren. En situation där vissa medborgare uttryckt åsikter om hur både verksamheten bedrivs och borde 

bedrivas, vilket i sin tur skapat oro kring verksamheten. En oro vars påverkansgrad även sträcker sig 

utanför själva arbetet och arbetsplatsen då det råder en överhängande risk att bli påmind om 

situationen i vardagen. För att motverka detta har man skapat en kommunikationsplan som ämnar 

förtydliga ansvarstagande och befogenheter. 
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Utöver Emaus lantgård är det Anläggningar som sticker ut gällande rapporteringar i Stella. Det 

handlar om 10st rapporteringar som är kopplade till verksamhet kring ishall, Rimnersvallen samt 

sportfält och bollplaner, varav 5st är tillbud, 2st är skada utan frånvaro och 3st är skada med frånvaro. 

Detta innebär att ca. 19 % av total rapportering skett i samband med anläggningar. Denna siffra beror 

till viss del på att dessa verksamheter innefattar kroppsligt arbete samt en arbetsvardag som präglas 

av maskiner som hjälpmedel. Dock kan vi se att det är rådande pandemi som är den faktor som drivit 

upp antalet rapporteringar i samband med Anläggningar.  

 

Strax över hälften av de rapporteringar som gjorts i samband med anläggningar berör exponering mot 

covid-19 (4st tillbud) eller faktiskt insjuknande i Covid-19 (2st arbetsskador med frånvaro). Ser vi 

förvaltningsövergripande utifrån rådande pandemi kan vi också utläsa att det skett 10 rapporteringar 

som har samröre med Covid-19, vilket motsvarar ca. 19 % av den totala rapporteringen. Av dessa är 

8st tillbud där medarbetare antingen exponerats för personal med konstaterad smitta eller där otrygg 

situation uppstått i samband med att besökare ej förstått allvaret med rådande restriktioner och de 

arbetsrutiner som är satta utifrån restriktionerna. Övrig rapportering i samband med Covid-19 handlar 

om 2st skada med frånvaro där medarbetare konstaterats bära på smitta och således varit 

sjukfrånvarande under en kortare period.    

 

I samband med de situationer som uppstått på grund av Covid-19 har förvaltningen agerat i enlighet 

med de rekommendationer som existerat. Medarbetare som exponerats för smitta har ombetts 

distansera sig till övriga medarbetare och man har lyckats motverka okontrollerad smittspridning 

inom verksamheten. Det har också arbetats förebyggande genom att förse de delar av verksamheten 

som är särskilt exponerade med fysisk utrustning som ämnar reducera överhängande risk. I samband 

med exponering av konstaterad smitta har det också gjorts anmälan till arbetsmiljöverket och vid ett 

enstaka tillfälle även en polisanmälan där oaktsamhet sett till rådande situation varit påtaglig.  

 

I samband med både skada utan frånvaro och skada med frånvaro kan vi se att det inkommit 

sammanlagt 14st rapporteringar, 10st utan frånvaro och 4st med frånvaro. 7st av dessa rapporteringar 

är redan omnämnda i samband med rådande situation på Emaus Lantgård eller Covid-19. Övriga 

händelser har föranletts av lyft eller annan fysisk påfrestning, epilepsianfall samt bristfälligt 

arbetsmaterial. Här kan vi se att verksamheterna i samband med fysiska skador skyndsamt infört 

åtgärder för att eliminera de risker som uppstått. Detta har skett genom att införa nya 

instruktioner/rutiner alternativt gjort inköp på hjälpmedel som ämnar främja en god arbetsmiljö. 
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8 Sammanfattande analys 

 

Till synes är arbetsmiljön ur ett förvaltningsövergripande perspektiv god och vi kan se att 

verksamheterna följer det arbetsmiljöhjul och genomför de moment som skall bidraga till att skapa 

systematik. Dock har rapportering av det kontinuerliga arbete som pågår ute i verksamheterna 

eftersläpat under året vilket bland annat resulterat i att denna rapport saknar avsnittet handlingsplan 

och uppföljning. Detta är ett resultat av implementeringsproblematik som präglat förvaltningen i stort 

efter att ett nytt arbetssätt införts gällande den systematiska arbetsmiljön. Avsaknaden av rapportering 

i Stratsys antas dels bero på svårighet med ett nytt och inte helt intuitivt system vilket kan ha införlivat 

en betungande känsla i samband arbetsmomentet. 

 

Samtidigt har förvaltningen också genomgått förändring under året där en ny förvaltningschef tillsatts 

samt en omorganisation som trätt i kraft. Detta innebär att en möjlig avsaknad av stabilitet i 

förvaltningen också kan ha varit bidragande till implementeringsproblematiken och att det saknats 

tydighet kring rapportering i samband med arbetsmiljöarbetet. För att komma till rätta med denna del 

i det systematiska arbetsmiljöarbetet har problematiken uppmärksammats och frågan om hur vi skall 

hitta gemensamma rutiner för att föra arbetsmiljöarbetet framåt har väckts. Detta är en pågående 

process där vi eftersträvar att finna rutiner som främjar den systematik som skall genomsyra hela 

förvaltningen i enlighet med kommunalt satta arbetsmiljömål.  

 

Trots bristande rapportering i Stratsys innebär inte detta att arbetsmiljöarbetet har negligerats ute i 

verksamheterna. I dialog med respektive chef framkommer det att arbetsmiljöarbetet under året har 

skett i enlighet med arbetsmiljöhjulet och att den systematik som eftersträvas således, till största del, 

efterföljts. Det bör alltså inte finnas anledning till oro över att arbetsmiljöarbetet har blivit åsidosatt i 

den bemärkelse att det påverkat de dagliga verksamheterna kraftfullt negativt. Att det däremot 

påverkat det förvaltningsövergripande arbetsmiljöarbetet är mer påtagligt, vilket i sin tur kan ge 

utrymme för viss oro. Som tidigare nämnt är denna problematik något som lyfts och också något som 

förvaltningen framöver bör arbeta med och införliva som en naturlig del i det dagliga arbetet. 

 

Samtidigt som vi kan se en viss implementeringsproblematik kan vi också se att rapportering av 

tillbud och arbetsskador ökat från tidigare år (2019 samt 2020), vilket skulle kunna tyda på lyckad 

implementering. Även om vi kan konstatera att många av de rapporteringar som inkommit kan knytas 

till särskild verksamhet eller Covid-19 så är förhållandena inte unika för just 2021. Det kan därför 

tolkas som att man genom en lyckad implementering av Stella förbättrat förutsättningarna för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.     
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Även om arbetsmiljön ur ett förvaltningsperspektiv till synes är god finns det också delar av 

förvaltningen som inte är lika välfungerande. Den fysiska, organisatoriska samt sociala arbetsmiljön 

på Emaus lantgård har under en längre period lidit av allvarliga problem. Även om detta givit upphov 

till ett aktivt arbetsmiljöarbete är situationen komplex och det existerar i allra högsta grad en 

överhängande problematik kring verksamheten. Den kritik som framförts utav Arbetsmiljöverket är 

delvis samstämmig med brister som påtalats ute i verksamheterna. Dessa brister grundar sig i 

avsaknad av tydlighet mellan medarbetare och chefer. Detta är något som förvaltningen, dels gjorts 

medvetna om genom arbetsmiljöverkets inspektion, dels genom det vardagliga arbetsmiljöarbetet 

vilket resulterat i att förvaltningen aktivt arbetar med att förbättra tydligheten i sitt förfarande.      

              

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att arbetsmiljöarbetet förekommer på ett systematiskt vis ute i 

förvaltningen och till synes fungerar detta arbete också bra rent generellt. Det återfinns dock en viss 

problematik i delar utav förvaltningen där insatser behöver göras för att stävja en upplevd otydlighet 

som i sin tur kan resultera i en negativ påverkan på arbetsmiljön. Transparens inom förvaltningen är 

en viktig pusselbit för en välfungerande organisation och det är således en förutsättning att detta 

säkerställs i alla led för att uppnå eftersträvad arbetsmiljö. Det är också tydligt att förvaltningen 

behöver arbeta med samt belysa vikten av användandet av de verktyg som finns tillgängliga för att 

främja den systematiska arbetsmiljön, såväl på chefsnivå som på arbetstagarnivå. Det är först när 

dessa verktyg införlivats som en naturlig del i det dagliga arbetet vi verkligen skapat förutsättningar 

för att uppnå eftersträvad arbetsmiljönivå.   
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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).  

Investeringens fördelning över de olika åren kan förändras.  

 

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.  

Behov av investeringsmedel för inventarier tas fram under 2021, nu 

gällande kostnadsindikation är 10 mkr.  

 

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. 
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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).  

 

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 rivnings kostnad 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 är 14,0 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. 

Ärendet behandlades vid Kommunfullmäktige den 9 september där beslut 

om återremiss fattades. Kommunstyrelsen behandlar ärendet på nytt den 
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29 september och Kommunfullmäktige väntas fatta nytt beslut den 13 

oktober.  

 

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.  
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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.  

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. 

 

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 

Arbete med ändring av detaljplan pågår och beräknad plantid är cirka 2 år, 

färdig ca 2023.  

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 
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 Kultur och fritid ska underlätta kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

 Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

kulturella uttryck 

  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 

Stadshuset/Medborgarhuset, lokaliserat vid nuvarande brandstationen 

Bastionsgatan.  

 

Stadsbibliotekets lokalbehov  

En eventuell flytt av bibliotekslokalen ligger flera år fram i 

tiden. Osäkerheten i om det blir en flytt riskerar att hämma bibliotekets 

utveckling för att tillhandahålla ändamålsenliga, tillgängliga och attraktiva 

lokaler.   

Uddevallas invånare efterfrågar funktioner i biblioteket som idag inte 

ryms, t ex café. Viktigt för besökarna är även möjlighet till tystnad 

och lugn och ro.  
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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. En lösning är att 

göra den delen av Södergatan utanför biblioteket till gågata för att skapa en 

trygg och tillgänglig miljö.  

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.  

  

Alternativ till nybyggnation  

Walkesborgsbadet kommer inom 2025 vara tomt. Detta är ett 

alternativ till lokal för stadsbiblioteket att verka i. Placeringen av 

byggnaden med park och grönområde, närhet till vatten, parkering i direkt 

anslutning till entré och närhet till kommunikationer 

och centrum ger mervärde till besökaren.  

Fönsterpartierna ger stora ljusinsläpp och takhöjden ger rymd i lokalen. En 

ombyggnad skulle troligtvis vara fullt tillräcklig för både bibliotek, galleri 

och café. Walkesborgsbadet är 3592 kvadratmeter stort.  

 

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. 
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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 

3.2 Ridanläggning Nöthult och Ljungskile  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 är investeringen 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 1 årliga 

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.    
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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.  

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 stadshuset. Om detta inte är möjligt eller skjuts på obestämd 

framtid ska ny lokal för Kulturskolan lösas, för långsiktigt varande.  

Under perioden av långsiktig lösning för verksamheten ska en tillfällig 

lokal lösas, detta måste undersökas och arbetas med som en parallell 

process till ovan.  
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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. 

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.  
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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. 

  
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.  
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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.  

 

4.4 Ersättningslokaler för brottning samt behov som 

uppstår i och med Fridhemshallen 

Behov 

Kultur och fritidsförvaltningen hade med anledning av att gamla 

idrottshallen rivs inför byggnation av nytt badhus, behov av en 

ersättningslokal för brottning. 

Behovet uppstår år 2025 då gamla idrottshallen, där Atletklubben idag 

huserar, rivs.  

Utöver behov av lokalbehov till brottningen, uppstår lokalbehov i och med 

återtagandet av Fridhem (Helenedal 1:1). På sikt kommer byggnaden på 

Fridhem som innehåller omklädningsrum att fasas ut under en tioårsperiod. 

Därav uppstår behov av omklädningsrum, som kan samutnyttjas av 

brottningen.  

Förvaltningens förslag är en om- och tillbyggnad av 

ishallen/Fridhemshallen om 500 kvadratmeter för att täcka upp för 

Fridhems och brottningens behov av bland annat omklädningsrum.   

Lokalerna är internt förhyrda både på Fridhemshallen och gamla 

idrottshallen.  

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-06-11 (§ 81) att begära av 

kommunfullmäktige 2 600 000 kr ur driftreserven för nytt bad för att 

anpassa del av Fridhemshallen till brottning. 

Tidsplan 

Behovsanalys ska påbörjas med målet att produktion kan ske år 2024.  

 

4.5 Fridhem/Kamratgården 
Anläggningen övertas från föreningen IFK till SBF 2021-09-15. 

Fridhem har återtagits genom en överenskommen köpeskilling 2021-09-

15. Kommunen har nu full rådighet över anläggningen genom ett internt 

kommunalt hyresförhållande. Anläggningen och dess konstgräsplan hyrs 

ut genom ordinarie strukturer.  
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Behov 
Anläggningens skick är av högst varierad status – byggnader är generellt 

mycket dåliga, spelplan bra, läktardel skall besiktigas och belysning i 

belysningsmaster behöver bytas ut/uppgraderas (både för effekt och 

driftseffektivisering) till LED.  

Se även avsnitt om ersättningslokaler för brottning samt Fridhem. 

Förstudie är inte beställd, behovsanalys ska tas fram.  

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-09-21 § 141 att föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna ett avtal (dnr KFN 2021/115) med IFK 

Uddevalla. 

Kultur och fritidsnämnden begärde även 1 300 000 kronor från 

kommunstyrelsen för att finansiera köpeskilling till IFK Uddevalla vid 

uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten Helenedal 1:1. 

 

4.6 Skarsjövallen 
En värdering av marken på Skarsjövallen är beställd. Reinvesterings- samt 

miljöanpassning av konstgräsplan (uppskattad kostnad cirka 3,5 mkr) kan 

bli aktuellt, samt att behov av omklädningsrum bör beaktas.   

 

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. 
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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.  

 

4.8 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. 

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.  
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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 

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 m invändiga må spelmått 20 x 40 m. tt. 

Längd: 45 m invändiga mått. 

Fri takhöjd: 7 m samt ytterligare invändiga mått.  

Detta har kommenterats i referensgrupp, samråd för detaljplan samt 

skickats till ansvariga på samhällsbyggnad.  
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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 

aktiivtetesyta 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 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).  

 

4.12 Fritidsbanken 
Lokalbehov finns gällande Fritidsbanken, exempelvis gällande förråd, 

behov av grovkök och butiks- och personalutrymmen. Behoven behöver 

utredas vidare.  

 

4.13 Emaus ytterligare behov förutom förråd  
Emaus lantgård har behov av åtgärder för att säkra djurskydd, besökarnas 

säkerhet och åtgärda arbetsmiljöproblem. 
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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.  

4.14 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. 

4.15 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 2023-2032.  

Kultur och fritid beslutade 2021-09-01 att utreda möjligheterna för en 

badplats på Ammenäs.  

 

4.16 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.  
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Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2021-11-03 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 

Helenedal 1:1 

 beslut KS 2021-09-29 § 252 

 kommunstyrelsens ordf. protokollsförslag 

 

Delårsrapport augusti 2021, Uddevalla kommun 

 beslut KF 2021-10-13 § 202 

 beslut KS 2021-09-29 § 228 

 ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

 revisorernas bedömning 

 Delårsrapport augusti 2021 

 

Justering av kommunbidrag 2021 

 beslut KS 2021-09-29 § 246 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-09-07 

  

Justering av kommunbidrag 2022 

 beslut KS 2021-09-29 § 247 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-09-07 

 

Kultur och fritidsnämndens begäran om utökade medel för iordningställande av nya 

omklädningsrum på Bodele 

 beslut KF 2021-10-13 § 212 

 beslut KS 2021-01-27 § 16 

 beslut KS 2021-09-29 § 237 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-01-19 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-09-15 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 31 augusti 2021 

 beslut KF 2021-10-13 § 214 

 beslut KS 2021-09-29 § 239 

 förteckning medborgarförslag 

 förteckning motioner 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-09-01 
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Kultur och fritid 
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Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom Uddevalla kommun 

 inom Kommunals avtalsområde på socialtjänsten 

 inom socialtjänsten 

 beslut KF 2021-10-13 § 207 

 beslut KS 2021-09-29 § 231 

 beslut personalutskottet 2021-09-01 § 31 

 protokoll Central samverkan 2021-06-08 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-07-01 

 Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom Uddevalla kommun 

 

Signalskyddsinstruktion Uddevalla kommun, beslutad 2021-10-14 

 

Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022 

 20 klimatlöften 

 beskrivning 

 beslut KF 2021-10-13 § 215 

 beslut KS 2021-09-29 § 240 

 svarsformulär 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-08-30 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Stefan Apelman 

Förvaltningschef Webbredaktör 
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Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-11-03 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till Uddevalla 

Kartgrupp 

 

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till Uddevalla 

Orienteringsklubb 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Stefan Apelman 

Förvaltningschef Webbredaktör 
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