
  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Kultur och fritidsnämnden 

 

1(2) 

2020-05-13  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid  Bohusgården, lokal Sverige kl. 09.00 onsdagen den 20 maj 2020  
  
Ordförande Monica Bang Lindberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

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

Dnr KFN 267051  
 

2.  Fastställande av dagordning 

Dnr KFN 274259  
 

3.  Information om förstudie för lokaler för kultur 

Dnr KFN 275492  
 

4.  Information om arbete med friluftsliv 

Dnr KFN 275494  
 

5.  Information om utveckling av Rimnersområdet 

Dnr KFN 275497  
 

6.  Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett till Skeppsvikens 

badplats 

Dnr KFN 2020/00031  

 

7.  Delårsrapport april 2020, kultur och fritid 

Dnr KFN 2020/00063  
 

8.  Ansökan om överföring av beviljade medel från 2020 års 

effektiviseringsfond till 2021 års effektiviseringsfond 

Dnr KFN 2020/00065  

 

9.  Granskning av detaljplan för handel och verksamheter på del av 

Herrestads-Torp 1:3 m.fl.  

Dnr KFN 2020/00061  

 

10.  Information om Rampen 

Dnr KFN 275493  
 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Kultur och fritidsnämnden 

 

2(2) 

2020-05-13  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

11.  Förvaltningschefen informerar 

Dnr KFN 267055  
 

12.  Ordförande informerar 

Dnr KFN 267054  
 

13.  Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Dnr KFN 2020/00006  
 

14.  Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Dnr KFN 2020/00005  
 

15.  Nämndens egna överläggningar: utvärdering av nämndsarbetet 

Dnr KFN 275495  
 

 

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

 

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

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-05-05 Dnr KFN 2020/00031 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Emil Palmqvist 

Telefon 0522-69 81 78 
Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett till 

Skeppsvikens badplats 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska tillskapa en ny 

toalett vid Skeppsvikens badplats. I förslaget nämns att det funnits toalett möjligheter 

sedan 1920 talet och att kommunen förra året tog bort den gamla slamtoaletten. 

Förslagsställaren önskar att det tillkommer inom rimligt avstånd till badplatsen en ny 

tillgänglighetsanpassad och rymlig toalett/bajamaja.  

 

Förvaltningen anser att en toalett på Skeppsvikens badplats skulle vara en positiv 

utveckling av badplatsen, men att det finns 12 andra badplatser med olika behov av 

standardhöjningar och att i en framtida badplatsutredning fastställa vilka badplatser som 

bör prioriteras.   

År 2019 togs den gamla slamtoaletten bort från Skeppsviken badplats, detta efter 

upprepad skadegörelse och sanitär nedsmutsning, detta i samband med öppnande av 

aktivitetsparken på Oljeberget där en tillgänglighetsanpassad slamtoalett har placerats.   

 

I övrigt så finns det en kommunal HWC vid Mobil Oil nära Strandpromenaden. Om det 

ska anläggas en toalett vid Skeppsvikens badplats bör det vara en av modellens som är 

vandalsäker samt självrengörande. Att anlägga en sådan toalett är kostsamt och kräver 

dessutom en ny VA-anslutning. Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar anser 

förvaltningen inte detta som en möjlighet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-05-05 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-02-12 § 34 

Medborgarförslag från Mats Sahlbring  2019-07-02      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte anlägga en toalett till Skeppsvikens badplats 

men att ta med sig förslaget i en framtida badplatsutredning.    

 

 

Katarina Hansson Emil Palmqvist 

Kultur och fritidschef Enhetschef 

 
Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2019/00532  

Medborgarförslag från Mats Sahlbring om toalett till 
Skeppsvikens badplats 

Sammanfattning 

Mats Sahlbring föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska tillskapa en ny toalett 

vid Skeppsvikens badplats. Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och beslut.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden anser dock att förslaget inte faller inom nämndens 

ansvarsområde eftersom kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens 

badplatser.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2020-01-29 § 8 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-12-12 § 531 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-29 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-09-11 § 200 

Medborgarförslag från Mats Sahlbring, inkommet 2019-07-02     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

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

  

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-17 av 

Elving Andersson (C), Ingela Ruthner (M) och Paula Berger (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-17 

Sebastian Johansson  

 

Skickat 2020-02-18 till 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Förslagsställaren 

 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Skeppsviken 
 
Ditt medborgarförslag: 
1. Toalett/bajamaja till skeppsvikens badplats i dag enda kommunala badplatsen utan toalett.  
 
Skeppsvikens badplats som haft i närheten toa möjligheter sedan början på 20talet 1923 om de som 
går att googla fram på nätet stämmer med byggnaderna som tillkom vid badet. Först en lång 
träbyggnad med flertalet toaletter ca 5 st och 25m därifrån när campingen fanns  då även en 
sanitetsanläggning  med toa och duschmöjligheter som man kunde använda.. 
 
Man gladdes åt att man tog bort den gamle bajamajan förra året  i tron att de skulle komma en ny 
fräschare .Då den varit i så uselt slitet skick de senaste 10 åren även svårstädad. 
Uppskattar att den gamla var runt 30 år gammal då den tillkom efter man rev träbyggnaden med 
toaletter. 
 
Önskar att det tillkommer  inom rimligt avstånd en ny tillgänglighetsanpassad  rymlig handikapp 
toa/bajamaja  vid samma plats plats som den förra med förslagsvis en utgrävning i slänten med L-
stöd i slänten  till nivå gångvägen. Så att den blir lätt att komma till utan trappsteg.  
Även anpassat  lättillgänglig för de som skall sköta om den som städ och tömning.. 
 
Tar för givet att kommunen har tillgänglighetsanpassade rymliga toaletter/bajamajor  på alla 
kommunala badplatser annars kan ni se över de övriga badplatserna också. 
 
Mvh Mats Sahlbring 
 
 
Konversation till kontaktcenter 26/6 -19 om de kan vara av intresse. 
 
ONS 12:34 
 
Hej ! Varför har det inte kommit upp en ny toalett i skeppsvikens badplats efter ni tog bort den 
gamla? Är den enda kommunala badplatsen som i dag inte har någon toalett enligt info badplatser. 
Det samma gäller flytbryggan med hopptornet som barnen gillade så. Varför är den inte åter? Mvh 
Mats 
 
 
ONS 15:32 
 
Hej Mats. Vi tar din fråga vidare till ansvarig avdelning och återkommer med svar snarast. Med 
vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter 
 
TOR 09:39 
Hej Mats Vi har fått svar på dina frågor: Toaletten på Skeppsvikens badplats har ofta varit utsatt för 
skadegörelse och svårtillgänglig vad det gäller tömning. Ny toalett har ställts vid aktivitetsparken och 
det finns även toaletter vid svenskholmen samt Bodele. Vad det gäller hopptornet tog man bort 
detta för några år sedan, detta efter att förankringen undertill gått sönder i samband med ett oväder. 
Ett fast hopptorn finns. Med vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter 
 
Dagens datum: 
1/7 2019 
 



Namn: 
Mats Sahlbring 
 
 
Skicka med en bilaga 
toalett skeppsviken1.jpg 
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Delårsrapport april 2020, kultur och fritid 

Sammanfattning 

Årets första tertial har präglats av besparingsåtgärder, följderna av Covid-19 samt 

pågående arbete med utredningsuppdrag. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott mp den periodiserade budgeten med 

2,5 mkr, detta avser nya medel för verksamhet på Källdal, kallad Rampen. Andra 

avvikelser både minus och plus avser minskade intäkter på anläggningar, inställda 

verksamheter och arrangemang, senarelagda projekt, lägre personalkostnader samt en 

återhållsamhet på grunda av besparingskrav/effektiviseringar. 

Förvaltningen prognostiserar att kultur och fritidsnämnden beräknas få överskott på 1,3 

mkr 2020, utifrån verksamheternas prognoser samt att nystartad verksamhet på Rampen 

inte kommer få full ekonomisk effekt, trots obalans i förhållande till minskad 

kommunbidragsram för 2020 och Covid-19. 

Beslutade investeringsmedel beräknas inte att förbrukas på grund av olika 

omständigheter och beslut. Investeringar som nytt bad avviker stort mot budgeterad 

nivå på grund av senarelagd tidplan. En annan avvikelse avser investeringsmedlen för 

konstnärlig gestaltning, då dessa medel är helt avhängigt av hur kommunens olika 

byggprojekt fortskrider. Det är inte ovanligt att projekten förskjuts i tid som då påverkar 

när investeringen genomförs. Investeringsutgifter första tertialet är 1,0 mkr. 

Investeringsnivå för 2020 beräknas bli 45,3 mkr jämfört med budgeterat 157,6 mkr. 

Covid-19 har i hög grad präglat tertialet för kultur och fritids verksamheter. Utöver det 

ökade antalet sjukskrivningar, har följderna tagit sig olika uttryck i de olika 

verksamheterna. Walkesborgsbadet har mellan januari och mars tappat drygt 10 000 

besökare, och föreningar har avbokat halltider och arrangemang i sådan omfattning att 

förvaltningen drabbats av ett påtagligt intäktstapp. Agnebergshallen, som under april 

2019 hade en beläggning på 98 % mellan kl. 18 och 20, hade under april 2020 3 % 

beläggning under samma tidsspann. Program i våra öppna verksamheter har ställts in 

eller skjutits fram. Bowlinghallen och bibliotekets lokaler har stängts. 

Pandemins intåg har också gett oväntade effekter i form av nya spännande 

arbetsmetoder och tjänster. Detta gäller bland annat biblioteken, som genom stängning 

sökt nya kommunikationsvägar med användare. Bland de nya tjänsterna kan nämnas 

daglig chatt, bokkassar för äldre, förlängda lånetider och utökat antal e-bokslån. 

Kulturskolan har ställt in ett fåtal kurser men lyckats bibehålla de flesta. Även där har 

ett utökat antal digitala kurser erbjudits. Fritidsgårdsverksamheten har bedrivits i samma 

omfattning som innan, men med utökat inslag av utomhusaktivitet. Likaså har 
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fritidsbanken hållit öppet som vanligt. Emaus lantgård har sett en stadig ökning av 

antalet besökare, vilket föranlett åtgärder för att säkra den sociala distansen. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020–05–12  

Delårsrapport april 2020, kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringsspecifikation 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport april 2020, kultur och fritid 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Monica Laigar-Strandberg 

Kultur och fritidschef Ekonom 

Skickas till ekonomirapportering@uddevalla.se 
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1 Sammanfattning 

Årets första tertial har präglats av besparingsåtgärder, följderna av covid-19 samt pågående arbete 

med utredningsuppdrag. 

Förvaltningen prognostiserar att kultur och fritidsnämnden beräknas få överskott på 1,3 mkr 2020, 

utifrån verksamheternas prognoser samt att nystartad verksamhet på Källdal, kallad Rampen, inte 

kommer få full ekonomisk effekt, trots obalans i förhållande till minskad kommunbidragsram för 

2020 och Covid-19. 

Covid-19 har i hög grad präglat tertialet för kultur och fritids verksamheter. Utöver det ökade 

antalet sjukskrivningar, har följderna tagit sig olika uttryck i de olika verksamheterna. 

Walkesborgsbadet har mellan januari och mars tappat drygt 10 000 besökare, och föreningar har 

avbokat halltider och arrangemang i sådan omfattning att förvaltningen drabbats av ett påtagligt 

intäktstapp. Agnebergshallen, som under april 2019 hade en beläggning på 98 % mellan kl. 18 och 

20, hade under april 2020 3 % beläggning under samma tidsspann. Program i våra öppna 

verksamheter har ställts in eller skjutits fram. Bowlinghallen och bibliotekets lokaler har stängts. 

Pandemins intåg har också gett oväntade effekter i form av nya arbetsmetoder och tjänster. Detta 

gäller bland annat biblioteken, som genom stängning sökt nya kommunikationsvägar med 

användare. Bland de nya tjänsterna kan nämnas daglig chatt, bokkassar för äldre, förlängda 

lånetider och utökat antal e-bokslån. 

Kulturskolan har ställt in ett fåtal kurser men lyckats bibehålla de flesta. Även där har ett utökat 

antal digitala kurser erbjudits. Fritidsgårdsverksamheten har bedrivits i samma omfattning som 

innan, men med utökat inslag av utomhusaktivitet. Likaså har fritidsbanken hållit öppet som 

vanligt. Emaus lantgård har sett en stadig ökning av antalet besökare, vilket föranlett åtgärder för att 

säkra 

den 

sociala 

distans

en. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden 

Mkr 
Nettokostnad tom 

april 2020 

Budgeterad 

nettokostnad  tom 

april 2020 

Avvikelse mot 

periodiserad budget 

Prognosavvikelse 

helåret 

Kultur -10,6 -11,4 0,8 0,7 

Bibliotek -6,9 -7,3 0,4 0,0 

Unga -4,8 -5,2 0,4 -0,4 

Fritid -17,9 -16,6 -1,3 -2,0 

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

Kommunbidrag 48,4 48,4 0,0 0,0 

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

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar -1,0 -52,5 -157,6 -45,3 

Förvaltningen prognostiserar att kultur och fritidsnämnden beräknas få överskott på 1,3 mkr 2020, 

utifrån verksamheternas prognoser samt att nystartad verksamhet på Källdal, kallad Rampen, inte 

kommer få full ekonomisk effekt, trots obalans i förhållande till minskad kommunbidragsram för 

2020 och Covid-19. 

Beslutade investeringsmedel beräknas inte att förbrukas på grund av olika omständigheter och 

beslut. Investeringar som nytt bad avviker stort mot budgeterad nivå på grund av senarelagd tidplan. 

En annan avvikelse avser investeringsmedlen för konstnärlig gestaltning, då dessa medel är helt 

avhängiga hur kommunens olika byggprojekt fortskrider. Det är inte ovanligt att projekten förskjuts 

i tid som då påverkar när investeringen genomförs. 

Avdelning kultur och bibliotek 

Prognos är lite svår att göra i år på grund av Covid-19 och dess konsekvenser. Likväl prognosticerar 

avdelning kultur och bibliotek ett överskott med 0,7 mkr på årsbasis.  

Offentlig kulturs verksamhetsbudget kommer att visa ett överskott på grund av inställda 

arrangemang. Dessutom blir det ett överskott på personalbudget på grund av sjukskrivning samt 

tjänstledighet, där vikarier inte tillsatts. Överskottet bedöms bli 0,4 mkr. 

Kulturskolan har sjukskrivningar och en del inställda kurser inom dans, drama och bild, vilket göra 

att verksamheten kan bli återbetalningsskyldig och intäktsbudgeten kommer visa ett underskott. Ett 

överskott beräknas i förhållande till personalbudgeten på grund av icke tillsatta tjänster. 

Sammantaget beräknas verksamheten ge ett överskott på 0,3 mkr. 

Biblioteken räknar med att göra ett nollresultat. Under perioden har antal sjukskrivningar ökat, 
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vilket i vanliga fall leder till att man tar in vikarier för att täcka upp och det skulle ha medfört ökade 

personalkostnader. Med anledning av att biblioteken har stängt på grund av Covid-19 har behovet 

av vikarier minskat. En del program är inställda eller framskjutna på grund av stängningen. 

Alternativa lösningar för att tillgängliggöra biblioteken och dess service har skapats, såsom 

bokutlämning på stadsbiblioteket samt via bokbussen på Dalaberg och Ljungskile. Därtill erbjuds 

chattfunktion för ökad nåbarhet samt förlängda lånetider. Äldre personer kan få ytterligare service i 

form av bokkassar.  

Avdelning fritid och unga 

Avdelning fritid och unga prognostiserar ett underskott med 2,4 mkr på årsbasis. Prognosen baseras 

på ett nuläge och de faktiska omständigheter som råder som konsekvens av Covid-19. Hela 

konsekvensen är svår att överblicka och ytterligare tapp kan inte uteslutas. 

Förening och friluftsliv kommer att hålla budget. Fiskaktiviteten kommer troligen att ge ett mindre 

underskott, på basis av tidigare års erfarenheter, då endast hälften av den faktiska kostnaden täcks 

genom försäljning av fiskekort. 

Anläggningar tappar intäkter motsvarande 1 mkr på grund av många avbokningar, inställda 

arrangemang samt minimalt med nya bokningar, såväl från föreningar som privatpersoner. Den 

förväntade effekten av beslutade avgiftsökningar får inget genomslag på grund av Covid-19. 

Stängd verksamhet på Bowlinghallen och påtagligt minskade besök på Walkesborgsbadet medför 

kraftigt minskade intäkter. Den förväntade effekten av de höjda taxorna får inget genomslag på 

grund av Covid-19. Kostnader för rehabiliteringsärende påverkar kostnaderna på 

Walkesborgsbadet. Minskade intäkter och ökade personalkostnader beräknas ge ett underskott på 

1,0 mkr. 

Den öppna fritidsverksamheten beräknas få ett underskott på 0,4 mkr. Orsaken bedöms vara 

personalkostnader för beslutade besparingar som ännu ej nått förväntade effekt, även 

sjukskrivningar och rehabiliteringsärende påverkar negativt. 

Emaus lantgård räknar med ett mindre underskott. Orsaken är sjukskrivningar och 

rehabiliteringsärende, samt en uppkommen kostnad för en häst som står till försäljning i ett 

försäljningsstall. 

Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, administrativa 

avdelningen, förvaltningsgemensamma kostnader samt förvaltningens förändring av 

semesterlöneskulden. I denna redovisning ingår även medel för verksamhet som startar under 

hösten på Rampen. Medel för Rampen kommer att delas upp mellan bibliotek och fritidsgård, vilket 

gör att redovisningen kommer förändras från och med delårsrapport augusti. 

Prognosen för den gemensamma verksamheten inkl. kvarvarande effektivisering/besparingskrav 

samt beräknat överskott för Rampen bedöms vara ett överskott på 3,0 mkr för 2020. 
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Överskottet beror främst på att svårigheten att genomföra projektet bemanningsekonomi under 

2020. Kultur och fritid fick 0,8 mkr i tillfälligt utökat kommunbidrag från effektiviseringfonden 

som avsåg att användas under 2020. Förvaltningen har till kommunstyrelsen via kultur och 

fritidsnämnden 2020-05-20 ansökt om att skjuta på uttaget ur effektiviseringfonden till 2021. 

Utöver detta är det sannolikt att förvaltningen inte kommer att förbruka ytterligare 0,3 mkr mot 

bakgrund av att rörelsefriheten med anledning av Covid-19 är begränsad. Pengarna var bland annat 

avsedda att användas för fortbildning av personal och förtroendevalda. 

Inför budget 2020 minskades kommunbidraget med 8,8 mkr för kultur och fritid. Kultur och 

fritidsförvaltningen har tagit fram ett antal åtgärder som beräknades ge en ekonomisk effekt på 

7,5 mkr 2020, vilket innebär att ytterligare åtgärder på 1,3 mkr behövs för att komma i balans mot 

det minskade kommunbidraget. 

Rampen beräknas ge ett överskott på 3,2 mkr, då verksamheten inte startar innan augusti, vilket ger 

lägre personalkostnader, lokalhyra och övriga kostnader för verksamheten. 

 

3 Uppföljning av styrkort 

Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2019 

Resultat 

kvinna T1 

2020 

Resultat man 

T3 2019 

Resultat man 

T1 2020 

Resultat totalt 

T3 2019 

Resultat totalt 

T1 2020 

Minskad 

sjukfrånvaro 

2,05 2,28 1,31 1,4 1,71 1,87 

Kommentar 

Måttet avser korttidsfrånvaro (dag 1-14) som har ökat kraftigt 1 mars - 31 mars. Ökningen av korttidsfrånvaron är en effekt av 

covid -19.  Vid mätning av frånvaro mellan dec 2019 - feb 2020 hade korttidsfrånvaro minskat från 1,71% (dec 2019) till 1,52% 

(feb 2020).  För perioden 1 mars -31 mars är det 1 - 3 nyanmälda per dag. Dagar som toppat är 23 mars med 9 sjukanmälda på en 

dag och 16 och 24 mars med 6 sjukanmälda på en dag. 

Förvaltningschefen har via mejl uppmanat samtliga medarbetare att följa folkhälsomyndighetens råd i att stanna hemma vid 

minsta symtom. 

Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 

 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 

med kommun, ska öka 

Kultur och fritidsförvaltningen genomför brukarundersökningar med frågor om bemötande 

i våra öppna verksamheter. Under 2020 har biblioteket undersökts. Genomgående fick 

personalens bemötande höga betyg. 

 Andel som tar kontakt med 

kommunen via telefon som får 

ett direkt svar på en enkel fråga, 

ska öka 

Kultur och fritid får frågor rörande vårt ansvarsområde. De frågor som är att betrakta som 

enkla, besvaras skyndsamt. 
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  Mått Kommentar 

 Andel som får svar på e-post 

inom en dag, ska öka 

Kultur och fritid har ett antal funktionsbrevlådor som bevakas löpande och besvaras med 

kort varsel. Kontaktcenter tar också emot mejl och återkopplar omgående. 

Förvaltningen rapporterar resultatet av vår synpunktshantering, där epost ingår, till 

nämnden tre gånger per år. Från januari till april hade 16 synpunkter kommit in. En 

sammanställning av inkomna ärenden och dess återkoppling ska ske vid årsredovisning. 

 Förbättrat resultat i Svenskt 

Näringslivs enkät 

Kultur och fritidsnämnden arbetar indirekt med företagsklimatet, genom arrangemang och 

kultur- och fritidsaktiviteter, för att kommunen ska vara attraktiv. 

Kultur och fritidssektorn är en växande näringsgren, som skulle kunna utvecklas. Det är ett 

uppdrag som för närvarande inte ligger på kultur och fritidsnämnden. 

 Ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamhet, ska 

öka 

Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning 

ekologiska och etiska varor. För de inköp som görs utanför inköpsavtal finns en 

medvetenhet om att handla ekologiskt. Kultur och fritidsförvaltningens livsmedelinköp är 

marginella i förhållande till övriga förvaltningars. 

 

3.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kulturverksamhet är en viktig faktor för att skapa en entreprenöriell och innovativ kultur i 

kommunen. Dessa näringar behöver ges bättre förutsättningar att verka och utvecklas, så att de kan 

skapa den positiva spinoffeffekt som forskning påvisar. För att uppmuntra och gynna den kreativa 

kraft som finns hos befolkningen, är tillgång till ändamålsenliga och billiga lokaler essentiellt, 

varför kultur och fritidsnämnden beställt en förstudie om lokaler för det lokala kulturlivet. 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom sitt arbete med stöd till unga arrangörer. Även 

arbetet tillsammans med civilsamhället i olika arrangemang bidrar till strategin. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 

kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

Förvaltningen har tagit sig an strategin genom att utreda lokalbehov för kulturlivet. För att 

underlätta kulturarbetares villkor är en första förutsättning att det finns ändamålsenliga 

lokaler att verka i. Lokalutbudet för kulturlivet är sedan många år mycket eftersatt i 

Uddevalla och det aktuella uppdraget måste ta sitt avstamp där. I övrigt behöver 

förvaltningen arbeta med Uddevallas kulturpolitik och infrastruktur för att över tid kunna 

nå resultat i frågan. 
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3.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har utmaningar inom kompetensförsörjningen. Det gäller 

särskilt rekrytering till kulturskola och bibliotek, eftersom utbildade lärare är en nationell bristvara. 

Både biblioteken och kulturskolans verksamheter konkurrerar med Göteborg då det ligger inom 

pendlingsavstånd. 

Därtill minskar förmågan till att vara en attraktiv arbetsgivare när verksamhet bedrivs i icke-

verksamhetsanpassade lokaler. 

 

3.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden bidragit till denna strategi genom att i 

samhällsplaneringsprocessen lyfta en bredare tolkning av infrastruktur, till att också inkludera gång- 

och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik samt grön infrastruktur för rekreation och attraktivitet. 

Därtill arbetar kultur och fritidsnämnden med digital infrastruktur för ökad tillgänglighet, liksom att 

säkra en god kulturell infrastruktur. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en 

hållbar samhällsutveckling 

Kultur och fritid har under perioden lämnat synpunkter på kommunens nya översiktsplan, 

som varit föremål för internremiss på tjänstemannanivå. Förvaltningens synpunkter utgick 

ifrån kultur och fritids övergripande syften samt denna nämndstrategi. 

 

En workshop om de globala hållbarhetsmålen för kultur och fritids chefer planerades i 

samarbete med samhällsbyggnad. Workshopen var planerad att äga rum i april, men har 

skjutits fram till hösten 2020. 

 

Vid begäran om planbesked som behandlas i kommunens förprövningsgrupp lämnar 

förvaltningen synpunkter utifrån dess ansvarsområden, som handlar om offentlig service, 

folkhälsa och kulturmiljö. Dessa ansvarsområden har kopplingar till hållbar 

samhällsutveckling exempelvis genom att påpeka möjligheter som kan öka människors 

tillgång till möte med natur, kultur och varandra. 

 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden lämnat synpunkter på tre detaljplaner. 

Synpunkterna har i mångt och mycket handlat om tillgång till gång- och cykelvägar, 

anpassa bebyggelse efter terräng utifrån ett kulturmiljöperspektiv, tillgång till mötesplatser 

och ersättande av natur- och rekreationsytor. 

Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och attraktiviteten 

till service och utbud, digitalt och 

analogt 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar hela tiden med tillgänglighet och attraktivitet inom 

ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Kulturskolan ökar tillgängligheten genom att 

bedriva verksamheten i olika bostadsområden, dvs verksamheten utgår från 

närhetsprincipen som en del av tillgänglighetsarbetet. Dessutom bedriver Kulturskolan 

gratis prova-på verksamhet och lovaktiviteter. Allt detta arbete sker med externa medel och 

kan inte anses rymmas inom befintlig budget. 

Ljungskile bibliotek har meröppet för att öka tillgängligheten. Dalabergs bibliotek har 

renoverats för mer attraktiva lokaler. Biblioteken arbetar aktivt med digital medvetenhet 

genom kurser och samarbeten. 

Insatser för att förbättra tillgängligheten till och i våra friluftsområden har gjorts, liksom 

inventeringar. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska skapa 

tillgängliga och attraktiva platser 

för kulturella uttryck 

Förvaltningen har gjort en behovsanalys över lokaler för kultur som presenterats för 

nämnden i november. Nämnden beslöt att gå vidare med en förstudie. Lokaler för 

kulturlivet är sedan många år mycket eftersatt i Uddevalla och förvaltningen anser att läget 

börjar bli akut. De två regionala institutionerna Bohusläns museum och Regionteater Väst 

har funktionella lokaler men kan inte på långa vägar ta emot det stora behovet av lokaler 

som finns hos lokala konstnärer, kulturföreningar och våra egna kommunala verksamheter. 

Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att göra en behovsanalys av Stadsbiblioteket 

som påbörjats. Dalabergs bibliotek har renoverats. Utredning om framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet är i sin slutfas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur och fritidsnämnden har 

fått i uppdrag av 

kommunfullmäktige att utreda 

framtida hantering av 

Försvarsmuseet och 

Sjömanshusmuseet (dnr 

2018/00855) (KF ÖS 16) 

Uppdraget är i sin slutfas och redovisas i kultur och fritidsnämnden i juni 2020. Uppdraget 

grundar sig i den lokala kulturarvspolitiken. 

 Ta fram en behovsanalys av 

framtidens Stadsbibliotek i 

Uddevalla. 

Kultur och fritidsförvaltningen har under våren arbetat med att färdigställa behovsanalys 

för framtidens Stadsbibliotek. Utifrån ordförandes frågeställningar i uppdraget redovisas 

resultatet i en utredning som innehåller omvärldsanalys, medborgarperspektiv, exempel 

från andra kommuners biblioteksbyggande och en beskrivning av Stadsbibliotekets 

lokalbehov utifrån detta. 

Uppdraget är planerat att behandlas i kultur och fritidsnämnden i septembersammanträdet.   
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3.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling 

Utifrån det ansvar som kultur och fritidsnämnden har för idrottsanläggningar och den miljöpåverkan 

som de har så görs systematiska förbättringsåtgärder för att reducera detta. En fråga som är högst 

aktuell är den som avser mikroplatser och konstgräs. Flera av Uddevallas konstgräsplaner är uttjänta 

och behöver bytas ut. En utredning om villkoren för konstgräsplaner är påbörjad. 

Fritidsbankens verksamhet skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika aktiviteter som 

ett hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov. Efterfrågan har ökat från befolkningen i och 

med den ökade utomhusvistelsen till följd av Corona. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska 

främja 

civilsamhällets 

organisering och 

verksamhet 

På kultur och fritidsförvaltningen pågår en översyn av det totala föreningsstödet. 

Inom kulturområdet sker regelbundna träffar mellan förvaltningens personal och alla kulturföreningar för 

att gynna god dialog. Där utbyts erfarenheter och kommunen får på så sätt kunskap om föreningslivets 

utmaningar och frågeställningar. Motsvarande procedurer sker inom idrottsområdet liksom med sociala 

föreningar. Förvaltningen har ständig samverkan med civilsamhället genom samarrangemang och 

samutnyttjande av lokaler. Biblioteken upplåter lokaler för civilsamhällets verksamheter. 

Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga 

och attraktiva 

platser för idrott och 

hälsa 

Kultur och fritid är delaktig i flertalet stora projekt för vilka en särskild projektorganisation slagits fast av 

kommundirektören. Rimnersområdet som helhet, tillgänglighetsanpassning och renovering av 

Rimnersvallen, ny simhall samt de konsekvenser som kommer med simhallens placering; ersättningsytor 

för B-plan, C-plan (konstgräs) samt kastyta. Förvaltningen har processat fram beslut som senare tagits i 

KFN, att avveckla badplatsen Kärr såsom kommunal angelägenhet. 

Arbetet med uppdraget kring ny ridanläggning pågår, men har tappat tempo på grund av omständigheter 

kopplade till covid-19. 

Aktivitetsytor, spår och leder, badplatser etc har iordningsställts tidigare än föregående år på grund av 

Covid-19, i syfte att stödja utomhusaktiviteter. Öppethållande alternativt stängning av vissa funktioner i 

våra anläggningar har genomförts samt omprövas genom förnyade riskanalyser. Endast Bowlinghallen 

som hel verksamhet är stängd. 

 

Det pågår en översyn för de aktiva, spontana mötesplatserna tillsammans med Samhällsbyggnad. Nytta för 

boende in närområde i form av hälsa och mötesplats är viktiga aspekter, liksom ansvar och kostnader är 

väsentliga att reda ut för en hållbar drift och funktion. Studien kommer att ske parallellt med en 

forskningsstudie i samarbete med universitetet.  Samhällsbyggnadsförvaltningen driver processen och 

prioriterar samt avsätter resurser och kultur och fritid bistår med kompetens och perspektiv. 

 

Utifrån uppdraget "budget i balans" görs flertalet konsekvensbeskrivningar då förvaltningen förordat 

politiken att prioritera bort hela verksamheter snarare än att ännu mer skära bort personal och delar.  
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att utvärdera 

föreningsstödet och ta fram 

förslag till nya bestämmelser 

för samtliga föreningsbidrag 

(KF ÖS 5) 

Kultur och fritidsförvaltningen har anlitat Utvärderingsringen i ett första steg. Dessa har 

mött förvaltningen, politiken samt föreningarna för dialogutbyte och kartläggning. De har 

lämnat en sammanfattning till förvaltningen vilken legat/ligger till grund för fortsatta 

strukturer och projektledning. Förvaltningen har genomfört dialogmöte med politisk 

referensgrupp, samt projektmöte och styrgruppsmöte. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och 

renovera Rimnersvallen (KF ÖS 

6) 

Under hösten 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att förlägga ett nytt badhus på 

Rimnersområdet. Förvaltningen kommer att avvakta med att tillgänglighetsanpassa och 

renovera Rimnersvallen till dess att det är klart med exakt placering av nytt bad och vad 

det får för inverkan på området. 

Förvaltningen deltar i arbetet på samordningsnivå (avdelningschef) och projektnivå 

(EC, medarbetare och lokalplanerare) enligt den nya projektmodellen. Uppdraget föredras 

på styrgruppsmöte 12 maj i syfte att skapa förståelse samt direktiv och mandat. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att ta fram en plan 

för att utveckla Rimnersområdet 

till ett samlat sport- och 

idrottscentrum (KF ÖS 6) 

Kultur och fritidsförvaltningen deltar i styrgruppen samt projektgrupp. Projektgruppens 

arbete har hittills handlat om ersättningsytor för B-plan, C-plan (konstgräs) samt kastplan. 

Avdelningschef deltar i arbetet med ersättningsytorna då denna fråga är särskilt angelägen 

utifrån perspektiven tid samt alternativ. Kultur och fritidsnämnden är informerad och 

involverad i frågan. 

 Fortsätt arbeta med en 

ridanläggning i anslutning till 

Uddevalla tätort 

Kultur och fritidsnämnden har begärt förlängning av uppdraget till 2020-13-31 på grund av 

förseningar till följd av covid-19. Detta lyftes i uppsiktsplikt 2020-05-06 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 

fått i uppdrag att under 2020 

utreda villkoren för 

konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

Kultur och fritidsförvaltningen står nu inför utmaningen att flera av Uddevallas 

konstgräsplaner är uttjänta och behöver bytas ut. Kommunfullmäktige fattade därför 

(utifrån flerårsplanen 2020-2022) beslutet att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att under 

2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. Utredningen är påbörjad. 

Utifrån framtida förutsättningar vad avser konstgräsplaner så ser förvaltningen behov av ett 

beslut om reinvestering och riktlinjer för detsamma tas fram. Dessa bör relatera till de 

nationella studier och riktlinjer som tagits fram för konstgräsplaner - vilket framkommer 

genom ovan nämnda utredning 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att Uddevalla kommun 

vill vara en attraktiv 

arbetsgivare, därför strävar 

kommunen efter att erbjuda alla 

anställda heltid, och deltid som 

en möjlighet (KF ÖS 8) 

Under 2020 kommer förvaltningen, genom en bemanningscontroller, aktivt arbeta med 

mer verksamhetsanpassad bemanning, schemaläggning, uppföljning och säkerställa att 

bemanningsprocessen sker med budget i balans. Detta arbete kommer att beröra samtliga 

tjänster inom förvaltningen och ge ett underlag för hur vi kan arbeta för heltidstjänster, 

bemanna efter verksamhetens behov och samtidigt ha budget i balans 

Förvaltningen har ett antal medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda, men av 

kostnadsskäl kan förvaltningen inte i dagsläget möta önskemål om heltid för samtliga. 

 

 

  Mått Kommentar 

 Antalet medlemmar i 

föreningarna, ska öka 

Föreningar i Uddevalla kommun redovisar själva sitt medlemsantal. 2019 uppgav de 

knappt 45 000 medlemmar. Uddevalla är således en föreningsaktiv stad. 

Förvaltningens bedömning är att medlemsantalet kommer att ligga kvar på nuvarande nivå, 

främst på grund av att vi inte kan se några konkreta faktorer som avgörande för en ökning. 
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3.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

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

förebyggande arbete 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter präglas i hög grad av samverkan med civilsamhället. I 

stort sett alla offentliga arrangemang sker i samverkan med andra aktörer och föreningslivet verkar i 

nämndens lokaler. Kultur och fritid har just nu pågående IOP:er med IFK Uddevalla samt 

Uddevalla e-sportsförening.  

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 fått i 

uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den 

civilsamhället och att träffa fler 

IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap) 

Kommunfullmäktige fattade 2020-01-08 § 19 beslut om att kommunstyrelsen ska vara den 

beslutande instansen för IOP-avtal. Kommunstyrelsen ska också finansiera avtalen. Detta 

gör det lite oklart vilken roll nämnden har i denna fråga. 

 

3.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritid bidrar till strategin bland annat genom sitt arbete i gestaltningsrådet, där 

utformning av det offentliga rummet utgår ifrån principer om trygghetsskapande inslag så som 

konstnärlig gestaltning, belysning och byggnaders utformning, ytor för möte och aktivitet och 

estetiska upplevelser. 

Kultur och fritid arbetar med att erbjuda en mångfald trygga mötesplatser. Biblioteken är en viktig 

sådan, men även idrottsanläggningar, spontana aktiva mötesplatser och öppna ytor såsom spår och 

leder, badplatser osv. Att förlägga kulturarrangemang i det offentliga rummet kan också bidra till att 

fler människor rör sig ute vilket skapar trygghet.  

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter ska 

bidra till en levande och hållbar 

kommun 

Nämndens alla verksamheter syftar till att öka invånarnas livskvalitet och välmående, med 

fokus på barn och unga. En satsning på kultur och fritidsverksamheter bidrar därför till en 

mer hållbar samhällsutveckling. Förvaltningen arbetar för att alla barn och unga ska kunna 

upptäcka och delta i verksamheterna. Kulturskolan har förlagt verksamhet, kostnadsfritt, i 

olika bostadsområden. Offentlig kultur arbetar med offentliga, kostnadsfria arrangemang. 

Biblioteken arbetar aktivt med klassbesök och samverkar med öppna förskolorna. 

Kvalitetssäkring av friluftslivets förutsättningar är viktigt utifrån hållbar 

samhällsutveckling och arbetet med att ta fram en friluftsplan pågår. Arbetet sker i 

samarbete med kommunledningskontoret och samhällsbyggnad, men även andra 

förvaltningar, föreningar och allmänheten kommer att inkluderas. Förvaltningens stöd till 

föreningar genom bidrag, samordning och rådgivning bidrar till utveckling av 

föreningslivet som är en viktig bas i samhällsutvecklingen. Emaus lantgård rustas upp och 

utvecklas för att fortsatt kunna vara en tillgång i Uddevalla ur många aspekter, inte minst 

god folkhälsa. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

På grund av Covid-19 och dess effekter, gör förvaltningen kontinuerligt bedömningar samt 

riskanalyser i syfte att värdera öppethållande av verksamheter samt ompröva befintliga 

rutiner och strukturer. Beslut för att minska smittspridning samt beslut för att friställa 

resurser till socialtjänstens verksamhetsområde har genomförts.  

 

3.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom sitt arbete för att uppnå balans mellan hög- 

och lågintensiv verksamhet, för att fler befolkningsgrupper ska känna social gemenskap, förbättrad 

hälsa och ökad livskvalitet. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

För att främja jämlik 

resursfördelning ska kultur och 

fritid stödja och erbjuda aktiviteter 

och verksamheter som är såväl 

högintensiva som lågintensiva 

Arbetet med att skapa balans mellan hög- och lågintensiva verksamheter för att därigenom 

nå fler befolkningsgrupper, är ständigt pågående och förutsätter en medvetenhet och 

kunskap om området. Vid utformningen av den nya verksamheten i Källdal, Rampen, har 

perspektivet varit vägledande. 

Förvaltningen arbetar med både högintensiva (organiserade) verksamheter och lågintensiva 

(egenorganiserade) verksamheter. Kulturskolan är idag en högintensiv verksamhet då den 

är styrd i hög grad. Deltagarna har bestämda dagar och tider och följer lärares 

instruktioner. Dock har Kulturskolan också utvecklat inslag av lågintensiv verksamhet i 

samverkan med fritidsledare i öppen kulturverksamhet samt en mer egenorganiserad 

lovverksamhet. Giraffstödet är en lågintensiv verksamhet som utgår från de ungas egna 

initiativ. Biblioteken är en lågintensiv verksamhet, en mötesplats utan krav på prestation, 

där besökarna kan läsa tidning, använda datorer, låna böcker bland annat. Föreningslivet 

erbjuder till stor del högintensiva verksamheter, varför förvaltningen också tillhandahåller 

spontana aktiva mötesplatser, för lågintensivt användande. Ett attraktivt och tillgängligt 

friluftsliv främjar också lågintensiva aktiviteter. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och utbildningsnämnden 

och kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 2019-

2021 fått i uppdrag att 

tillsammans ta fram en plan 

gällande gemensamt bibliotek 

och skolbibliotek i Källdal (KF 

ÖS 6) 

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

fritidsgård och idrottshall.  Verksamheten beräknas att sätta igång till hösten 2020. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att ta fram en plan 

för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal (KF ÖS 6) 

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

fritidsgård och idrottshall. Verksamheten beräknas att sätta igång till hösten 2020. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 

fått i uppdrag att tillsammans 

med socialnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra 

Kultur och fritid har tillsammans med socialtjänsten inlett arbetet med att ta fram en 

handlingsplan som belyser problematiken kring området Tureborg med ändamålet att 

skapa förutsättningar för att förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor och 

välbefinnande. Målgrupp där är främst mellanstadiet. Likaså bör en plan för att förbättra 

levnadsvillkoren för den stora grupp unga vuxna mellan 18-24 år som fortfarande går i 

gymnasieskolan, med fokus på de som är bosatta i Dalaberg/Tureborg, ske i samverkan 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

ungdomars välbefinnande (KF 

ÖS 6) 

med förvaltningarna. 

 Synliggöra hur 

jämställdhetsarbetet ökar 

kvaliteten i verksamheten, 

motverka könsstereotypa 

normer och bidra till att fördela 

samhällets resurser på ett 

rättvist och medvetet vis 

Jämställdhetsarbetet sker löpande i organisationen, med stöd av könsuppdelad statistik, 

forskningsunderlag, checklistor och handböcker. Vid rekryteringen till Rampen i Källdal 

har jämställdhetsfokus funnits och varit en viktig del i bedömningen. 

 

  Mått Kommentar 

 Antalet aktiviteter i 

föreningarna, ska öka 

Siffrorna för tertial 1 2020 representerar samtliga aktiviteter genomförda under 2019. 

Prognosen är att antalet aktiviteter under 2020 kommer att minska kraftigt, på grund av 

covid-19. Kultur och fritid har under första tertialet erfarit ett stort antal avbokningar av 

aktivitetstillfällen. Den tidigare prognosen, om ett ökat antal aktiviteter tack vare 

öppningen av Källdalsskolans idrottshall, har alltså ändrats. 

 

3.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt 

utvärdera nya arbetsmetoder bland annat genom en utökad 

digitalisering 

Kultur och fritidsnämnden främjar digital inkludering, särskilt genom 

bibliotekets programverksamhet. Därtill utformas nya digitala 

lösningar för att öka tillgängligheten till verksamheterna. Under 

tertialet har förvaltningen intensifierat detta arbete på grund av 

pandemin och dess begränsning av fysiska möten. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 

inkludering 

Biblioteken arbetar aktivt med digital inkludering genom att tillhandahålla datorer genom 

lånekort samt genom kurser både i grupp och individuellt. De har samarbete med Ryttarens 

aktivitetscenter där bibliotekspersonal medverkar vid IT-café i aktivitetscentrets lokaler. 

Sociala medier är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå ut med information om 

avdelningens verksamhet och att skapa goda relationer till användarna. Offentlig kultur 

använder sig mest av sociala media vid marknadsföring av arrangemang. Webbgruppen på 

biblioteken tagit fram en strategi för bibliotekens användning av sociala medier. På grund 

av situationen med Covid-19 har avdelningens verksamheter arbetat intensivt med olika 

digitala lösningar. Bland flertalet kan nämnas digitala livestreamde föreställningar, digitala 

kurser på Kulturskolan samt chatt och digitala bokcirklar på biblioteken. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att i samverkan med 

övriga nämnder uppnå 

maximalt samutnyttjande av 

lokaler för alla kommunens 

verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete 

(KF ÖS 8) 

För att kunna nyttja kultur och fritids lokaler maximalt kommer förvaltningen under 2020 

att införa elektroniska lås, i framförallt våra anläggningslokaler, för att på ett bättre sätt 

kunna styra och maximera uthyrningen till föreningsliv mfl. Inom ramen för de 

kommungemensamma korpenprojekten så finns projektet "Renodla hyresförhållanden". 

Som det är i dag hyr både samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritid ut direkt till 

föreningar som hyr kommunala lokaler. Enligt projektet så skall det finnas enbart en 

uthyrare och det är samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet är påbörjat och löper under 

hela året. 

 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020–2022 fått i 

uppdrag att utveckla digitala 

och automatiserade processer 

(KF ÖS 8) 

Under perioden har förvaltningen undersökt behov av utbildning och workshop på alla 

enheter. Resultatet ska leda till fortbildning i framförallt Teams. Det kommer att vara 

anpassat till varje enhets behov. Två IT-råd har hållits under perioden. Digitalisering av 

bibliotekets fakturering fortskrider. Faktureringsmodulen, som är beställd, heter Book IT 

Eco. Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret och IT är inkopplade för att starta 

implementeringen. Förvaltningen räknar med att ska vara igång efter sommaren. Rampen 

på Källdal kommer att erbjuda meröppet. 

 

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

Kultur och fritidsnämnden erbjuder ett varierat utbud av studieplatser. Kulturskolan vill vara en del 

av grundskolans kompensatoriska uppdrag, dvs att skolan har ansvar för att erbjuda en jämlik 

möjlighet för alla barn att nå målen för utbildningen. Kulturverksamhet kan vara en del i att stärka 

elevernas lärandemöjligheter. Nämnden tillhandahåller därtill simundervisning, i egen regi och via 

barn och utbildningsnämnden. 

Kultur och fritidsnämnden har, inom ramen för besparingsdirektiv, tagit beslut om att avveckla 

verksamheten fritidsklubb i Ljungskile. Detta stämmer mindre bra med övergripande strategi men 

har blivit ett uppdrag och ett faktum. Dialog med grundskolan kommer att påbörjas i syfte att se om 

kultur och fritids funktion och kompetens kan användas på annat sätt. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för ett 

tydligt barn- och 

ungdomsperspektiv 

Reglementet för KFN har till sin grund redan ett tydligt fokus på barn och ungdomar och 

funktionen Föreningsstöd vänder sig till barn - och ungdomar (7–20 år). Således är vårt 

kärnuppdrag att växla upp verksamheter för barn - och ungdomar direkt och indirekt. 

Verksamheterna Emaus samt vår generella öppna fritidsverksamhet 

(fritidsgård/fritidsklubb/mobila fritidsledare) är också omedelbart styrd mot barn och unga. 

Vidare även den simundervisning som genomförs i Walkesborgsbadet. 

Under perioden har ett intensivt förarbete till nya ungdomsfullmäktige genomförts från 

förvaltningen. Dock har inga sammanträden kunnat hållas på grund av Covid-19. 

Ansvar för uppdraget med ungdomsdemokrati och inflytandeformer (UF) ligger på 

kommunledningskontoret. Kultur och fritid har på ett politiskt initiativ avvecklat tjänsten 

som ungdomssamordnare och har inte längre förutsättningar att vara KLK behjälplig i 

detta. 

Kulturskolan har driver tillsammans med fritidsledare en kulturfritidsgård för ungdomar i 

kulturskolans lokaler. Biblioteken har årligen besök av föräldragrupper från BVC, 

klassbesök samt samverkan med öppna förskolorna. 

Kultur och fritid ska främja ett 

livslångt lärande 

Ett livslångt lärande är så mycket mer än bara skola och arbete. Det handlar om vidgade 

vyer, möten med andra människor och nya upplevelser. Stödet till föreningslivet skapar 

förutsättningar för livslångt lärande. Den öppna fritidsverksamheten handlar om att stödja 

unga människor till att bli den främsta resursen i sitt eget liv. Kulturverksamheter har sin 

utgångspunkt och sitt syfte inom detta område på olika sätt. Kulturskolans verksamhet kan 

ses som ett lärande i mer traditionell bemärkelse då formen till stora delar sker i 

förhållandet mellan lärare och elev. Dock erbjuder kulturverksamheterna också möjligheter 

för människor att få uttrycka sig på olika sätt. Genom att vara publik kan medborgarna 

uppleva helt nya och oväntade skeenden, men de kan också själva delta som aktörer i dans, 

teater, musik och bild. Konst och kultur skapar ofta debatt och människor tenderar att 

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

Biblioteksverksamheten har sin utgångspunkt i ett livslångs lärande. Genom fri tillgång till 

litteratur skapas bra möjligheter för invånarna att förkovra sig på olika sätt. Dessutom har 

bibliotek ett statligt uppdrag som handlar om digitalt lärande som verksamheterna arbetar 

aktivt med. På biblioteken sker också författarbesök, barnteater och annan 

programverksamhet. 

 

  Mått Kommentar 

 Utlånen av barn och 

ungdomslitteratur ska öka per 

invånare 0-17 år 

Utlånen av barn- och ungdomslitteratur har ökat för tredje året i rad. Under 2019 utlånades 

drygt 165 000 barn- och ungdomsböcker. Samtidigt ökar antalet barn och ungdomar varför 

det endast blir en liten ökning i våra jämförelsetal när det gäller lån per person. 

 

3.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 

mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Kultur och fritidsnämnden följer avtal så långt det är möjligt. 
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3.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat kulturskolans delaktighet i 

Bryggan, giraffstöd, bibliotekets samverkan med SFI samt genom stöd till föreningar som arbetar 

med integrerad verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. 

 

3.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Kultur och fritidsnämnden har ett reglementsenligt ansvar för strategin och arbetar kontinuerligt 

med bevarandefrågor via olika forum, såsom förprövning, internremisser och gestaltningsråd. 

Viktiga aspekter är att säkra skötsel och underhåll av kulturhistoriskt intressanta byggnader. 

Området kräver kommunövergripande samsyn. I dagsläget har kommunen en medarbetare med 

kompetens inom konst- och kulturhistorieområdet, vilket gör det sårbart. 

  

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 

fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna och presentera 

förslag för 

tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för 

kulturskolan inom ramen för ett 

”Ungdomens kulturhus” 

Genom att kommunfullmäktige avslutade det konkurrerande uppdraget, att flytta 

kulturskolans verksamhet till Sinclair, kan kultur och fritidsnämnden nu återta arbetet med 

att åstadkomma tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolan 

samt vidareutveckla Kulturbryggeriet (öppen fritidsverksamhet förlagt i kulturskolans 

lokaler). Kultur och fritidsnämnden har begärt förlängning av uppdraget i uppsiktsplikt 

2020-05-06. 

 

3.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och 

varumärke med Gustafsberg och Lyckorna som speciella 

landmärken 

Att arbeta med denna strategi bidrar till att stärka Uddevallabornas 

känsla av identitet och trivsel i sin hemstad. Uddevalla blir en mer 

attraktiv stad om vi är mer omsorgsfulla med våra miljöer. 

Kommunen har många landmärken, däribland Bassholmen och 

Emaus landeri, men även kvarter såsom Rävgiljan. 

Med utgångspunkt i aktivitetsparken i Skeppsviken, men även de 

kommunala badplatserna, Landbadet, bollplaner och övriga 

aktivitetsytor, bidrar kultur och fritid i hög grad till strategins 

förverkligande. Under våren har ett stort arbete genomförts med att 

se över och renovera upp spåret "bodelebäcken" (trappor, spångar, skredförstärkningar etc).  
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Nämndsstrategier Kommentar 

Konstnärlig gestaltning ska 

användas för att skapa och stärka 

identiteten på olika platser i 

Uddevalla kommun 

Förvaltningen arbetar utifrån den förhållandevis nya formen för 1%-regeln. Att 

förvaltningen tilldelas investeringsmedel för konstnärlig gestaltning separerat från enskilda 

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

Förvaltningen deltar har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i 

gestaltningsrådet. Under perioden har bl a skissförslag för översvämningsskydd i centrala 

Uddevalla diskuterats i gruppen. 

 

3.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta 

möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till denna strategi genom att värna hållbarhetsaspekter, 

kulturmiljö- och folkhälsoaspekter i planärenden, bland annat. 

 

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

och turism 

Utredningen med att ta fram en ny kommungemensam friluftsplan pågår. Flera förvaltningar arbetar 

inom detta fält och samverkan kring arbetet är tydliggjort genom denna utredning i syfte att 

kommunen ska nå sin fulla potential. Förvaltningen har också deltagit i framtagning av ny 

översiktsplan, men särskilt fokus på bland annat friluftsliv och rekreation. 

Förvaltningen deltar också mycket aktiv i arbetet med att säkerställa såväl funktion som utveckling 

av Bohusled och Kustled samt ta hand om alla de synpunkter, tankar, felanmälningar etc som 

kommer av att många människor nu är ute i våra miljöer. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta med att 

skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

Förvaltningen har under perioden fokuserat arbetet till att tillgängliggöra tätortsnära 

områden, eftersom dessa friluftsområden når många medborgare, men som har ett behov 

att ses över. För att nämna några insatser kan skyltningen av Bjursjöns friluftsområde, 

framtagning av besökarkarta för Emaus, utveckling av vandringsslingor på Skansberget 

samt upprustning av kommunens hemsida och kommunkartan nämnas. Förvaltningens 

arbete med digital information har även lett till en delaktighet i framtagningen av de nya 

hemsidorna för Kuststigen och Bohusleden. 

 

 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 

fått i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan "hållbart 

friluftsliv i Uddevalla kommun" 

(KF ÖS 4) 

Under T1 2020 har arbetet med att ta fram en kommungemensam friluftsplan initierats i 

stor utsträckning. Projektledarna på KFN initierade arbetet med att skapa en struktur för 

den arbetsgrupp som det äskades för under T3 2019. Detta innefattade bland annat att 

studera andra kommuners friluftsplaner samt olika styrdokument som ansågs viktiga för att 

skapa en bild av arbetet, men även att ta fram ett första utkast för innehållet i planen.  

Arbetsgruppen har under perioden konkretiserats och påbörjat arbetet med att skapa en ram 

för planen, en gemensam värdegrund samt börjat identifiera några av de frågeställningar 

som behöver besvaras i ett tidigt skede. Arbetet under våren kommer fokuseras på 

kartläggning av områden samt hur denna kartläggning skall se ut och vad den ska 

innehålla. Under perioden har även projektet beviljats bidrag från LONA (Lokala 

naturvårdssatsningen, Länsstyrelsen) om 442 000 SEK som utgör hela det ansökta 

beloppet. Dessa pengar skall täcka timkostnader för arbetsgruppen, milersättning, 

trycksaker m.m. Bedömningen i nuläget är att arbetet fortgår enligt planen där första 

delmålet är att ha klart ramverket för kartläggning innan 2020-06-30 vilket bör uppnås. 

 

3.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Uddevalla är säte för två regionala kulturinstitutioner, Bohusläns museum och Regionteater Väst, 

vilket är unikt i en kommun. Museet är ett av Uddevallas största besöksmål med ca 250 000 

besök/år. Via Regionteaterns produktioner får Uddevallaborna ta del av innovativ scenkonst. Även 

Gustavsbergsområdet är ett populärt besöksmål vilket andra strategier också påtalar. En mängd 

olika festivaler och arrangemang genomförs av Uddevallas föreningsliv samt genom kultur och 

fritidsförvaltningen. En mycket stor del av det som i dagsläget genomförs i Uddevalla bekostas med 

externa pengar, främst genom Västra Götalandsregionen. 

 

3.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

Kultur och fritidsnämnden arbetar inte explicit med denna strategi. 
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4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2017-2019 

fått i uppdrag att under 2017 

anlägga en aktivitetspark. (KF 

ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering 

av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 anlägga en aktivitetspark 

Aktivitetsparken invigdes 19 juni 2019. Anläggningens driftsplanering görs av enheten för 

fritidsanläggningar. Uppdraget att anlägga en aktivitetspark är genomfört. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 

fått i uppdrag att genomföra 

kommunfullmäktiges beslut om 

att samlokalisera kulturskolan 

med annan verksamhet i 

Sinclair (KF ÖS 4) 

Utredning i frågan har genomförts. Den visar, liksom utredningen 2014, att Kulturskolans 

verksamhet inte får plats i Estetiska programmets lokaler. Kulturskolan har för närvarande 

ca 1300 elever och 450 barn i kö. Viss del av verksamheten: dans, drama samt bild och 

form, har redan samlokaliserats på förvaltningarnas egna initiativ. Musikverksamheten är 

omfattande och får inte plats. Dessutom utgör skolans så kallade skalskydd och 

säkerhetsaspekter ett stort hinder för de små barnen med deras föräldrar som i så fall skulle 

vistas i Estetiska programmets lokaler under skoltid. Rapport från förvaltningen 

redovisades för Kultur och fritidsnämnden i januari 2020. 

Kommunfullmäktige beslöt 2020-03-11 § 68 att avsluta ärendet. 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2018-2020 fått i 

uppdrag att söka och använda 

de riktade statsbidragen som 

finns tillgängliga (KF ÖS 8) 

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

slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2018-2020 att under 2018 att söka och 

använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga. 

Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med hjälp av 

externa medel. Förvaltningen har under flera år aktivt sökt externa medel för att kunna 

utveckla verksamheten och nå upp till målsättningar. Medlen har bidragit till 

förvaltningens arbete med ökad tillgänglighet till och utbud av verksamheter och 

aktiviteter. 

Följande medel har sökts och rekvirerats under 2018: Från Socialstyrelsen har medel sökts 

för lovstödsaktiviteter samt bidrag för ökad simkunnighet för elever i förskoleklass. Från 

Statens kulturråd har medel sökts för Stärkta bibliotek och inköpsstöd samt 

kulturskolebidrag. Från migrationsverket har etableringsstöd sökts och använts i form av 

tex Parksommar, fritidsledartjänst, särskilt mediainköp på biblioteken, Cumulus, gratis 

bowling och simskoleundervisning bland annat. 

Därutöver har regionalt bidrag sökts och mottagits inom ramen för barnkulturprogram och 

fria danskonsten mm. Förvaltningen har också, i samverkan med Skogsstyrelsen, gjort 

insatser kring Gröna jobb och Friluftsliv. 

De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en stor utmaning 

i att integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad budgetstorlek, när de externa 

medlen fasas ut. Arbetet med ökad inkludering i målgrupperna och ökad bredd på 

aktiviteterna försvåras. 

Under 2019 har kultur och fritidsnämnden fortsatt söka och använda riktade bidrag från 

både stat och region. Under året användes ca 4,4 miljoner i externa medel.  

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2017-2019 

fått i uppdrag att under 2017 

upprusta Landbadet så att 

verksamheten kan bedrivas (KF 

ÖS 13) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering 

av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 upprusta Landbadet så att 

verksamheten kan bedrivas. 

Upprustning av Landbadet är färdigställd och invigning skedde den 6 juni 2017. 

Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m. har 

iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett områdesskydd 

(staket) satts upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och öka säkerheten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu färdigställt slamavskiljningen, varför uppdraget 

kan betraktas som genomfört. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2016-2018, 

2017-2019 och 2018-2020 fått i 

uppdrag att under 2016- 2018 

utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ 

Skeppsviken med utökat 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering 

av uppdraget från flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 2018-2020 att under 2016-2018 

utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och 

mötesplats Bodele 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-11 § 252 att godkänna den utredning som en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp utformat (Utredning Bodele m.m. 2016-04-11) samt 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

friluftsliv och mötesplats 

Bodele (KF ÖS 13) 

att den ska utgöra planeringsunderlag för kommunens utveckling av området för 

rekreations- och friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört de åtgärder som 

nämnden hade till uppgift att genomföra inom ramen för utredningen. Uppdraget bedöms 

vara färdigt 

 Rusta upp och informera om 

vandringsleder kring Tureborg 

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

 



UDDEVALLA KOMMUN Bílaga 1

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr Utfall Budget Ack avvikelse Prognos Budget Delårsbokslut Bokslut

2020-04-30 2020-04-30 2020-04-30 2020-12-31 2020-12-31 2019-04-30 2019-12-31

Verksamhetens intäkter + 7 776 8 475 -699 22 594 22 627 8 059 24 415

Verksamhetens kostnader - -53 207 -56 232 3 025 -160 691 -161 316 -53 494 -158 825

Avskrivningar inkl intern ränta - -1 886 -2 056 170 -5 805 -6 513 -1 744 -5 562

Verksamhetens nettokostnader -47 317 -49 813 2 496 -143 902 -145 202 -47 179 -139 972

Kommunbidrag + 48 398 48 398 0 145 207 145 207 47 964 145 758

Finansiella intäkter + 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader - -17 -2 -15 -5 -5 -13 -43

Resultat före extraordinära 

poster 1 064 -1 417 2 481 1 300 0 772 5 743

Extraordinära intäkter +

Extraordinära kostnader -

Redovisat resultat 1 064 -1 417 2 481 1 300 0 772 5 743

Investeringar -1 024 -52 533 -45 300 -157 600 -16 960 -49 293

DELÅRSBOKSLUT 2020-04-30

Resultaträkning och investeringar



UDDEVALLA KOMMUN Bilaga 2

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr

Investering/ Utfall Helårsbudget Helårsprognos

projektnamn 2020-04-30 2020 2020 Avvikelse

1. Egna redovisade investeringar

Kultur 30,6 360,0 360,0 0,0

Bibliotek 0,0 2 250,0 1 000,0 1 250,0

Unga 0,0 330,0 830,0 -500,0

Fritid 287,8 1 600,0 1 750,0 -150,0

Gemensamt 0,0 460,0 1 060,0 -600,0

Konstnärlig gestaltning 244,3 3 000,0 2 500,0 500,0

Fritid, ytskikt konstgräsplan 0,0 2 600,0 2 600,0 0,0

Ny verksamhet Källdal -Rampen* 0,0 0,0 3 200,0 -3 200,0

Fritid, elektroniska lås, effektiviseringfonden 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0

Summa egna investeringar: 562,7 12 600,0 15 300,0 -2 700,0

2. Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsförvaltningen

Framtidens bad 460,8 100 000,0 20 000,0 80 000,0

Tillfälligt bad under byggnation av Framtiden bad 0,0 30 000,0 0,0 30 000,0

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

Kulturskolan, Skolgatan 4 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0

Summa investeringar samhällsbyggnads förvaltningen: 460,8 145 000,0 30 000,0 115 000,0

Investeringar totalt: 1 023,5 157 600,0 45 300,0 112 300,0

*Budget 3 200 tkr för inventarier fanns med flerårplan 2019-2021, men har fallit bort i flerårsplan 2020-2022

BLANKETT FÖR DELÅRSBOKSLUT 2020-04-30

 Investeringar, specifikation



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-05-04 Dnr KFN 2020/00065  

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Carina Wiberg Borgh 

Telefon 0522-69 65 10 
carina.wiberg-borgh@uddevalla.se 

 

 

 

 

Ansökan om överföring av beviljade medel från 2020 års 

effektiviseringsfond till 2021 års effektiviseringsfond 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden beviljades 2019-12-18 § 358 av kommunstyrelsen medel ur 

effektiviseringsfonden för att tillfälligt inrätta en tjänst som bemanningscontroller. 

Syftet med tjänsten är att under ett års tid utveckla, dokumentera och kommunicerar 

bemanningsprocessen att gå från statisk till mer verksamhetsanpassad bemanning. Rätt 

schema genererar budget i balans, bra arbetsmiljö med medborgaren i fokus. 

 

Avsikten var att förvaltningen under 2020 skulle ha fokus på detta arbete men innan 

projektet hann starta fick pandemin Covid 19 förvaltningen att prioritera om. 

Bemanningsekonomi anser kultur och fritidsnämnden vara ett viktigt område att 

utveckla men i dagsläget bedöms inte det vara möjligt under pågående pandemi då detta 

inbegriper ett stort engagemang från chefer och personal. Kultur och fritidsnämnden 

ansöker med anledning av detta att beviljade medel från 2020 års effektiviseringsfond 

(800 tkr), överförs till 2021 års effektiviseringsfond.  

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-05-04  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-18 § 358 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-11 

Kultur och fritidsnämndens beslut 2019-11-20 

Tjänsteskrivelse 2019-11-06 ansökan effektiviseringsfonden 

Ansökan ur effektiviseringsfonden – Bemanningscontroller   

    

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner ansökan till kommunstyrelsen om överföring av 

beviljade medel på 800 tkr från 2020 års effektiviseringsfond till 2021 års 

effektiviseringsfond 

 

   

 

 

Katarina Hansson Carina Wiberg Borgh  

Kultur och fritidschef Administrativ chef 

 
Skickas till 

kommunstyrelsen 

jofl02
Maskinskriven text
8.



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-12-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 358 Dnr KS 2019/00908  

Kultur och fritidsnämndens ansökan ur effektiviseringsfonden 
2020 

Sammanfattning 

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att 

finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 

kommer att prioriteras vid beslut om medel.   

Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från 

effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna har gått i enlighet med 

beslutad process via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet. 

Nämndens ansökningar: 

 

 
 

Ovanstående projekt föreslås beviljas ur effektiviseringsfonden. Projekten innehåller 

både driftkostnader och investeringar och fördelningen fastställs senare 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12- 11 

Ansökan elektroniska lås 

Ansökan bemanningscontroller 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-06 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-11-20     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att bevilja kultur och fritidsnämnden 3250 tkr för 2020 ur effektiviseringsfonden 

  

att fördelning mellan kommunbidrag och investeringsmedel görs av 

kommunledningskontoret vid utbetalning. 

  
Vid protokollet Sebastian Johansson 

Justerat 2019-12-20 av Christer Hasslebäck (UP), David Höglund Velasquez (V) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20Sebastian Johansson 

Skickat 2019-12-20 till kultur och fritidsnämnden  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-12-11 Dnr KS 2019/00908 

  

 

Handläggare 

Controller Magnus Södergren 

Telefon 0522-69 60 12 
magnus.sodergren@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens ansökan ur effektiviseringsfonden 

2020 

Sammanfattning 

Budgetbeslutet för 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till syfte att 

finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 

kommer att prioriteras vid beslut om medel.   

Ansökningar har nu kommit in för beslut om tilldelning av medel från 

effektiviseringsfonden för nedanstående projekt. Ansökningarna har gått i enlighet med 

beslutad process via kommundirektörens ledningsgrupp och ekonomiutskottet. 

Nämndens ansökningar: 

. Ovanstående projekt föreslås beviljas ur effektiviseringsfonden. Projekten innhåller 

både driftkostnader och investeringar och fördelningen fastställs senare. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag till beslut om kultur och fritidsnämndens ansökar ur 

effektiviseringsfonden 2020 

Ansökan elektroniska lås 

Ansökan bemanningscontroller 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-06 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-11-20      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja kultur och fritidsnämnden 3250 tkr för 2020 ur effektiviseringsfonden 

 

att  fördelning mellan kommunbidrag och investeringsmedel görs av 

kommunledningskontoret vid utbetalning. 

  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2019-12-11 Dnr KS 2019/00908 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Peter Larsson Magnus Södergren 

Kommundirektör Controller 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr KFN 2019/00160  

Ansökan ur Effektiviseringsfond  

Sammanfattning 

Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till 

syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt. 

Syftet med fonden är att bidra till att de omfattande effektiviseringar som flerårsplanen 

innehåller kan genomföras.   

  

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden 

  

Kultur och fritidsnämnden har under planperioden 2020-2022 fått i uppdrag att minska 

sina kostnader med totalt 16,2 mkr. Nämnd och förvaltning måste hitta nya arbetssätt 

och effektivisera verksamheten så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda en verksamhet 

som är i linje med mål och syfte för verksamheten. Samt att verksamheten är både 

tillgänglig och attraktiv. 

  

Nämndens ansökan till effektiviseringsfonden avser två delområden: 

bemanningscontroller samt elektroniska/digitala lås och passersystem på kultur och 

fritids idrottsanläggningar. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-06  

Ansökan ur effektiviseringsfonden – Bemanningscontroller 

Ansökan ur effektiviseringsfonden - Elektroniska/digitala lås och passersystem på 

kultur och fritids idrottsanläggningar 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att godkänna ansökan om ekonomiska medel för bemanningscontroller med 800 tkr 

samt elektroniska/digitala lås och passersystem på kultur och fritids idrottsanläggningar 

från effektiviseringsfonden med 2 500 tkr 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2019-11-26 

Monica Bang Lindberg, Åsa Carlsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-27 intygar 

Josefin Florell 

 

Expedierat 2019-11-27 

ekonomirapportering@uddevalla.se 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(4) 

2019-11-06 Dnr KFN 2019/00160 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Carina Wiberg Borgh 

Telefon 0522-69 65 10 
Carina.wiberg-borgh@uddevalla.se 

 

Ansökan ur Effektiviseringsfond  

Sammanfattning 

Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till 

syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt. 

Syftet med fonden är att bidra till att de omfattande effektiviseringar som flerårsplanen 

innehåller kan genomföras.   

  

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden 

 

Kultur och fritidsnämnden har under planperioden 2020-2022 fått i uppdrag att minska 

sina kostnader med totalt 16,2 mkr. Nämnd och förvaltning måste hitta nya arbetssätt 

och effektivisera verksamheten så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda en verksamhet 

som är i linje med mål och syfte för verksamheten. Samt att verksamheten är både 

tillgänglig och attraktiv. 

 

Nämndens ansökan till effektiviseringsfonden avser två delområden: 

bemanningscontroller samt elektroniska/digitala lås och passersystem på kultur och 

fritids idrottsanläggningar 

 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-06  

Ansökan ur effektiviseringsfonden – Bemanningscontroller 

Ansökan ur effektiviseringsfonden - Elektroniska/digitala lås och passersystem på 

kultur och fritids idrottsanläggningar 

 

 

     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna ansökan om ekonomiska medel för bemanningscontroller med 800 tkr 

samt elektroniska/digitala lås och passersystem på kultur och fritids idrottsanläggningar 

från effektiviseringsfonden med 2 500 tkr 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(4) 

2019-11-06 Dnr KFN 2019/00160 

  

 

 

 

 

 

   

Ärendebeskrivning 

 

Flerårsplan 2020-2022 med budget 2020 innehåller en effektiviseringsfond som har till 

syfte att finansiera kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt. 

Syftet med fonden är att bidra till att de omfattande effektiviseringar som flerårsplanen 

innehåller kan genomföras.   

  

Det är möjligt att ansöka om medel ur denna fond för åtgärder som skall leda till att 

behovet av kommunbidrag minskar framöver. Detta för att främja möjliga 

effektiviseringar som har inledande kostnader som annars inte kan finansieras inom den 

befintliga budgeten för nämnden. Projekt som har en kort återbetalningstid för insatsen 

kommer att prioriteras vid beslut om medel. Det överskott som uppstår behålls av 

nämnden som utför åtgärden. Beredning av ansökningar kommer att ske via 

ekonomiutskottet.  

 

Kultur och fritidsnämnden har under planperioden 2020-2022 fått i uppdrag att minska 

sina kostnader med totalt 16,2 mkr. Ett förslag till anpassad budget för år 2020, (-8,8 

mkr) kommer att behandlas av nämnden i november.  

 

 

Kultur och fritids övergripande mål och principer för styrning 

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

uppleva, skapa, påverka och delta i ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla. Kultur och 

fritidsnämnden ska, i enlighet med reglementet, särskilt värna om att barn och ungas 

förutsättningar för detta stärks. 

 

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

samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare. 

 

Kultur och fritids verksamhet syftar till att: 

 Stärka demokrati och yttrandefrihet 

 Stärka folkhälsan 

 Stärka social gemenskap 

 Stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen 

 

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

infrastruktur för alla invånare, på ett jämlikt och jämställt sätt, har kultur och fritid ett 

antal principiella ställningstaganden som ska styra utvecklingen av verksamheten. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

3(4) 

2019-11-06 Dnr KFN 2019/00160 

  

 

 

 

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

verksamhet. Verksamheterna ska: 

 

Tillgänglighet 

o vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet 

att besöka/delta i den 

o vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation 

o vara möjliga att delta i oavsett invånarens ekonomiska 

förutsättningar 

o vara möjliga att delta i oavsett bakgrund, ex utifrån faktorer som 

etnicitet, utbildningsnivå, kön, sexuell läggning, religiös 

trosuppfattning eller socialt kapital 

 

Attraktivitet 

o ha en lustfylld, underhållen och ändamålsenlig fysisk miljö 

o präglas av ett inbjudande socialt klimat som uppmuntrar till 

delaktighet hos besökaren/brukaren, och ett gott och kompetent 

bemötande från personalen 

o erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånarnas behov och 

önskemål 

 

 

 

Ansökan 

Nämnd och förvaltning måste hitta nya arbetssätt och effektivisera 

verksamheten så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda en verksamhet som 

är i linje med mål och syfte för verksamheten. Samt att verksamheten är 

både tillgänglig och attraktiv. 

 

Denna ansökan är en samlad ansökan av två olika delar. Se bifogat 

beslutsunderlag. 

 

Bemanningscontroller 

Ansökan gäller en tillfällig tjänst av bemanningscontroller som under ett års 

tid utvecklar, dokumenterar och kommunicerar bemanningsprocessen att gå 

från statisk till mer verksamhetsanpassad bemanning. Rätt schema genererar 

budget i balans, bra arbetsmiljö med medborgaren i fokus. 

 

Elektroniska/digitala lås och passersystem på kultur och fritids 

idrottsanläggningar 

Ansökan gäller installation av digital teknik för låsanordningar i kultur och 

fritids idrottsanläggningar, s k elektroniska lås.  
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Föreningar och privatpersoner som hyr och nyttjar lokalerna använder en 

elektronisk tagg som vid upplåsning aktiverar övrig nödvändig teknik i 

lokalen. Tekniken finns installerad på enstaka anläggningar idag med gott 

resultat. En utbyggnad av det elektroniska och digitala systemet för alla 

anläggningar innebär en omedelbar besparing i manuell hantering att låsa 

upp och låsa lokaler under veckans alla dagar. Det för också med sig andra 

positiva effekter som bland annat ökad tillgänglighet och service. 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Carina Wiberg Borgh 

Kultur och fritidschef Administrativ chef 

Expediera till 

ekonomirapportering@uddevalla.se 
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Ansökan ur effektiviseringsfonden för bemanningscontroller 
 

1. Beskrivning av åtgärden 

Kommuner i Sverige står inför stora utmaningar. Efter en lång gynnsam period av 

gynnsam demografisk och ekonomisk utveckling vet vi att utvecklingen kommer att 

vända. Besparingskrav, pensionsavgångar och rekryteringssvårigheter gör att många 

kommuner är i en finansieringskris. Trycket på att leverera hög kvalitet till lägre 

kostnad, eller med andra ord, effektivisera ökar. Om vi gör som vi alltid gjort blir det 

samma resultat som tidigare.  

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan gäller en tillfällig tjänst av bemanningscontroller som under ett års tid 

utvecklar, dokumenterar och kommunicerar bemanningsprocessen att gå från statisk till 

mer verksamhetsanpassad bemanning. Rätt schema genererar budget i balans, bra 

arbetsmiljö med medborgaren i fokus.  

 

 

 

 

 

 

 

Bemanning består i mer än ett schema. Schemat är resultatet och har direkt inverkan på 

budget. För att bemanna rätt och uppfylla verksamhetens behov är det nödvändigt att 

samtliga verksamheter ser över sina bemanningsbehov i jämförelse mot budget. 

Resursfördelning och bemanningsbalans följer lagstiftning, kollektivavtal och forskning 

kring hälsosamma arbetstider.  Ur ett arbetsmiljöperspektiv ger hälsosamma scheman 

utrymme för återhämtning och är kostnadseffektivt.  

 

Kommuner som genomfört liknande process rekommenderar att införande och 

implementering sker i hela förvaltningen samtidigt.  

Personalkostnader utgör en väsentlig del av kommunens kostnader 

85 - 90%, och är i det närmaste uteslutande påverkningsbar. Av 

den anledningen är det än viktigare att kunna styra och kontrollera 

kostnader för bemanning innan ett schema tas i bruk. 

En bemanningscontroller utbildar och säkerställer att alla 

chefer/schemaläggare får rätt förutsättningar, följer upp och hittar 

förbättringsområden samt utför regelbundna schema och frånvaro 

analyser. 
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2. Tidplan  

Ansökan gäller för år 2020.  

Vid beviljade medel ur effektiviseringsfonden rekryteras bemanningscontroller. 

 

3. Kostnader för genomförande  

Personalkostnad för bemanningscontroller och studiebesök till kommuner som 

genomfört liknande process.  

Kostnader för genomförande: 

 Bemanningscontroller uppskattas till 750 tkr 

 Studiebesök till exempel, Jönköping, Varberg, Kalmar och Hjo kommun med 

berörda chefer, uppskattas till 50 tkr 

 

4. Driftkalkyl före och efter åtgärden  

Verksamheternas schemaplanering före åtgärden är att vi på förhand inte kan följa 

kostnadsutvecklingen utan den är ett faktum. Uddevalla kommun saknar idag analys 

och uppföljningsverktyg för bemanningsplanering
1
. Schemaplanering och registrering 

tar stor tid i anspråk för chefer och administratörer.  

 

Förvaltningens bemanningsplanering efter åtgärd är att bemanning styrs av 

verksamhetens behov och uppföljning sker löpande som leder till en budget i balans. 

Chefer lägger idag mycket tid på schemaplanering. Vid ett mer systematiskt sätt att 

arbeta med schema så kan cheferna använda den frigjorda tiden till t ex 

verksamhetsutveckling och vara mer tillgänglig för medborgare och medarbetare. 

Bemanningsplanering så att planerad frånvaro löses i ordinarie schemaplanering. 

Hälsosamma schema med enhetliga regler är införda oavsett var i förvaltningen man 

arbetar. Det ökar möjligheter till samplanering och arbetsrotation och rustar oss bättre 

för framtiden.  

 

Förändring i driftkalkyl:  

 Driftkostnad efter åtgärd: minskning av personalkostnader med 1,8 tkr inom 

vissa enheter inom kultur och fritid. 

 

 

 

                                                 
1
 I den pågående upphandlingen av nytt HR-system ingår köp av ett verktyg för bemanningsplanering. 

Detta verktyg kommer dock inte att kunna tas i bruk förrän 2021-10-01. Till dess måste vi förlita oss på 

manuell hantering med hjälp av excel. Detta är inte resurseffektivt. 
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5. Nyttokalkyl netto  

 

Värderingsaspekter Beskrivning av effekter och konsekvenser 

Samplanera och omfördela 

resurser  

 

Motsvarande 5% av personalkostnaderna enligt schablon från 

kommuner i Sverige som genomfört liknande bemanningsprocess.  

Rätt bemanning i rätt tid 

ger hög kvalitet av 

leverans till medborgare 

 

Uppfyller politiska uppdraget och bemanning efter verksamhetens 

behov. Alla är delaktiga och alla ska ha samma möjlighet att påverka 

sitt schema inom given ram. Beslut fattas av arbetsgivaren.   

Hälsosamma schema och 

god planering ger 

välmående medarbetare ur 

ett arbetsmiljöperspektiv 

 

Arbetstidsförläggning som ger möjlighet till återhämtning och skapar 

en hållbarhet för medarbetaren. Sjukfrånvaro minskar. En 

ansvarstagande arbetsgivare för personalens hälsa uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har ett gemensamt arbetssätt och 

regler kring bemanningsplanering. Bemannar efter heltid som norm 

och säkerställer att resurs fördelas efter bemanningskrav. 

Bemanningshandbok är framtagen.  

Budget i timmar 

 

Planerad frånvaro löses i ordinarie schema. Minskar behov av 

timvikarier. Enklare att följa upp för både chef och medarbetare 

gällande bemanningskrav i förhållande till schema. Minska antalet 

sparade semesterdagar och övertid. Uppföljning sker månadsvis av 

nyckeltal.  
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Granskning av detaljplan för handel och verksamheter på del 

av Herrestads-Torp 1:3 m.fl.  

Sammanfattning 

Kultur och fritid har emottagit en detaljplan för handel och verksamheter i Herrestads 

Torp (del av Herrestads-Torp 1:3 m.fl) för granskning. Detaljplanen syftar till att pröva 

områdets lämplighet för verksamhet och handelsetableringar i anslutning till de östra 

delarna av Torp köpcentrum. Detaljplanen var föremål för samråd under 2016, kultur och 

fritid fanns inte med på sändlistan i samrådsskedet. 

 

Samhällsbyggnadsstrategin anger att Torp ska anses vara ytmässigt färdigexploaterat, 

med undantag för redan påbörjade planer. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse (SBN 

2020-04-14) kommenterar detta och anger att denna detaljplan anses vara påbörjad.  

Kultur och fritid anser att det finns anledning att ompröva detta resonemang då drygt tre 

och ett halvt år passerat sedan samråd.  

 

För att kultur och fritid ska kunna ta ställning till detaljplanen önskas att behovet av 

handelsetablering och verksamhet redovisas i relation till andra möjliga samhällsbehov, 

då det finns tomma handelslokaler både i centrala Uddevalla, men även på Torp. 

Centrumhandeln är idag hårt pressad av ett sviktande kundunderlag, och detaljplanen 

riskerar att utarma stadskärnan ytterligare. 

 

Exempel på andra behov som skulle kunna beaktas är att pröva platsens lämplighet för 

bostadsbebyggelse (med en andel hyresrätter utifrån riktlinjer för bostadsförsörjning) 

eller möjligheten att komplettera Torp med en icke-kommersiell mötesplats. Kultur och 

fritid anser av samma skäl att nollalternativets konsekvenser bör utredas och redovisas, 

även om detaljplanen inte medför krav på miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Utöver ovan vill kultur och fritid påpeka och förtydliga några av de konsekvenser som 

ytterligare handelsetableringar i Torp för med sig: 

 

Fjärrhandel motverkar en levande stadskärna och hållbarhetsmål 

Externhandel medför även ökad bilkörning, både till och från Torp-området men även 

de kortare sträckor som besökare behöver köra inom Torp redan idag, vilket kommer 

öka ytterligare eftersom detaljplanen medför att Torp får en större geografisk yta. Detta 

är inte i linje med kommunens övergripande strategi om att motverka 

klimatförändringarnas effekter genom hållbar utveckling.   

 

Kultur och fritid anser, som tidigare nämnt, att ytterligare handelsverksamhet på Torp 

går tvärtemot kommunens ambition om ett levande centrum. Samhällsbyggnadsstrategin 

jofl02
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anger att centrumkärnan i Uddevalla behöver vitaliseras, inte minst mot bakgrund av 

den externa handelns starka utveckling.  

 

Irreversibla förändringar i naturmiljön 

Utifrån ett klimatanpassningsperspektiv är marken idag till stor del oexploaterad och har 

mycket naturlig infiltration av dagvatten. Den planerade exploateringen medför en stor 

andel hårdgjord yta. Planbeskrivningen anger även att den skogbeklädda bergsknallen i 

planområdets östra del kan komma att schaktas ned 

  

Den tänkta exploateringen kan således medföra irreversibla förändringar i naturmiljön 

vilket är negativt både utifrån ett ekologiskt och kulturmiljömässigt perspektiv. 
Handelns konsumtionsmönster förändras snabbt, vilket kan göra detta till en kortsiktig 

investering på bekostnad av mer långsiktiga värden. 

 
Övriga synpunkter på detaljplanen 

Kultur och fritid anser utifrån ett natur- och kulturperspektiv att bebyggelsen ska anpassas 

efter terrängen, varför stenmur och bergknalle ska bevaras. Detaljplanen finns inom 

riksintresse för högexploaterad kust, vilket innebär att exploatering inom dessa områden 

endast ske om det inte påtagligt skadar områdets samlade natur- och kulturvärden. 

 

Kultur och fritid är positiva till att naturmiljön som utgörs av bäcken och dess 

omgivningar ska planläggas som naturmark med kommunen som drift- och 

skötselansvarig.  

 

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-04-28 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Samrådsredogörelse     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avråder samhällsbyggnadsnämnden från att gå vidare med 

detaljplanearbetet eftersom det medför irreversibla förändringar i naturmiljön och 

motverkar en hållbar samhällsutveckling.  

 

I händelse av att planarbetet fortgår anser kultur och fritidsnämnden att bebyggelsen ska 

anpassas efter naturen, varför den skogbeklädda bergsknallen ska bevaras. Kultur och 

fritidsnämnden anser även att detaljplanens lokalisering medför höga krav på 

gestaltning. 
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Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 



 

1 

 

 

 
 

 

  

GRANKSNINGSSHANDLING  

   

2020-02-14                             DNR: ARB 598 
                              

 

  

PLANBESKRIVNING 
 

DETALJPLAN för del av fastigheten HERRESTADS-TORP 1:3 m.fl 

Uddevalla kommun, Västra Götalands län 
 

 
Planområdets läge markerat i rött. 
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Handlingar  

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser, ritad på en grundkarta  

i skala 1:1000.  

 

Till detaljplanen hör följande handlingar:  
[x] Planbeskrivning (denna handling)  

[x ] Samrådsredogörelse, daterad 2020-02-14 

[ ] Utlåtande efter granskning  

[x] Fastighetsförteckning  

[x] Arkeologisk utredning, Bohusläns museum daterad 2015-12-09 

[x] Geoteknisk utredning, SWECO daterad 2010-05-05 

[x] Dagvattenutredning, SWECO daterad 2019-12-06 

[x] Trafikutredning, SWECO daterad 2016-03-22, reviderad 2019-11-14 
[x] Markmiljöundersökning, SIGMA daterad 2016-04-12 
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SYFTE 

 

Avsikten är att pröva områdets lämplighet för verksamhet och handelsetableringar i 

anslutning till de östra delarna av Torp köpcentrum. 

PLANDATA 
 

Läge 

Planområdet är beläget öster om Torp köpcentrum och söder om planområdet löper Rv44, 

detta ger goda exponeringslägen och innebär förutsättningar för god tillgänglighet med bil, 

kollektivtrafik samt god koppling till befintligt gång och cykelnät. 

 

 

Areal 

Planområdets areal uppgår till ca 5 ha. 

 

 

Markägoförhållanden 

Huvudparten av marken ägs av Uddevalla kommun, andra mindre markområden utgörs av 

samfälligheter med kommunen som huvudägare. Ställverkets fastighet som angränsar 

planområdet ägs av Vattenkraft Eldistribution AB.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

Översiktsplan/riksintressen 

I Fördjupad översiktsplan för Staden Uddevalla antagen 1996 återfinns planområdet som 

Övrig stadsnära mark, detaljplanen har stöd i kommande fördjupad översiktsplan Uddevalla 

stad som varit utställt för samråd under 2013. 

Rv44 söder om planområdet utgör riksintresse för kommunikation, delar av planområdet ingår 

i riksintresset högexploaterad kust, riksintresset berörs av tänkt exploatering, riksintresset och 

närområdet är idag redan i hög grad ianspråktaget genom Hogstorpsvägen, E6 och Torp 

köpcentrum, föreslagna förändringar bedöms inte påtagligt påverka riksintresset. 
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Gällande detaljplan i förhållande till ny detaljplan. 

 

Detaljplaner 

Planområdet ingår delvis gällande detaljplan 1485K-P10/19 HE151 Östra torp, Herrestads-

Torp 1:3 m.fl. Laga kraft 2010-10-07. Den anger inom aktuellt område handel, kontor och 

teknisk anläggning och genomförandetiden löper till oktober 2020, ny detaljplan kommer 

delvis att överlappa denna men i huvudsak avses samma bestämmelser sättas i ny detaljplan. 

Det bedöms att denna detaljplan kan vinna laga kraft i anslutning till att genomförandetid för 

befintlig detaljplan löper ut. 

BEHOVSBEDÖMNING 

 

 

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 

Inom planområdet finns inga biologiska- eller större naturvärden. Riksintressen är inte 

berörda. Planerad användning för marken bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller 

försämra människors hälsa, inte heller miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas i 

nämnvärd omfattning.  

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-

förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 

betydande miljöpåverkan. 

Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god och 

hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen. 
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Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande 

miljöpåverkan i enlighet med samrådsyttrande daterat 2015-10-06. Miljöbedömning med 

miljö-konsekvensbeskrivning (MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Planområdet 

Planområdet är beläget omedelbart öster om Torp köpcentrum vilket omfattar handel och 

kommersiell service inom de flesta områden, området har sedan starten löpande expanderat 

och under 2013 tillkom bland annat IKEA. Här återfinns även Torpteminalen vilken har stor 

betydelse för regionala busstrafiken i mellersta Bohuslän. 

 

   
Hogstorpsvägen och Rv44 sett från bergknallen.             Planområdet sett från parkeringsyta på befintligt                     

                                                                                          handelsområde. 

 

Planområdet ligger norr om Hogstorpsvägen och Rv44. Rv44 leder mot öst genom 

Herrestadsområdet och vidare in mot Uddevalla centrum, åt väst mot väg 161 mot Bokenäs 

och Lysekil, i anslutning till planområdet löper E6. 

Planområdet är i huvudsakligen oexploaterat en privatbostad, ett antal ekonomibyggnader har 

funnits inom planområdet men har rivits, i anslutning till planområdet finns ett ställverk.  

I norr sluttar planområdet mot Kärraån och i anslutning till bebyggelsen och ställverket finns 

en skogbeklädd bergknalle. Inom planområdet finns även en stenmur delvis beläget i 

jordbrukslandskap, dispens för avlägsnande av denna har insänts till Länsstyrelsen under 2010 

och den omfattas ej längre av biotopskydd.  

 

 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns en fornlämning i form av en bytomt, denna finns dock på mark redan 

i anspråkstagen av ekonomibyggnader och omfattas ej av Kulturminneslagen. En arkeologisk 

utredning har upprättas av Bohusläns museum och denna har resulterat i upptakten av en ny 

fornlämning. Denna finns i ett område om inte längre är aktuellt att göra ingrepp i med 

bakgrund av reviderade trafikutredningar och därmed ett mindre planområde. 
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Geoteknik 

Marken är idag huvudsakligen oexploaterad och utgörs huvudsakligen av glacial finlera med 

ytlager av torv och urberg.  

Inom den östra och norra delen av området finns berg i dagen och djupet till berg är 

sannolikt måttligt i anslutning till synligt berg i dagen. Jorden bedöms här utgöras av 

främst lera, silt och sand. 

Åt väster och söder ökar djupet till fast botten och jorden utgörs till en större del av lera, 

med varierande innehåll av silt och sand. 

Om man bortser från det större bergsparti som finns i öster så är nivåskillnaderna relativt 

små inom det tänkta exploateringsområdet med nivåer mellan ca +36 och +42. 

Norr om området, i Kärråns ravinområde, medför rådande geotekniska förhållanden att 

stabilitetsproblem förekommer. De geotekniska förhållandena karaktäriseras av delvis 

högsensitiv lera med låg odränerad skjuvhållfasthet och lutande markytor. Föreslagen 

detaljplan kan i det närmaste ses som en komplettering av idag gällande detaljplan för 

området, se nedan, detaljplanen utformas som en fortsättning på gällande plan som idag har 

byggrätt i området, avgränsning i gällande plan grundar sig i dåvarande fastighetsgräns. Det 

sätts in bestämmelser i plankarta som överensstämmer med de som återfinns i gällande 

detaljplan, att byggnader och körytor skall grundläggas på berg eller genom 

pålgrundläggning.  

 

 
Jordartskarta. 
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KONSEKVENSER 

 

Bebyggelse, stadsbild/landskapsbild 

Tänkt exploatering bör ses i samband med nuvarande Torp köpcentrum och genom att nya 

etableringar avses placeras i nära anslutning till befintliga etableringar bör den uppkomma 

stadsbilden te sig som en naturlig fortsättning och avslut på handelsområdet i öst.  

 

Avsikten är att pröva möjligheten att skapa handelsetableringar som kompletterar Torp 

köpcentrum, nuvarande stads-och landskapsbild kommer förändras genom en sådan 

exploatering. Marken har idag en viss oregelbundenhet i terrängen med en skogbeklädd 

bergsknalle i östra delen av planområdet, det möjliggörs att denna schackats ned, men den kan 

också bevaras beroende på de ytanspråk en senare exploatör kan ha. 

 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra handelsetableringar i omfattningen 8000 kvadratmeter 

BYA inom mark betecknad med HKEZ. Inom detta område får byggnader för handels-och 

kontorsändamål samt tekniska anläggningar, för Z syftas det till att tillåta handel med 

skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 

omgivningspåverkan, även parkeringsytor och vägar får anordnas. 

 

 

Utnyttjandegrad och byggnadshöjd 

Detaljplan omfattar ca 5 ha varav ca 4 ha avses betecknas som kvartersmark Handel, kontor 

och teknisk anläggning samt verksamhet, HKEZ, högsta tillåtna exploatering inom 

kvartersmark är sammanslaget ca 8000 kvadratmeter BYA. 

Högsta byggnadshöjd sätts till +52 meter över nollplanet, därutöver får ett skylttorn uppföras 

till en höjd ej överstigande 60 meter överangivet nollplan. 

 

 

Tillgänglighet  

Nivåskillnaderna mellan gata byggnader anordnas så att det möjliggör tillträde för 

rörelsehindrade. Tillgänglighet styrs inte med planbestämmelse, höjdskillnader mellan gata 

och husets entré och ska beaktas vid bygglovsprövning. Det är av stor vikt att det som byggs i 

dag uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen och bevakas vid 

bygglovsgivning. 
 

Trafik, gator och parkering 

En etablering av nytt handelsområde ställer höga krav på trafikstrukturen utanför 

planområdet, emellertid så är trafiksituationen direkt utanför planområdet idag god genom 

den tidigare expansionen av Östra Torp. Anslutande vägar såsom Hogtorpsvägen håller god 

standard och parallellt med denna löper en GC-väg.  

Externa handelsetableringar leder inte sällan till ökat bilberoende och att centrumhandel 

riskerar utarmas, vilket resulterar i ökad trafik vilket i sin tur genererar luftföroreningar och 

kapacitetsproblem i befintlig infrastruktur, människor utan tillgång till bil riskerar även att få 

sämre tillgång till service. 
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Ovanstående konsekvenser av planförslaget är i viss mån ofrånkomliga, dock kan de negativa 

konsekvenserna motverkas genom god tillgång till kollektivtrafik, området kan knytas till den 

stadsbusstrafik som idag betjänar Torp köpcentrum. 

Genom genomförandet av gällande detaljplan för Herrestads-Torp 1:3 m.fl har befintligt 

infrastruktur upprustats och ny skapats för att klara den ökade trafikmängden, denna 

detaljplan medger handelsetableringar i direkt anslutning till befintlig infrastruktur, genom 

detta finns det idag goda utfartsmöjligheter mot Rv44 samt E6.  

 

Förslag på trafiklösning innefattar att kundtrafik ledas in till området genom befintlig 

cirkulationsplats, befintlig varuleveransväg kan stängas av till fördel för en ny varuleverans 

väg från östa delarna av planområdet. Nuvarande parkeringsnorm i Uddevalla kommunen 

anger 40 parkeringsplatser per 1000 m² BTA för butiker utanför Uddevalla centrum, denna 

norm avses kunna följas vid exploatering. 

 

Kollektivtrafik  

Det finns idag god tillgänglighet till kollektivtrafik i anslutning till planområdet, via gång- 

och cykeltunneln står det aktuella området i kontakt med västra delarna av Torp köpcentrum 

och regionbussterminalen. 

Torp trafikplats är idag en regional knutpunkt där E6, väg 161 och Rv44 möts, E6 leder 

söderut mot Göteborg och norrut mot Oslo, Rv 44 leder mot Uddevalla centrum och vidare 

mot Trollhättan och väg 161 mot Bokenäs och Lysekil.    

Ytterligare hållplatser inom själva handelskvarteret kan anordnas på kvartersmark i samråd 

med markägare.   

 

Gång och cykeltrafik 

Parallellt med Hogtorpsvägen löper idag en gång- och cykelväg separerad från biltrafik, åt 

väst leder denna mot västra Torp köpcentrum och åt öst vidare mot centrala Uddevalla, det 

avses skapas anslutningar mellan denna och tänkt handelsetablering. Biltrafiken vid infart för 

kundtrafik genom befintlig cirkulationsplats är idag separerad från gång och cykeltrafik 

genom en GC-tunnel. 

 

Utryckningstrafik 
Räddningstjänsten är lokaliserad vid Bastionsgatan nordväst om centrum och 

utryckningsfordon når planområdet via Rv44 från öster. Vid trängsel i anslutning till Torps 

trafikplats och i korsningen Tavlegatan – Rv44 är det svårt att säkra framkomlighet för 

utryckningsfordon. En tänkbar möjlighet är att nå området genom Talmansgatan och 

Majorebergsvägen genom Kissleberg förbi Herrestadsskolan. 
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Luftkvalitet  

Ingen analys av handelsetableringens inverkan på luftkvaliteten i området har gjorts. Dock är 

terrängen för detaljplaneområdet öppen och därmed väl ventilerad varför risken för 

överskridanden av luftkvalitetsnormen bedöms vara liten. 

 

STÖRNINGAR 

 

Risker 

E6 och väg 161 mellan Torp och Rotviksbro har pekats ut som primär transportväg för farligt 

gods av Myndighet för samhällsskydd och beredskap. En riskbedömning togs fram 2009 i 

samband med detaljplanearbetet för Östra Torp, denna berör huvudsakligen IKEA:s 

etablering och dess närhet till E6. 

 

Tänkta byggrätter har inte samma närhet till farligt godsled utan har god marginal till E6 och 

väg 161, risker minimeras ytterligare i avseende av exploateringens karaktär och tänkt 

disposition av marken med parkering i planområdet närmast farligt godsled.  

 

De avstånd till farligt godsled som rekommenderats är tagna ur Översiktsplan för Göteborg, 

fördjupad för sektorn transporter 1999, här anges 50 meter som säkerhetsavstånd mellan 

farligt godsled och personalintensiv verksamhet, som t.ex. köpcentrum. För mindre 

personalintensiv verksamhet som parkering och lager anges 30 meter som rekommenderat 

avstånd. Då tänkt områdesdisposition uppfyller rekommendationerna med god marginal 

bedöms det att särskilda riskreducerande åtgärder inte är nödvändiga. 
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I anslutning till planområdet finns ett ställverk vilket ägs och förvaltas av Vattenfall AB, de 

rekommenderade säkerhetsavstånden mellan ställverket och personintensiv verksamhet som 

handelsverksamhet är 20 meter och till parkering 10 meter, dessa säkerhetsavstånd skall 

beaktas vid exploatering. En kartläggning av miljörisker i mark gjordes 2009 där ställverket 

berörs, det framkommer inga uppgifter om att läckage ska ha förekommit på platser. 

 

Buller 

En bullerberäkning gjordes 2010 inför utställningsskedet av detaljplan för Östra Torp i 

avseende av bullerpåverkan för de bostadsfastigheter som finns i anslutning till planområdet, 

två bostadsfastigheter beräknades komma att utsättas för buller genom planens genomförande, 

både dessa är dag rivna. 

Med bakgrund av att exploateringens karaktär ej är bullerkänslig och de redan bullerutsatta 

bostadsfastigheterna rivits bedöms det att ingen ytterligare bullerutredning krävs.  

 

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dB(A) 

 

Bostadsbebyggelse österut ligger över 350 meter från planområdets gräns, terrängen är till 

fördel för att begränsa bullerpåverkan, ett berg ligger mellan de två områdena, bostadsområdet 

är idag ej utsatt för störande buller i nämnvärd omfattning och tillkommande trafik 

bullerpåverkan bedöms vara marginell i sammanhanget.   
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VA OCH DAGVATTEN 

 

Dagvattenhantering 

Tänkt exploatering medför en stor andel hårdgjord yta vilket står i kontrast mot den idag 

huvudsakligen oexploaterade marken med mycket naturlig infiltration. 

Dagvattenutredningen från 2016 har reviderats och med grundprincipen att fastigheten ska 

fördröja sitt eget dagvatten och anslutning till befintliga dammar och GA ej är nödvändigt. I 

utredningen föreslås svackdiken för rening och fördröjning av dagvatten. Fördröjning av 

skyfall föreslås ske på kryssad mark i anslutning till det föreslaget svackdike utmed 

Torpvägen. Dagvatten från området föreslås anslutas till det kommunala dagvattennätet som 

finns i anslutning till planen och därmed införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

Den föreslagna exploateringen med dagvattenrening i svackdike kommer öka 

föroreningsbelastningen för samtliga ämnen jämfört med befintlig föroreningsbelastning 

(oexploaterat). Exploateringen bedöms dock inte att försämra den ekologiska och kemiska 

ytvattenstatusen i vattenförekomsten nedströms. Exploateringen bedöms inte heller försvåra 

möjligheten att uppnå god status i vattenförekomsten i sin helhet.  

Med en maximal avtappning på 30 l/s (motsvarande befintligt dimensionerande flöde för 30-

årsregn) beräknas erforderlig fördröjningsvolym för dagvatten uppgå till 1200 m3. För att inte 

öka avrinningen nedströms vid ett 100-årsregn erfordras en skyfallsåtgärd som fördröjer 1850 

m3. I samråd med Västvatten har anslutning till befintlig dagvattenledning sydöst om 

planområdet bedömts kunna ske, förutsatt att fördröjning och rening sker enligt utredning. 

Området avvattnas idag till befintlig dagvattenledning i Torpvägen via ett dike. Åtgärder 

säkerställs i plankarta genom att kvartersmark anges som Teknisk anläggning – 

fördröjningsmagasin samt att egenskapen dike läggs till i berörda delar av plankartan. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest 

väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti 

för att kunna nyttja planens byggrätter.  

 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter 

den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen 

större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de 

outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt 

garanterade”. Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  

 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av 

allmän platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom 

planområdet. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen.  

 

Ansvarsfördelning 
Exploatören som köper marken ansvarar för genomförandet av detaljplanen. Som huvudman 

för allmän platsmark ansvarar kommunen för allmänna platser. Ansvarsfördelningen är 

översiktligt redovisad i text och tabell nedan.  

 

Allmän plats 
Naturområde inom planområdet ska skötas av kommunen. 

 

Kvartersmark 
Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll 

av mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt 

dagvattenanläggningar. Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- 

och utfarter eller dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas 

gemensamhetsanläggningar för att få till en gemensam ordnad förvaltning.  

Inom kvartersmarken för området med ändamål handel, kontor samt teknisk anläggning ska 

diken anläggas för dagvattenhantering. Har kommunen möjlighet att utföra åtgärden kan det 

ske i samband med eventuellt iordningsställande av tomt. I annat fall åligger det ny 

fastighetsägare och åtgärden ska i så fall avtalas om i kommande köpeavtal.  

 

Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

NATUR Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

HKEZ (Handel, kontor samt 

teknisk anläggning, 

verksamheter) 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

Dike Uddevalla 

kommun/Fastighetsägare 

Fastighetsägare 

Övriga anläggningar Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmänna vatten- och 

spillvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

El, fiber, elektrisk 

kommunikation 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 

 

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggning 
Allmänna vatten- och spill och dagvattenledningar ska ingå i det kommunala 

verksamhetsområdet. 

 

 

El-och fiber ledningar 
Respektive ledningsägare ansvara för utbyggnad av ledningsnät inom planområdet.  
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Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 
I planområdet ingår delar av fastigheterna Herrestads-Torp 1:3 och Herrestad 12:4, båda 

fastigheterna ägs av kommunen. För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut 

och ledningsrätter inom planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.  

Detaljplanen möjliggör att delar av fastigheterna Herrestads-Torp 1:3 och Herrestad 12:4 

avstyckas till en ny fastighet för handelsändamål. Fastighetsbildning sker i 

lantmäteriförrättning efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Befintliga rättigheter kan komma 

att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

 

Gemensamhetsanläggning 

Till angränsade planområde finns en befintlig gemensamhetsanläggning, Herrestads-Torp 

ga:4. Gemensamhetsanläggningen består bland annat av vägar inom handelsområdet. De nya 

anläggningarna så som nya vägar bör ingå i Herrestads-Torp ga:4.  

 

Ledningsrätt 

Inom och angränsade planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att behöva 

förändras. Respektive ledningshavare ansvarar för och bekostar eventuella nya eller ändrade 

ledningsrätter.  

 

Servitut 

Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även 

behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  

 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen alternativt ny fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar 

avseende avstyckning berörande kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande 

samt omprövning av Herrestads-Torp ga:4. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

 

Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för 

allmänna platser. Kommunen får intäkter från försäljning av tomtmark för handelsändamål.  

 

Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Eventuella förrättningskostnader avseende avstyckning och omprövning av 

Herrestads-Torp ga:4 

• Eventuellt iordningsställande av byggklar handelstomt 

• Skötsel av naturmark inom planområdet 

• Drift och skötsel av anläggningar för vatten-spill och dagvatten inom kvartersmark (u-

område) (Västvatten) 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 

Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 

• Uppförande av byggnader och markanläggningar inom avstyckade fastighet/er. 
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• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten och 

anläggningar för omhändertagande av dagvatten/dike inom avstyckad fastighet/er. 

• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark 

 

 

 

Tidplan 

Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas: 

  

SBN beslutar om samråd    april 2016 

Samråd      maj-juni 2016 

SBN beslutar om granskning               mars 2020 

Gransknings              juni 2020 

Antagande  i Kommunfullmäktige   oktober 2020 

Laga kraft     november 2020 

 

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas av sakägare eller att idag 

oförutsedda hinder uppkommer 

 

SBN=Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 

Martin Hellström                       Daniel Andersson  

Plan- och exploateringschef                       Planarkitekt  
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser
NATUR Naturområde

Kvartersmark
HK  EZE1

Handel, kontor samt teknisk anläggning, Verksamheter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p., Fördröjningsmagasin, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2 Ställverk, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .
Marken får inte bebyggas

E E E E

E E E E

E E E E Marken får endast bebyggas med uthus och garage

g Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

u Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

MARKENS ANORDNANDE
Utfart, Stängsel

( (

Ø l

Øl Körbar utfart får inte annordnas

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utförande
b2 Grundläggning ska på berg eller genom pålgrundläggning, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark

Omfattning
e1 8000 Största byggnadsarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

n1 Marken får nyttjas för utfyllnad och markstabilisering, PBL 4 kap. 10 §

dike Dagvattendike, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

)+52 Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan
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UDDEVALLA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 

  
 

ARB 598 

 

 

 
 

  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
Samrådsredogörelsen upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-14 till-
hörande förslag till detaljplan för  
 

Del av Herrestad 1:3 m.fl 
Uddevalla kommun 
 
Förslag till detaljplan för handelsområde 

_______________________________________________________________ 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Planförslaget, upprättat 2016-04-04, har varit föremål för samråd till kommunala, 

regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se sändlista).  

 

Samrådshandlingar upprättade enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900 är fram-

tagna av Samhällsbyggnadsförvaltningen Uddevalla kommun 

 
SAMRÅDET 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-14, § 143 att samråd om detaljpla-

nen skulle ske. Planförslaget skickades därefter på remiss till kommunala och reg-

ionala instanser m fl under tiden 2016-07-01 – 2016-09-12. Fastighetsägare, re-

spektive ägare och tomträttsinnehavare till fastigheter som gränsar direkt till plan-

området meddelades att kompletta planhandlingar under remisstiden fanns till-

gängliga på Medborgarkontoret i Rådhuset, på Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Stadshuset samt digitalt tillgänglig för nedladdning på kommunens hemsida.  
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH  
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 
 
KOMMUNALA INSTANSER 

 
1. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2016-08-12 
 

Flertal stavfel på Hogstorpsvägen. 

Konsekvenser – Trafik, gator och parkering  

Om en ny varutransportsväg ska anläggas längs med naturmarken bör detta områ-

det belysas med prickmark och ett g. Se även nedan under rubriken plankartan. 

Genomförande frågor – Fastighetsrättsliga frågor  

Det finns inga samfälligheter kvar inom planområdet. 

Stavfel på Herrestads-Torp 1:3 på sidan 13 högst upp. 

Angående meningen med avstyckning så skulle marken också kunna överföras till 

Herrestads-Torp 1:47. Samt ska ev fastighetsreglering göras för mark inom denna 

plan från 1:47 till den ev. nya fastigheten. 

En liten del av 1:47 är planlagd som naturmark och ska då överföras till 1:3. Om 

det inte bör vara kvartersmark med prickmark och g, se nedan. 

Rättigheter  

Servitutet för väg 1485-85/35.1 upphör bara inte utan den ska upphävas när en 

gemensamhetsanläggning inrättas för vägen. 

Stavfel på gemensamhetsanläggning i meningen ” Kommunen ska vara del av 

denna genensamhetsanläggning …”. 

När den nuvarande varutransportsvägen stängs av samt andra förändringar ska det 

stå att omprövning av Herrestads-Torp ga:4 ska göras. 

Om befintlig dagvattendamm ska utökas p.g.a. etableringen så ska det stå att Her-

restads-Torp ga:5 ska omprövas för att kunna utökas och en till fastighets kommer 

att ingå. 

Behövs det en vattendom vid förändring av dammarna? 

Om det blir en ny fastighet behöver den vara delaktig i Herrestads-Torp ga:6 som 

innehåller vägbank och gångbro? 

Behövs ledningsrätt för starkström inom planområdet? Om en transformatorstat-

ion anläggs inom kvartersmark ska det finnas ett u-område fram till transforma-

torn och allmän platsmark. 

Genomförande frågor – Huvudmannaskap, ansvarsfördelning, ekonomiska frågor  

Vilken mark ska kommunen iordningsställa? 

Ska kommunen stå för alla allmänna ledningar som t.ex. tele och starkström? 

Lantmäteriförrättningskostnader betalas även av ledningshavare om ledningsrätter 

upplåts. 

 

Grundkarta  

Saknar fastighetsbeteckningen 1:3 (Herrestads-Torp). 

Bestämmelser (plan och fastighetsindelning)  

För att kunna ta sig med varutransporter genom det nya planområdet till Herre-
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stads-Torp 1:47 behövs ett utrymme för väg. Ett utrymme för prickmark och ett 

g, se röd linje på bilden nedan. Och att naturmarken minskas genom att avfasa 

hörnet mot 1:47 för att lättare tas sig fram med lastbilar. 

Förklara hur ni tänker med texten ”Inom kvartersmark med beteckningen HKE får 

gemensamhetsanläggning…”? 

Bör inte vägen fram till Herrestads-Torp 1:42 vara lokalgata? 

Varför går kvartersmarken i en spets vid naturmarken, se ringen ovan. 

Lantmäterimyndigheten har inga fler synpunkter 

 
Kommentar:  Användningen HKE är en exakt fortsättning på gällande plan HE151 (IKEA, City-

gross etc), här återfinns E, teknisk anläggning och u -område i linje med Hogstorpsvägen. Detalj-

planens avsikt är att komplettera gällande detaljplan för området.  

 

”Spetsen” avsåg att möjliggöra/ej förhindra en eventuell väg österut, plankartan har omarbetats för 

att fortsatt möjliggöra denna men genom en mer logisk utformning. Stavfel korrigeras. plankarta 

och planbeskrivning tar Lantmäteriets synpunkter i beaktande. 

 

 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2016-10-21 

 

Dagvatten  

Till planbeskrivningen finns ett PM om dagvatten. I PM:et beskrivs olika möjliga 

lösningar som kan kombineras för att fördröja och rena dagvatten, t ex gröna tak, 

biofilter och genomsläpplig markbeläggning. Beskrivningen är generell, och det 

anges att höjdsättning, sekundära avrinningsvägar, dimensionering och kvalité på 

dagvattnet behöver utredas vidare vid planläggning av området.  

 

Hanteringen behöver därmed utredas vidare och säkerställas genom t ex avtal eller 

planbestämmelser, så att de exempel som föreslås blir genomförda. Grönstrukturer 

som används för dagvattenhantering kan även bidra med andra ekosystemtjänster 

som t ex beskuggning och estetiska värden. Frågan om ansvar för drift och under-

håll av olika delar av dagvattensystemet kan också behöva klargöras. 

 

Ett förslag till dagvattenhantering som omnämns är avledning till befintliga dag-

vattendammar norr om området. Årsrapporter från kontroll av dessa visar på en 

högre belastning än förväntat. Om vatten ska avledas till dessa behöver den verk-

liga belastningen ligga till grund vid utredning om eventuellt ytterligare vatten kan 

avledas till anläggningen. Anläggningen omfattas även av en vattendom och det 

behöver kontrolleras att tillförsel av ytterligare dagvatten ryms i gällande dom. 

 

Förorenad mark 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning för Östra Torp med fastigheten 

Herrestads-Torp 1:3 har genomförts av miljökonsulten Sigma Civil AB. Slutrap-

porten är daterad 2016-04-12, med provtagningsdatum 2016-03-16.  

 

Undersökningen visar att fastigheten är förorenad, vilket medför att miljöbalkens 

10 kapitel gäller.  

 

En genomgång av historisk miljörelaterad information visade att södra delen av 

undersökningsområdet har använts för jordbruk och att i norra delen finns upp-

lagda fyllnadsmassor av okänt ursprung, där misstanke finns att massor kan 

komma från banvallar. Eftersom jorden i området med fyllnadsmassor har varit 
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omgrävd är det att förvänta att eventuella föroreningar där kan uppträda slump-

mässigt. Det har påträffats såväl trärester och slagg som keramikrester och tegel, 

vilket indikerar att det finns fyllnadsmassor som har även annat ursprung än ban-

vall.  

 

I området med fyllnadsmassor har en screening gjorts, för att brett eftersöka vilka 

föroreningstyper som förekommer. Denna screening påvisade förekomst av metal-

ler och propylbensen. 

 

Naturvårdsverkets riktvärden för Känslig Markanvändning (KM) avser bostäder, 

daghem, skolor och liknade. Riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning 

(MKM) avser industrimark, kontorslokaler och liknande. I detta fall är planens 

syfte att skapa ett verksamhets- och handelsområde, varför MKM är aktuellt vid 

bedömning av provtagen jord. 

 

Inom undersökningsområdet som helhet förekommer metallhalter som överskrider 

KM, men alla metallhalter är med god marginal under MKM. De påvisade metall-

halterna bedöms inte utgöra något hinder för planerad markanvändning. 

 

Propylbensen är ett flyktigt kolväte som saknar svenskt riktvärde och den påvi-

sade halten är något svårbedömd. Ämnet har allvarliga miljö- och hälsofarliga 

egenskaper och finns upptaget i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps 

databas över brandfarliga gaser och vätskor. Ämnet kan finnas i såväl jord som 

grundvatten och porluft. 

 

Propylbensen påvisades 1-2 m under markytan i en provtagningspunkt inom om-

rådet med fyllnadsmassor. Platshistoriken gör inte troligt att ämnet har uppkom-

mit i någon verksamhet på plats och förekomsten bedöms därför sannolikt vara 

begränsad till området med fyllnadsmassor. Ämnets flyktighet innebär att det 

eventuellt kan finnas risk för spridning från underliggande mark till ovanförlig-

gande byggnad om man bygger direkt på förorenad jord som innehåller propyl-

bensen. 

 

Rekommendationen är att om det blir aktuellt med byggnation av kontor, affärslo-

kaler eller annan byggnad där personal vistas många timmar per dag bör antingen 

förekomsten av propylbensen utredas ytterligare, exempelvis genom grundvatten-

provtagning, eller att man alternativt väljer att schakta ur fyllnadsmassorna och 

transportera till godkänd mottagningsanläggning. 

 

Den aktuella undersökningen omfattar endast jordprovtagning. Det har inte gjorts 

någon provtagning av grundvatten eller annat media. Av detta följer att med avse-

ende på klorerade lösningsmedel ger inte undersökningen någon information som 

kan ligga till grund för bedömning om eventuell förekomst, trots att ämnesgrup-

pen ingår i screeninganalysen. 

 

Klorerade lösningsmedel binds i endast liten omfattning till jord och spridnings-

mönstret är komplicerat. Där klorerade lösningsmedel finns är det att förvänta att 

föroreningen i mark huvudsakligen påträffas i grundvatten och porgas samt att den 

årstidsberoende även kan detekteras i trädkärnor. Provtagning av endast jord kan 

inte användas som underlag för bedömning avseende eventuell förekomst av klo-

rerade lösningsmedel. 
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Inom själva undersökningsområdet finns inte någon verksamhetshistorik som 

föranleder misstanke om förekomst av klorerade lösningsmedel. Eftersom dessa 

ämnen är kända för långväga spridning, kilometerlånga föroreningsplymer har 

uppmätts på många håll i landet, har det varit nödvändigt att för bedömningen se 

på verksamhetshistorik inom ett större närområde. Det finns information om tänk-

bar förorening inom ett avstånd på ca 300-400 meter, men uppgifterna är osäkra. 

 

Platsens markförhållanden i kombination med avståndet samt att uppgiften om 

eventuell tidigare användning är osäker gör sammantaget att det inte bedöms mo-

tiverat att utreda vidare med avseende på klorerade lösningsmedel inom det aktu-

ella planområdet. Detta under förutsättning att den planerade markanvändningen 

inte ändras. Om det i framtiden blir aktuellt med annan, känsligare markanvänd-

ning, exempelvis bostäder, måste ny bedömning göras utifrån de ändrade förut-

sättningarna.  

 

Den samlade bedömningen med avseende på förorenad mark är att påvisade för-

oreningar inte bedöms utgöra hinder för den planerade markanvändningen verk-

samhets- och handelsområde: 

Påträffade metallhalter underskrider med god marginal tillämpbara riktvärden för 

MKM. 

Eventuellt möjlig förekomst av klorerade lösningsmedel i närområdet bedöms för 

denna plats inte motiverat att utreda vidare för den aktuella markanvändningen. 

Den påvisade förekomsten av propylbensen bedöms inte utgöra hinder att gå vi-

dare med planens genomförande, men om det blir aktuellt att uppföra affärslokaler 

eller annan byggnad där personal vistas många timmar per dag bör förekomsten 

av propylbensen utredas ytterligare för att ge ett säkrare underlag för bedömning 

av hur föroreningen bör hanteras vid eventuell byggnation. Alternativt kan man i 

detta fall välja att schakta ur fyllnadsmassorna och transportera till godkänd mot-

tagningsanläggning. 

Om annan markanvändning med högre känslighet blir aktuell i framtiden måste ny 

bedömning göras. 

 

Enligt 28 § ”Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” ska en anmä-

lan göras till tillsynsmyndigheten inom miljöbalkens område innan eventuella 

markarbeten såsom t ex schaktning eller sanering påbörjas. Lagreglerad tid är att 

anmälan ska inkomma senast sex veckor innan arbete påbörjas. 

 

Anmälan eller tillstånd kan också krävas vid omhändertagande av förorenade 

massor. 

 
Kommentar: Dagvattenutredning har revideras, se kommentar till Västvatten, markanvändningen 

som avses tillåtas är MKM, KM som till exempel bostäder är ej aktuellt inom planområdet. 
 

3. Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun 2016-08-26 
 

Det vore önskvärt att inkludera även Herrestad 1:8 i samma planarbete, detta då 

det bör vara smidigare än alternativet med två detaljplaner, Uddevalla kommun 

riskerar att uppfattas ha negativ särbehandling av mindre näringsidkare till förmån 

för IKEA/IKANO. 

Att risken finns att det blir betydligt svårare för ytterligare etableringar även om 

verksamhetens trafikpåverkan skulle bli minimal i förhållande till 1:3. 
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Kommentar:  Herrestad 1:8 har andra förutsättningar och andra avsikter är detta planarbete, att 

involvera en separat exploatering riskerar fördröja aktuell plan/exploatering då även dess proble-

matik måste lösas innan planen kan antas.  
 

4. Västvatten 2016-09-06 
 

Befintliga vatten-och spillvattenledningar mellan Hagstorp och Uddevalla passe-

rar genom planområdet. Ledningarna är belägna längs Hagtorpsvägens norra sida. 

Tänkt exploatering medför mycket hårdgjord yta vilket står i kontrast mot den 

idag huvudsakligen oexploaterade marken med mycket naturlig infiltration. En 

dagvattenutredning har upprättats och slutsatsen av denna är att åtgärder behöver 

ske. För att klara utjämningsbehovet måste volymen på befintlig damm öka med 

minst 1100 m3 samt att utöka utflödet till 2300 1/s. Av geotekniska skäl kan ut-

ökning av volymen göras med maximalt 1300 m2 Det förordas dock att dagvat-

tenfrågan löses genom fördröjning och LOD. Synpunkter Under Teknisk försörj-

ning, sid 13 står: "Fastigheten är ansluten till kommunens VA-nät ... " Kommen-

tar: Fastigheten får ansöka om anslutning hos Västvatten. Information gällande 

fastighetens VA-anslutning kommer att ges i en VA-uppgift från Västvatten efter 

begäran om anslutning. 

 

Under Huvudmannaskap, ansvarsfördelning, ekonomiska frågor. sid 14 står: 

"Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten-, spillvatten. 

Det kommunala bolaget Västvatten står således för drift av VA- ledningarna fram 

till fastighetsgräns." Kommentar: Detaljplanområdet ligger inte inom kommunalt 

verksamhetsområde för VA i dagsläget, men skall införlivas i det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Detta innebär att Västvatten kom-

mer att anlägga och ha driftansvar av vatten-och spillvattenledningar fram till för-

bindelsepunkt vid fastighetsgräns. Dagvatten skall tas om hand lokalt, LOD. 

 

Ändra text om Huvudmannaskap. ansvarsfördelning, ekonomiska frågor, sid 14: 

"Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande 

VA-taxa." 

 

Istället: "Anslutningskostnader för vatten och spillvatten kommer att tas ut enligt 

vid tidpunkten gällande VA-taxa." 

 

I övrigt har Uddevalla Vatten AB ingen erinran mot detaljplanen. 

 
Kommentar: Noteras, diskussion med Västvatten har skett under revidering av dagvattenutred-

ning, föreslagna ändringar genomförs. 

 
 
5. Barn och utbildning, Uddevalla kommun 2016-08-31 
 
Ingen erinran. 
 
Kommentar: Noteras 
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REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 

 
6. Länsstyrelsen, 2016-09-13 
 
Riksintresse 

Väg 44 utgör riksintresse för kommunikation. Trafikverket anger i sitt yttrande att 

utpekandet av en anläggning som riksintresse för kommunikationer innebär att 

den ”ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnytt-

jandet av anläggningen”. Det som avses är att funktionen hos transportsystemet 

ska säkerställas. Ny bebyggelse inom det område som påverkar en anläggning 

(influensområde) får inte negativt påverka nuvarande eller framtida användning av 

anläggningen. Kommunen behöver därmed på ett tydligt sätt motivera sin bedöm-

ning om eventuell påverkan på riksintresset utifrån dessa kriterier. Se även syn-

punkter under rubriken trafik. Länsstyrelsen noterar i sammanhanget att kommu-

nen redogör för möjligheten för utryckningsfordon att nå området genom Tal-

mansgatan och Majorebergsvägen genom Kissleberg förbi Herrestadsskolan då 

det är trängsel i anslutning till Torps trafikplats och i korsningen Tavlegatan-väg 

44. 

Området berörs även av särskilda bestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken. Exploa-

tering får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 

skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna ska inte utgöra något 

hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Om-

rådet är i hög grad ianspråktaget genom tidigare exploatering. Länsstyrelsen be-

dömer att planförslaget inte medför påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap. 1 

och 4 §§ miljöbalken. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och dagvattenhan-

tering 

En dagvattenutredning är gjord. Av denna framgår att åtgärder behöver ske. Ge-

nom föreslagna åtgärder kommer belastningen på Kärraån inte att öka jämfört 

med hur förhållandena var före etableringen. Länsstyrelsen vill poängtera betydel-

sen av att vattendraget inte påverkas negativt av förorenat dagvatten och därmed 

försämra möjligheterna att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer för vatten. I 

sammanhanget är det viktigt att ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat i 

form av ökad och intensivare nederbörd. 

Länsstyrelsen noterar man har räknat på 50-årsflöden i tre olika alternativa scen-

arion. Det framgår inte varför denna dimensionering har valts. En skyfallsberäk-

ning bör ha minst 100 års återkomstid med 30 minuters varaktighet för att tydligt 

visa vilka risker detta kan medföra och vilka eventuella åtgärder som kan behöva 

implementeras i planen, vilket behöver 

kompletteras. Vidare bör en upplysning till dagvattenutredningen samt föreslagna 

åtgärder framgå av planbestämmelserna. Det är även viktigt att det finns tillräck-

ligt med mark avsatt för att ta hand om dagvattnet inom planområdet. 

 

Geoteknik 

Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande i sin helhet 

som ska beaktas. Av yttrandet framgår att SGI delar bedömningen att en geotek-

nisk utredning erfordras för att säkerställa de geotekniska förutsättningarna samt 

undersöka om det inom eller i anslutning till planområdet föreligger några stabili-

tetsproblem. SGI vill även påpeka att utredningen ska visa hur givet planändamål 

påverkar markens lämplighet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på 

ett plantekniskt lämpligt sätt säkerställas i planhandlingarna. 
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Buller 

Länsstyrelsen vill påtala att det är kommunens ansvar att gällande riktvärden för 

buller uppfylls inom planområdet. Det framgår att kommunen bedömer med bak-

grund av att exploateringens karaktär ej är bullerkänslig och de redan bullerutsatta 

bostadsfastigheterna rivits/avses rivas att ingen ytterligare bullerutredning krävs. 

Länsstyrelsen anser dock att det behövs en bullerutredning för de bostäder som 

ligger öster om planområdet. Det bör framgå hur dessa bostäder kommer att på-

verkas av ökad trafik med anledning av verksamheter som kommer till stånd ge-

nom den nya planen. 

 

Risker 

E6 och väg 161 mellan Torp och Rotviksbro utgör primära transportvägar för far-

ligt gods. Den del av planområdet som får bebyggas ligger, i förhållande till dessa 

vägar, utanför det riskhanteringsavstånd på 150 meter som anges i Länsstyrelsens 

riskpolicy. Väg 44 utgör riksintresse för transport av farligt gods samt omled-

ningsväg för E6. Detta innebär att det även förekommer transporter av farligt gods 

på väg 44 förbi planområdet, även om just detta avsnitt av vägen inte är någon 

rekommenderad primär eller sekundär transportled för farligt gods. Delar av de-

taljplanen ligger inom 150 m ifrån väg 44. Statens räddningsverk (SRV) kartlägg-

ning av transporter av farligt gods från 2006 visar att mängder och ämnen som 

sammanställts för väg 44 liknar de som kartlagts för E6. Transporterna med farligt 

gods som går på väg 44 och kommunens syn på denna riskkälla måste därför be-

lysas under avsnittet om risker i planbeskrivningen. Det behöver bl.a. framgå hur 

man tänker anordna parkeringar och byggnader inom planområdet samt åtgärder 

för byggnad/tomt. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att föreslagen etablering 

är möjlig med tanke på att begränsning av markens bebyggande gör att byggrätter 

kommer att ligga på ett avstånd av 80-100 meter från väg 44. Det vill säga 

ett liknande avstånd som var fallet vid etablering av IKEA och dess närhet till E6. 

Kommunen måste dock beskriva risken och göra sin bedömning. I anslutning till 

planområdet finns ett ställverk. Länsstyrelsen förutsätter att angivna skyddsav-

stånd säkerställer att gällande skyddsföreskrifter kan uppnås. 

 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Det framgår att risken för överskridanden av luftkvalitetsnormen bedöms vara 

liten, då terrängen för detaljplaneområdet är öppen och därmed väl ventilerad. 

Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning. 

 

Miljö 

Det framgår av planbeskrivningen att en kartläggning av miljörisker i mark gjor-

des 2009 där befintligt ställverk berörs. Det framkommer inga uppgifter om att 

läckage ska ha förekommit på platsen. Länsstyrelsen har ingen annan 

information. 

 

 

Trafik 

Trafikverket anger i sitt yttrande att en ny anslutning ska ske ifrån östra Torps 

handelsområde, trafikutredningen föreslår alt 1a och 1b (Trafikverkets åsikt är att 

1b är att föredra). Lösningar som innefattar korsningen söder om planområdet 

korsningen väg 832 Hogtorpsvägen och Torpvägen kommer inte att bli godkända 

vid ett anslutningsärende. Kömagasin på denna plats är alldeles för korta och det 

kommer att påverka väg 44 på ett negativt sätt vilket hotar funktionen. Trafikver-

ket anger även att det pågår ett arbete med Uddevalla stad kring ett avtal vilket 
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innebär att titta på möjligheter för åtgärder för avlastning av väg 44, då Tavlega-

tans korsning redan idag är mycket hårt belastad. 

Länsstyrelsen anser att det är bra att det avses skapas anslutningar mellan befintlig 

gång- och cykelväg som löper parallellt med Hogtorpsvägen och tänkt handelse-

tablering. Det framgår även att biltrafiken vid infart för kundtrafik genom befint-

lig cirkulationsplats är idag separerad från gång-och cykeltrafik genom en gång- 

och cykeltunnel. 

 

Förhållande till ÖP 

I Fördjupad översiktsplan för staden Uddevalla antagen 1996 återfinns planområ-

det som övrig stadsnära mark och detaljplanen har stöd i kommande fördjupad 

översiktsplan för Uddevalla stad. 

 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att 

uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 

kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägle-

dande vid tillämpningen av miljöbalken. En översiktlig redovisning av miljömål 

på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande till 

detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösyn-

punkt vilket behöver kompletteras. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

En arkeologisk utredning har utförts och en ny fornlämning har påträffats. Planen 

har anpassats till detta, dock har inte den nya fornlämningen avgränsats. Det krävs 

därför en arkeologisk förundersökning för att säkerställa att fornlämningen inte 

berörs av planen. 

Dessutom är det bra att alla kända fornlämningar både inom samt utanför planom-

rådet framgår på plankartan så att det går att se vilka fornlämningar som potenti-

ellt kan påverka en plan. De fornlämningar som ligger inom planområdet ska dock 

alltid vara utmärkta. Länsstyrelsen noterar att kommunen hänvisar till fel utred-

ningsrapport, den medlagda gäller utredningen inför Ikea och berör endast margi-

nellt detta område. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvens-

beskrivning tas fram. 

 
Kommentar:  

 

Trafikverkets synpunkter rörande anslutning beaktas i den vidare planeringen. Se kommentar till 

Trafikverket rörande riskbedömning och bullerfrågan rörande bostadsbebyggelse i öst. Se svar till 

SGI vad gäller geoteknik. Säkerhetsavstånd rörande ställverk beaktas, det säkerställs genom 

prickmark, Vattenfall som äger fastigheten och anläggningen har yttrat sig i samrådsskedet. 

 

En översiktlig redovisning av miljömålen och planerad exploaterings påverkan på dem redovisas. 

 

De enda kvarvarande fornlämningarna i direkt anslutning till planområdet är två boplatser (heter 

numera L1969:2229 och L1959:1888).. Planområdet ligger också cirka 50 meter från högen 

L1969:2058 (tidigare RAÄ Herrestad 203:1). Eftersom markanvändningen närmast fornlämning-

arna utgörs av prickmark finns inga hinder för detaljplanens genomförande ur kulturmiljösyn-

punkt.  De båda lämningarna L1969:2655 och L1969:2069 (husgrund och gårdstomt) har inte 

fornlämningsstatus och saknar skydd enligt kulturmiljölagen. 
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7. Trafikverket, 2016-09-07 

 

Riksintresse 

Trafikverket pekar ut anläggningar av riksintresse för väg, järnväg, luftfart 

och sjöfart. Grunderna för allmänna intressen och riksintressen anges i 3 kap. 8§ 

miljöbalken. Att en anläggning pekas ut som riksintresse för kommunikationer 

innebär att den ”ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av anläggningen”. Det som avses är att funktionen hos transport-

systemet ska säkerställas. Ny bebyggelse inom det område som påverkar en an-

läggning (influensområde) får inte negativt påverka nuvarande eller framtida an-

vändning av anläggningen. Risk, Delar av detaljplanen ligger inom 150 m ifrån rv 

44 vilken är av riksintresse för transport av farligt gods samt omledningsväg för 

E6. Länsstyrelsen ställer krav på riskhantering inom 150 m ifrån farligt gods led 

och Trafikverket önskar se en riskhanteringsplan för denna detaljplan, alltså hur 

man tänker anordna parkeringar samt byggnader inom planområdet samt åtgärder 

för byggnad/tomt. 

 

Buller  

Trafikverket ställer sig frågande till hur mycket den tillkommande planen kommer 

att påverka befintlig bebyggelse öster om planområdet. Det finns idag ingen kon-

sekvensanalys eller diskussion kring hur ytterligare utbyggnad av Herrestad-Torp 

området påverkar det som redan är befintligt i form av ytterligare buller då verk-

samheten kommer närmare bostadsbebyggelsen. 

Vägutformning, Trafikverket vill vara tydliga med att en ny anslutning skall ske 

ifrån östra Torps handelsområde, exempelvis föreslår trafikutredningen alt 1a och 

1b (Trafikverkets åsikt är att 1b är att föredra). Lösningar som innefattar kors-

ningen söder om planområdet korsningen väg 832 Hogtorpsvägen och Torpvägen 

kommer inte att bli godkända vid ett anslutningsärende. Kömagasin på denna plats 

är alldeles för korta och det kommer att påverka rv 44 på ett negativt sätt vilket 

hotar funktionen. Att påtala även i denna detaljplan är att det pågår ett arbete med 

Uddevalla stad kring ett avtal vilket innebär att titta på möjligheter för åtgärder för 

avlastning av rv 44 då Tavlegatans korsning redan idag är mycket hårt belastad. 

  

Övrigt 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i planärendet. 

 
Kommentar: I gällande detaljplan för Östra torp inryms idag byggrätter närmast rv 44. Detta 

planarbete syftar till att geografiskt utöka befintliga byggrätter åt norr, nya byggrät-

ter/stadigvarande vistelse tillskapas ej i riktning mot rv 44. I planarbetet för befintlig detaljplan 

Östra torp upprättades en riskbedömning där rekommenderas för personalintensiv verksamhet som 

köpcentra kan tillskapas ett avstånd på minst 50 meter, medan mindre personalintensiv verksamhet 

som lager eller parkering anges kunna ligga på ner till 30 meter. Plangräns ligger ca 60 meter från 

vägmitt rv 44, i plangräns finns en barriär prickad mark följd av en barriär korsprickad mark, fak-

tiskt byggrätt uppkommer först ca 85 meter från vägmitt rv 44. 

 

Bostadsbebyggelse österut ligger över 350 meter från planområdets gräns, terrängen är till fördel 

för att begränsa bullerpåverkan, ett berg ligger mellan de två områdena, bostadsområdet är idag ej 

utsatt för störande buller i nämnvärd omfattning och tillkommande trafik bullerpåverkan bedöms 

vara marginell i sammanhanget.   
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Gällande detaljplan Östra Torp i berört område. 

 

Föreslagen detaljplan har försetts med utfartsförbud längs Hogstorpsvägen, sålunda tillskapas inga 

nya anslutningar här utan infart sker genom befintlig infart vid Östra torp, förslagsvis genom be-

fintlig cirkulationsplats. Nuvarande varuleveransväg kan stängas av och lokaliseras bakom ny 

explaotering. Samhällsbyggnad har kännedom om Trafikverkets syn på korsningen Tavelgatans 

belastning. 

 

 

 

8. SGI, Statens geotekniska institut, 2016-09-13 
 
Planområdet återfinns i anslutning till Östra Torp handelsområde och utgörs enligt 

jordartskartan av berg i dagen som omgivits av lera, sand och silt. De senare med-

för att det kan finnas förutsättningar för låg stabilitet inom planområdet. En sam-

manställning av befintlig geoteknik underlag har utförts. Den visar att det i områ-

det enbart finns ett fåtal geotekniska undersökningspunkter. Rekommendationerna 

utifrån befintligt material är således att en geoteknisk utredning erfordras för att 

fastställa de geotekniska förutsättningarna. 

 

Därtill undersöka om det inom eller i anslutning till planområdet föreligger några 

stabiliseringsproblem. SGI delar denna bedömning och vill tillägga att utredning 

även ska visa hur givet planändamål påverkar markens lämplighet.   

 

Sammanfattningsvis ser SGI från geotekniskt säkerhetssynvinkel att planläggning 

är möjlig. Under förutsättning att de geotekniska förhållanden undersöks i det 

fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restrektioner ska dessa på ett plan-

teknisk lämpligt sätt säkerställas i planhandlingarna.  

 
 
Kommentar: De utredningar som utförts av Sweco och Bohusgeo i samband med planläggningen 

av Östra Torp har redovisat att berört området består av berg/fastmark samt lera. Då föreslagen 

exploatering ej är fastslagen men att den kommer att genomföras i likande utförande som en fort-

sättning på Östra torp där geotekniken har studerats och lösts på tillfredställande sätt, bedöms de 

geotekniska aspekterna ej medföra problematik i detta skede. I beräkningssektion där stabiliteten 

har analyserats i Swecos rapport 2010-05-05 redovisas nedan beräkningssektion ”A” i anslutning 

till berört område. Här har idag marken exploaterats och resterande mark som berör planområdet åt 

norr redovisas som berg/fastmark vilket ej bedöms medföra problematiska grundläggningsförhål-

landen.  
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Föreslagen detaljplan kan i det närmaste ses som en komplettering av idag gällande detaljplan för 

området, se nedan, detaljplanen utformas som en fortsättning på gällande plan som idag har bygg-

rätt i området, avgränsning i gällande plan grundar sig i dåvarande fastighetsgräns. 

 
Det sätts in bestämmelser i plankarta som överensstämmer med de som återfinns i gällande detalj-

plan, att byggnader och körytor skall grundläggas på berg eller genom pålgrundläggning.  

 

 

 

9. TeliaSonera Skanova Access AB, 2016-07-08 
 

TeliaSonera Skanova Access AB har tagit del av ärendet och har inga invändning-

ar på planförslaget. 

 
Kommentar: Noteras. 

 
10. Svenska kraftnät, 2016-07-12 
 

Svenska kraftnät har tagit del av ärendet och har inga invändningar på planförsla-

get. 

 
Kommentar: Noteras. 
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11. Uddevalla Energi Elnät AB, 2016-08-19 
 

Uddevalla energi AB har inget att erinra mot planförslaget. 

 
Kommentar: Noteras. 

 

12. Vattenfall Eldistribution AB, 2016-09-27 
 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har på intilliggande fastighet Herrestads-

Torp 1:42 en transformatorstation för regionnätet. Det är från Vattenfalls sida 

önskvärt att Herrestads-Torp 1:42 införlivas i detaljplanen för att säkerställa fas-

tighetens ändamål för framtiden. 

Röda streck i bifogad karta är högspänningskablar som Vattenfall önskar mark-

reservat för. Kablarna i den södra delen av planen ser ut att vara lokaliserade inom 

föreslaget u-område, men kabeln i östra delen av planen ligger inte med ngt u-

område. 

Ev flytt/förändring av Vattenfalls anläggningar till följd av genomförandet av pla-

nen, utförs av Vattenfall men bekostas av Exploatör. 

 
Kommentar: Noteras, Vattenfalls fastighet för transformatorstation införlivas i planområdet som 

E-område, föreslagna ändringar genomförs. 

 
 
13. Bohusläns museum, 2016-08-25 
 
Kulturhistorisk bakgrund  

Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom 

något riksintresse för kulturmiljövården. Området ligger i en miljö rik på fornläm-

ningar främst från brons- och järnålder. Flertalet arkeologiska utredningar och 

undersökningar har under årens lopp utförts i närområdet av Torp.  

Inom planområdet finns två övriga kulturhistoriska lämningar registrerade, dels 

Herrestad 177:1 en husgrund, dels Herrestad 177:2 en-by och gårdstomt. Området 

där Herrestad 177:1 och 177:2 ligger är idag bebyggt.  

Flertalet fornlämningar ligger i närhet till planområdet. Väster om området ligger 

två boplatser Herrestad 401:1 och 178:1 vilka är undersökta och borttagna (Bo-

husläns museum rapport 2012:34). 

 

Öster om planområdet ligger två fornlämningar Herrestad 179:1 och 179:2. Herre-

stad 179:1 är ett gravfält med tiotal gravar. Herrestad 179:2 är en gravhög.  

Herrestad 272:1 är en fornlämning i form av en boplats. I samband med arkeolo-

gisk utredning som utfördes 2009 framgick att boplatsen i det närmaste av var 

bortschaktad (Bohusläns museum rapport 2010:9). Herrestad 203:1 och Herrestad 

179:2 är registrerade som fornlämningar och utgörs av gravhögar.  

Söder om området finns en övrig kulturhistorisk lämning registrerad Herrestad 

356:1, som utgörs av en fyndplats. Den sydvästra samt den södra delen av plan-

området ingick i det område där en arkeologisk utredning utfördes 2009 (Bohus-

läns museum rapport 2010:9). November 2015 utfördes en arkeologisk utredning 

inom det aktuella planområdet samt öster därom (Bohusläns museum rapportma-

nus).  

Utlåtande ur ett fornlämningsperspektiv  

Två övriga kulturhistoriska lämningar ligger inom planområdet, Herrestad 177:1 

en husgrund samt Herrestad 177:2 en by- och gårdstomt.  
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I samband med en arkeologisk utredning 2015 framkom att husgrunden Herre-

stad 177:1 sannolikt schaktats bort. Inom området för by-gårdstomten Herrestad 

177:2 kunde inga antikvariska lämningar iakttas. Dessa lämningar bör få status 

förstörd i Riksantikvarieämbetet fornlämningsregister. Efter avslutad utredning 

förordas att inga ytterligare antikvariska åtgärder är aktuella inom planområdet 

(Bohusläns museum rapportmanus 2016).  

Öster om planområdet i närhet av kända fornlämningar påträffades boplatsläm-

ningar i samband med den arkeologiska utredningen. Området benämns som det 

östra utredningsområdet i kommande rapport. Bohusläns museum vill framföra, 

om anläggningsarbete eller annan exploatering planeras i detta område bör samråd 

ske med Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning  

Efter avslutad arkeologisk utredning som utfördes 2015 framkom att inga ytterli-

gare antikvariska insatser anses nödvändiga inom planområdet.  

Bohusläns museum vill dock framföra om exploatering kommer att ske öster om 

det aktuella planområdet bör samråd ske med Länsstyrelsen. Eftersom här har 

boplatslämningar påträffats i samband med arkeologisk utredning. Dessutom finns 

här kända fornlämningar. 

 
Kommentar: Noteras. De enda kvarvarande fornlämningarna i direkt anslutning till planområdet 

är två boplatser (de heter numera L1969:2229 och L1959:1888). Planområdet ligger också cirka 50 

meter från högen L1969:2058 (tidigare RAÄ Herrestad 203:1). Markanvändningen närmast forn-

lämningarna utgörs av prickmark. De båda lämningarna L1969:2655 och L1969:2069 (husgrund 

och gårdstomt) har inte fornlämningsstatus och saknar skydd enligt kulturmiljölagen. 

 

 
ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE  

 
14. Steen & Ström Sverige AB, North Man Sverige AB, Fastighets AB, Uddevalla-
torpet och Västra Torp Mark AB, 2016-09-09 
 

Steen & och Ström motsätter sig planen. Steen & Ström bedriver centrumverk-

samhet i det befintliga köpcentrummet vid Torp, väster om Hogstorpsvägen. Nu 

aktuell etablering avser ett grönområde mellan Hogstorpsvägen och den östligt 

belägna villabebyggelsen. Som Steen & Ström uppfattat finns en befintlig detalj-

plan för aktuellt område med pågående genomförandetid till 2020. Steen & Ström 

ser inte skäl att ändra den detaljplanen under pågående genomförandetid och mot-

sätter sig en sådan ändring. 

 

Steen & Ström anser att aktuellt grönområde bör bevaras som enbuffert mellan 

villabebyggelsen och centrumet väster om Hogtorpsvägen. Den tjänar därvid ett 

syfte för det allmänna friluftslivet. Vidare finns det fornlämningar i området, som 

bör lämnas orörda. Om man vill utvidga centrumverksamheten är det långt bättre 

att göra det på det redan befintliga området väster om Hogtorpsvägen. Genom en 

sådan samlokalisering minskar man negativ påverkan på natur- och kulturvärden 

liksom även negativ på det allmänna friluftslivet. 

Aktuellt område ingår i riksintresset högexploaterad kust varför det är särskilt 

viktigt att bevara naturområdet såsom det är. Likaså torde trafiksituationen bli 

bättre, genom att man kan använda befintliga avfarter till det befintliga köpcent-

rumet. 

 

Poängteras skall även att det inte tordes vara samhällsekonomiskt effektivt med 

två konkurerande köpcentrum så nära varandra. Ytterligare kommersiell verksam-
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het i området- med en hårdnande konkurens mellan de båda – kan riskera med-

föra att antalet jobbtillfällen sammantaget minskar. 

 

Steen & Ström anser att det finns risk för betydande miljöpåverkan varför en mil-

jökonsekvensbeskrivning hur som helst bör upprättas, med bakgrund av ovanstå-

ende motsätter sig Steen & Ström således aktuell detaljplan. 
 
     
Kommentar: Detaljplan för området med genomförandetid löpande till 2020 finns, ny detaljplan 

medför ingen ändring på befintlig plan utan utökar redan planlagda användningsområden. Aktuellt 

grönområde är sedan tidigare delvis ianspråktagit av privatbostad (numera inköpt och riven). Även 

vid ett genomförande av föreslagen exploatering så kommer en större del av detta grönområde 

kvarstå, dels som orörd natur dels som en barriär mot villabebyggelsen i öst. Fornlämningar har 

studerats och de håller ej ett sådan värde att de skulle hindra en exploatering. Utveckling kan ske 

inom riksintresse för högexploaterad kust. Även Västra Torp ligger inom riksintresse för högex-

ploaterad kust. En miljökonsekvensbeskrivning har inte funnits nödvändig för planarbetet, Läns-

styrelsen delar kommunens uppfattning. 

 

 

 

SAMMANFATTNING 
Det har under samrådet framkommit synpunkter som ger anledning till föränd-

ringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt kommenta-

rer ovan samt vad som redogörs nedan. 

 

Generellt 

Planbeskrivningen uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i samråds-

redogörelsen. Användningen Z- verksamheter, läggs till i plankartan, användning 

verksamheter omnämns i syftet i tidigare samrådshandling men återfanns ej i 

plankarta, syftet är utöver dagligvaruhandel även tillåta t.ex bilutställ-

ning/försäljning. Utöver detta har justeringar av redaktionell karaktär införts i 

plankarta och planbeskrivning.  

 

 

• Dagvattenutredning revideras i enlighet med yttrande. 

 

 

Plankarta 

• Bestämmelser för att säkerställa god dagvattenhantering införs. 

• Bestämmelse om grundläggning har förts in. 

• U-område för att säkra Vattenfall och Västvattens ledningar införs. 

• Z införs för att möjliggöra bilförsäljning. 

• Kvartersmark (med prickmark) utökas i norr för att tillskapa rådighet över 

slänt. 

• Användningen fördröjningsmagasin införs för att möjliggöra fördröj-

nignsmagasin 

• Vattenfalls ställverk införlivas i plankartan för att säkerställa dess ändamål 

för framtiden.  

• Planområdet utökas i öst för att möjliggöra väg (varuleveranser). 
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SAMMANFATTNING OCH FORTSATT ARBETE 
Förslag till detaljplan föreslås gå vidare för granskning med ovan nämnda korrige-

ringar, enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900). 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
  

 

 

Daniel Andersson 

planarkitekt     



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2020-05-13 Dnr KFN 2020/00006 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-05-20 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut 2020-05-05 enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till 

Ljungskile Ridklubb 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att från och med 2020-04-27 åter öppna stängda delar av 

Rimnershallen, förutom hoppgropen 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att åter öppna Fritidsbanken från och med 2020-04-14 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 
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2020-05-13 Dnr KFN 2020/00005 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2020-05-20 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Deltagande på distans vid fullmäktige- och nämndsammanträden 

beslut KF 2020-04-08  § 87 

reglemente till författningssamlingen 

tjänsteskrivelse KLK 2020-03-23 

 

Inkomna synpunkter tertial 1 

 

Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 

beslut KS 2020-04-29 § 139 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-04-08 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 

Skickas till 
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