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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 09:00 onsdagen den 7 april 2021  
  
Ordförande Annelie Högberg 
  
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.  Anmälan om jäv 

Dnr KFN 276002  
 

4.  Information: Uddevalla kommuns miljöarbete 

Dnr KFN 276489  
09:05-09:15 

Josefin Florell  

5.  Information: ekonomisk uppföljning, controllerrapport 

Dnr KFN 275980  
09:20-09:30  

Monica Laigar-

Strandberg 

6.  Information: ny skola i Skäret 

Dnr KFN 276487  
10:00-10:30 

Hugo Bennhage, Andrea 

Zidek 

7.  Information: arbete med badplatsutredning 

Dnr KFN 276488  
10:35-11:05 

Jonas Hagberg 

8.  Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Dnr KFN 276211  
11:15-12:00 

Emil Palmqvist, 

Robert Börjesson  

9.  Information: arbete med det kommunala stödet till civilsamhället  

Dnr KFN 276335  
13:00-13:10 

Paula Nyman 

10.  Information: "put 'n' take"-fiske på Herrestadsfjället 

Dnr KFN 276490  
13:10-13:30 

Robert Wahlström 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av information 

för medborgarna kring motionsslingor 

Dnr KFN 2020/00170  

 

12.  Medborgarförslag från Carin Wackfelt om att använda 

Ljungskilegården till fritidsverksamhet 

Dnr KFN 2020/00116  

 

13.  Medborgarförslag från Hans Högström om att öppna toaletten vid 

Landbadets reningsverk 

Dnr KFN 2021/00030  

 

14.  Medborgarförslag från Håkan Larsson om utegym i Ljungskile  

Dnr KFN 2020/00171  
 

15.  Medborgarförslag från Gustav Johansson om konstgräsplan på 

Grohedsvallen 

Dnr KFN 2020/00164  

 

16.  Medborgarförslag om att sätta ut bojar i vattnet på badplatser för 

kunna öva på simning 

Dnr KFN 2020/00115  

 

17.  Etablering av ridanläggning i Uddevalla kommun 

Dnr KFN 2017/00119        
 

18.  Samråd rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Dnr KFN 2021/00037 
 

19.  

 

20. 

Förlängning av hyreskontrakt för gården på Mollön 

Dnr KFN 2021/00047 

 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan Integration 

Dnr KFN  2021/00007 

 

21.  Förvaltningschefen informerar 

Dnr KFN 267055  
 

22.  Ordförande informerar 

Dnr KFN 267054  
 

23.  Redovisning av anmälningsärenden 2021 

Dnr KFN 2021/00003 
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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.  

 

Information om distansdeltagande 

På grund av rådande situation med Covid-19 godkänner nämndens ordförande att ledamöter deltar på 

distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. 

Deltagande på distans ska i första hand ske via avskilda rum i Stadshuset. Med ordförandes 

godkännande kan deltagande ske från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets 

överläggningar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-03-18 Dnr KFN 2020/00170 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Robert Wahlström 
Telefon  
robert.wahlstrom@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av 

information för medborgarna kring motionsslingor 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har emottaget ett medborgarförslag om att förbättra informationen om 

motionsspår framför allt på vår hemsida. Medborgaren efterfrågar tydligare information 

om exempelvis underlag, längd och tidsåtgång. Förvaltningen har under hösten jobbat 

aktivt med att förbättra informationen i kommunkartan då många av de anläggningarna 

förvaltningen tillhandahåller, eller stödjer på annat sätt, inte var tillgängliga där. I 

samband med detta har informationen på hemsidan setts över. Detta är dock ett 

pågående arbete så medborgarens förslag på information som bör vara tillgänglig 

kommer tas i beaktning under detta arbete. 

 

Inskickaren nämner även att de försökt att gå vandringsleden ”Snäckskalstriangeln” och 

haft problem med att finna information om denna, samt att den var svår att följa i 

naturen då det var en avsaknad av skyltar. Kultur och fritid beklagar det missnöje detta 

medfört. Anledningen till avsaknaden av information om leden är för att leden inte är 

färdigställd eller officiellt öppen. Portalskyltarna är under framtagning och markering 

av leden kommer färdigställas under våren. Projektledningen för projektet har valt att 

inte lägga ut någon information om leden på hemsidan av denna anledning. Men 

förvaltningen kommer skyndsamt lägga ut information om ledens nuvarande skick på 

hemsidan för att undvika att fler lider samma erfarenhet som inskickaren.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av information för medborgarna 

kring motionsslingor, 2020-12-15. 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2020-12-09, §307. 

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-18. 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden noterar att förvaltningen arbetar kontinuerligt med 

information om spår och leder och anser därmed medborgarförslaget besvarat 

 

Kultur och fritidsnämnden anmodar kultur och fritidsförvaltningen att ta inskickarens 

förslag i beaktning vid framtida arbete med planen ”Hållbart friluftsliv”. 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 26 november 2020 09:04 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Förbättring av information av motionsslingor inom Uddevalla kommun 
 
Ditt medborgarförslag: 
Inom Uddevalla kommun finns det många fina vandringsspår/motionsslingor men tyvärr finns det 
ingen centraliserad information där man kan se information om dessa. Den information som finns på 
hemsidan är mycket begränsad och jag skulle vilja att Uddevalla kommun förbättrar sig på att 
tydliggöra informationen till medborgarna.  
 
Som exempel skulle jag prova den nya slingan vid Skalbankarna med mina barn, det slutade med att 
efter 4 timmar i skogen fick vi avbryta och gå på stora vägen från Glimmingen tillbaka till 
Skalbankarna. Även ifall informationen ang. hur lång denna slinga var, hur svår den , vilken terräng 
som förväntas, mm.. finns någon stans kunde jag inte hittade den när jag sökte. Ingen informations 
tavla finns heller vid Skalbankarna.  
 
Om jag vill promenera i 2h vill jag gå in på ett ställe på kommunens hemsida och se alla olika 
alternativ inom Uddevalla kommun. Därefter göra en bedömning på vilken typ av vandring jag vill 
göra för att sedan välja slinga. Idag går inte det, och det hindrar mig från att utnyttja allt det fina som 
finns. 
 
Dagens datum: 
2020-11-26 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 307 Dnr KS 2020/00753  

Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av 
information för medborgarna kring motionsslingor  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-12-14 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-12-15  

Förslagsställaren 

Kultur och fritidsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-03-10 Dnr KFN 2020/00116 

  

 

Handläggare 

Utredare Åsa Andersson 

asa.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Carin Wackfelt om att använda 

Ljungskilegården till fritidsverksamhet 

Sammanfattning 

Carin Wackfelt har skickat ett medborgarförslag om att använda Ljungskilegården till 

eftermiddagsverksamhet några dagar i veckan för de barn som är lite förstora för fritids 

men ännu inte riktigt ungdom. Förslagsställaren ser ingen logik i att ersätta en 

fritidsgård med ett mobilt fritidsledarteam.  

 

Både fritidsgårdar och det mobila fritidsledarteamet är delar av kultur och 

fritidsförvaltningens öppna fritidsverksamhet. Syftet med öppen fritidsverksamhet är att 

erbjuda frivilliga, öppna och trygga mötesplatser. Målet är att tillvarata ungas egna 

intressen, erfarenheter och kunskaper för att på längre sikt bidra till personlig och social 

utveckling. Verksamheten ska även bygga på ungas engagemang och vilja att medverka, 

uppleva och påverka (Kultur och fritidsförvaltningens flerårsplan 2021-2023). För att 

uppnå detta är det viktigt att den öppna fritidsverksamheten befinner sig där unga är. I 

Ljungskile utgår därför det mobila fritidsledarteamet från platser där det redan finns ett 

flöde av unga. 

 

Bakgrunden är att Ljungskile fritidsgård under lång tid haft ett lågt besöksantal. 

Fritidsledare har alltså befunnit sig på en plats medan unga befunnit sig på andra platser. 

När kultur och fritidsnämnden beslutade att stänga fritidsgården för att frigöra personal 

som kunde arbeta på de platser där unga befinner sig uppstod dock ett ekonomiskt 

problem. Dåvarande fritidsklubb blev helt enkelt dyrare att bedriva då det inte längre 

fanns möjlighet att samfinansiera lokalhyra och personalkostnader. Barn och 

utbildningsnämnden valde då att hänvisa mellanstadiebarn till ordinarie 

fritidshemsverksamhet i Ljungskile. I dagsläget saknar därför kultur och 

fritidsförvaltningen uppdrag från barn och utbildningsnämnden att bedriva 

fritidsklubbsverksamhet i Ljungskile. 

 

När det gäller utveckling av öppen fritidsverksamhet i Ljungskile kvarstår därmed det 

mobila fritidsledarteamet. Utgångspunkten för mobila fritidsledarteamet är att skapa 

verksamhet tillsammans med unga för att sedan hitta olika samarbetspartners och platser 

att bedriva verksamhet på. Det går därför inte att på förhand bestämma var 

verksamheten ska äga rum. Inte heller går det att på förhand bestämma vilka 

samarbetspartners som är lämpliga. Istället handlar det om att ödmjukt vänta in och göra 

plats för ungas egna kunskaper, intressen och önskemål, och först därefter starta upp 

verksamheter tillsammans med andra. Kultur och fritidsförvaltningen kan därför inte 

erbjuda eftermiddagsverksamhet i Ljungskilegården på det sätt som förslagsställaren 

önskar. 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-03-10 Dnr KFN 2020/00116 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-10 

Protokollsutdrag Ungdomsfullmäktige 2020-11-09 § 28 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-09-09 § 210 

Medborgarförslag från Carin Wackfelt 2020-09-01 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår förslaget att använda Ljungskilegården till 

eftermiddagsverksamhet med hänvisning till mobila fritidsledarteamets arbetssätt att 

möta unga där de befinner sig. 

 

 

 

 

Paula Nyman Åsa Andersson 

Tf förvaltningschef Utredare 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 1 september 2020 09:26 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Fritidsverksamhet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Kommunen har tagit bort fritidsgården för barn och ungdomar, hörde att personal skall jobba mobilt 
idiotiskt förslag enl mig. 
Kan man tänka sig att använda Ljungskilegården till eftermiddagsverksamhet några dagar i veckan för 
de barn som är lite för stora för ”fritids” men ännu inte riktigt ungdom. 
 
Dagens datum: 
1/9-2020 
 
Namn: 
Carin Wackfelt 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 210 Dnr KS 2020/00549  

Medborgarförslag från Carin Wackfelt om att använda 
Ljungskilegården till fritidsverksamhet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-09-14 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-09-15 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2020/00549  

Medborgarförslag från Carin Wackfelt om att använda 
Ljungskilegården till fritidsverksamhet 

Sammanfattning 

Carin Wackfelt har inkommit med ett medborgarförslag om att använda 

Ljungskilegården till fritidsverksamhet. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 

ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-09-09 

Medborgarförslag från Carin Wackfelt 

Yrkanden 

Ungdomsfullmäktige diskuterar medborgarförslaget och föreslår att 

ungdomsfullmäktige ska ställa sig bakom förslaget om fritidsverksamhet i 

Ljungskilegården från Carin Wackfelt. Ungdomsfullmäktige vill även tillägga att 

intresse finns för allmänna fritidsgårdar, på fler ställen i Uddevalla samt även för äldre 

ungdomar. 

Propositionsordningar 

Ordförande frågar om ungdomsfullmäktige kan ställa sig bakom ovan noterad 

formulering och finner att ungdomsfullmäktige göra det. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom förslaget om fritidsverksamhet i Ljungskilegården från Carin 

Wackfelt. Ungdomsfullmäktige vill även tillägga att intresse finns för allmänna 

fritidsgårdar, på fler ställen i Uddevalla samt även för äldre ungdomar. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid  

1(1) 

2021-03-24 Dnr 2021/00030 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jonas Hagberg  

Telefon 0522-696508 
Jonas.hagberg@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Hans Högström om att öppna toaletten 

vid Landbadets reningsverk 

Sammanfattning 

Hans meddelar i sitt medborgarförslag att han önskar svar på om toaletten placerad i 

anslutning till Landbadets reningsanläggning kommer öppnas åter efter att denne varit 

stängd efter vandalisering hösten 2019.  

 

Nämnd toalett renoveras under våren och kommer att öppna efter genomförda åtgärder 

och renoveringar efter vandalisering. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 28  

Medborgarförslag från Hans Högström om att öppna toaletten vid Landbadets 

reningsverk  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om att öppna toaletten vid 

Landbadets reningsanläggning. 

 

 

 

 

Paula Nyman Jonas Hagberg 

Tf förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige  
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2021/00030  

Medborgarförslag från Hans Högström om att öppna toaletten 
vid Landbadets reningsverk 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2021-02-15 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-02-16 

Förslagsställaren  

Kultur och fritidsnämnden  

 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 4 januari 2021 18:32 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Strandpromenadens toalett vid landbadets reningsverk skall öppnas 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag kan inte förstå varför man måste skriva ett medborgarförslag för att en toalett som kostat många 
tusenlappar är stängd? Toaletten tror jag byggdes för att den skulle användas, varit stäng hela året 
2020 och är det idag. 
Toaletten stängdes var jag tror i slutet av 2019, det hade varit åverkan på den. 
Jag har skrivit och ringt till kommunen för att påtala behovet av denna toalett samt att den skall 
öppnas, fått dåliga svar vet ej vem som svarat med ett undantag  Anna Svensson Kultur Ärende 
2020MC23859 kan Ni se mina skrivelser och svar. 
Är det så att ingen vågar fatta beslut eller ej mitt bord det är någon annan som har detta ärende eller 
revirpinkande mellan avdelningar. Är det någon som fattar beslut om öppnande och har samtal med 
mig kan detta ärende gå till papperskorgen. 
 
Dagens datum: 
2021-01-04 
 
Namn: 
Hans Högström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-03-11 Dnr KFN 2020/00171 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

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

 

Medborgarförslag från Håkan Larsson om utegym i Ljungskile  

Sammanfattning 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om ett så kallat utegym på en 

plats i centrala Ljungskile. Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att ett utegym i detta 

läge skulle kunna bidra till en ökad hälsa hos de boende i området. Behovet av platser 

utomhus för motion har ökat i samband med Corona-pandemin och en 

utegymsanläggning är ett gott tillskott för att stödja folkhälsan även på lång sikt skriver 

förslagsställaren. 

   

Förvaltningen arbetar i dagsläget i ett projekt tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningen för att kartlägga kommunens nuvarande platser för 

spontana möten och aktivitet. Samarbetet mellan förvaltningarna syftar också till att 

planera för lokalisation och utformning av nya spontana aktivitetsytor. 

 

Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av 

området i enlighet med det förslagsställaren skriver. Förvaltningen ser att det i flera 

områden i kommunen finns behov av att skapa attraktiva mötesplatser med exempelvis 

fysisk aktivitet som gemensam bas. Utveckling av dessa platser gynnas ytterligare om 

även andra möjligheter till aktivitet kompletterar dem. Vidare ser förvaltningen att 

medborgarförslaget med fördel kan utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet i 

projektet som i dagsläget pågår.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-11 KFN 2020/00171 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 314 

Medborgarförslag från Håkan Larsson 2020-11-15 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget skall ingå som ett underlag i 

det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet med att kartlägga och utveckla ytor för 

spontana möten och aktiviteter i Uddevalla kommun. 

 

Med detta anser Kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget som besvarat.   
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-03-11 Dnr KFN 2020/00171 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Kristina Mars 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 november 2020 18:41 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Ute gym i Ljungskile. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Nu är det hög tid att placera ett ute gym även i Ljungskile. I dessa tider med en pågående pandemi 
som ingen vet hur långvarig den kan bli måste kommunen se till att medborgarnas välbefinnande 
tillvaratas på bästa sätt. 
Även efter pandemin så kommer dessa gym att användas flitigt om placeringen är genomtänkt. 
I Ljungskile finns flera platser som är lämpliga för en placering, exempelvis i närheten av 
Ljungskilegården, utefter strandpromenaden vid kallbadhuset, vid nyrenoverade tennisbanan mellan 
Irisvägen och Hästhovsvägen eller någon annan lämplig plats. 
Viktigt att den placeras så att tillgängligheten är god för kommunens medborgare att ta sig dit. 
 
Dagens datum: 
2020-11-15 
 
Namn: 
Håkan Larsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 314 Dnr KS 2020/00710  

Medborgarförslag från Håkan Larsson om utegym i Ljungskile  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-12-14 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-12-15 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

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

 

Medborgarförslag från Gustav Johansson om konstgräsplan 

på Grohedsvallen 

Sammanfattning 

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en 

konstgräsplan på Grohedsvallen som är benägen i mellan Uddevalla och Ljungskile. 

Förslagsställaren beskriver i sitt förslag att en konstgräsplan i detta expansiva område 

skulle kunna bidra till en ökad hälsa hos de boende i området. Den skulle även kunna 

bidra till att ersätta en konstgräsplan i samband med att Rimnersområdet utvecklas. 

Förslagsställaren anser även att den befintliga infrastrukturen bidrar till att platsen är 

särskilt lämplig. 

 

Grohedsvallen ägs och drivs av Groheds Idrottsförening, vilket innebär att Uddevalla 

kommun inte har rådighet över utvecklingen av platsen.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen har ett pågående arbete tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen att kartlägga kommunens nuvarande platser för 

spontana möten och aktivitet. Arbetet syftar till att ta fram en kommunövergripande 

plan över vilka platser som är aktuella att utveckla. Utrustningen som skall erbjudas på 

platserna skall bidra till att skapa jämlika förutsättningar till en god folkhälsa. 

 

Förvaltningen anser att spontana aktiva platser för motion och möten bidrar till att 

bibehålla och öka folkhälsan i enlighet med det förslagsställaren skriver. Förvaltningen 

ser att det i flera områden i kommunen finns behov av att skapa attraktiva mötesplatser 

med exempelvis fysisk aktivitet som gemensam bas. Utveckling av dessa platser gynnas 

ytterligare om även andra möjligheter till aktivitet kompletterar dem.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12 KFN 2020/00164 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 312 

Medborgarförslag från Gustav Johansson 2020-11-17 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att platser för spontana möten och motion är viktiga för 

en god folkhälsa i enlighet med vad förslagsställaren skriver. Uppdrag finns att utreda 

platser för ändamålet. Med detta anses medborgarförslaget var besvarat. 
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Paula Nyman Kristina Mars 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 17 november 2020 23:29 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Konstgräsplan på Grohedsvallen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt medborgarförslag är att bygga konstgräsplan på Grohedsvallen. Den kortsiktiga vinsten är att 
därmed ersätta Rimnersvallens konstgräsplan innan en ny kan byggas inom Rimnersområdet. 
 
Den långsiktiga vinsten är att detta är en viktig del i att bygga ut infrastrukturen i detta område som 
kanske växer mest i kommunen just nu. Det borde vara av intresse att främja möjligheter till 
idrottsaktiviteter i närområdet till alla de bostäder som byggs och planeras att byggas. Idag är 
området Ammenäs - Ulvesund en blind fläck på anläggningskartan vad gäller idrottsarenor i 
kommunen, vad gäller anläggningar som kan nyttjas året runt. En sak som inflyttare definitivt tittar 
på och som höjer attraktionen. Busshållsplats i direkt anslutning till arenan möjliggör också enkel 
pendling till träning och match. 
 
Befintlig grusplan med befintligt ljus underlättar anläggningsarbetet. 
 
Dagens datum: 
20201117 
 
Namn: 
Gustav Johansson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 312 Dnr KS 2020/00720  

Medborgarförslag från Gustav Johansson om konstgräsplan på 
Grohedsvallen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-12-14 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-12-15 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

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

 

Medborgarförslag om att sätta ut bojar i vattnet på badplatser 

för kunna öva på simning 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget från Ingrid Karlsson är att upprätta markeringar i vattnet på 

kommunens badplatser som anger en sträcka om 25 meter. Detta för att öka 

möjligheterna att öva på sin simförmåga och veta hur långt man kan simma.  

 

Förvaltningen anser att förslagsställarens önskemål går väl i linje med vad som framgår 

av kultur och fritids verksamhetsplan för 2021-2023 avseende mål för att främja 

simkunnighet.  

 

Kultur och fritid upprättar årligen markeringar på en del av kommunens badplatser för 

djup som går till midjehöjd. Förvaltningen ser goda möjligheter att samordna dessa så 

att djupmarkeringarna utsätts med ett mellanrum på 25 meter. Detta skulle även 

medföra att simmande med en begränsad simförmåga håller sig på ett djup som är 

tryggt och säkert. Möjligheter finns att inkludera anvisningarna i kultur och fritids 

rutiner för markering av djup. 

  

Förvaltningen föreslår därför att bifalla medborgarförslaget och tillämpa nytt arbetssätt 

för utsättning av markeringar på badplatser. Vidare hålls medborgarna informerade via 

kommunens hemsida om vilka platser som 25 meters-markeringar finns att tillgå. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05 KFN 2020/00115 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 § 190 

Medborgarförslag från Ingrid Karlsson 2020-06-16 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget och inkluderar markering för 

längd i samband med utsättning av djupmarkeringar på de badplatser där det är möjligt.  
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Paula Nyman Kristina Mars 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 16 juni 2020 11:02 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Simkunnighet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Att kunna simma är viktigt och då gäller det 200 meter,  skulle önska att det fanns t.ex. bojar som det 
är uppmätt längd i mellan 25 m.på badplatser som unda vid bryggorna då kan träna och veta att man 
klarar att simma riktigt 
 
Dagens datum: 
16/6-20 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 Dnr KS 2020/00427  

Medborgarförslag om att sätta ut bojar i vattnet på badplatser 
för att kunna öva på simning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  

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

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-09-14 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-09-15 

Förslagsställaren 

Kultur och Fritidsnämnden 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(7) 

2021-03-24 Dnr KFN 2017/00119 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars  

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

 

Etablering av ridanläggning i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige (2018-10-10 § 238) att 

fortsätta arbetet med utformningen av en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort i 

kommunens lokalförsörjningsprocess. Kultur och fritid skulle även ta hänsyn till de 

inkomna skrivelserna i ärendet kring behovet av en ny ridanläggning.   

  

Förvaltningen har sammanställt en behovsanalys för ridanläggning i Uddevalla.   

Behovsanalysen bygger på dialogträffar med invånare, föreningar, företagare och 

tjänstepersoner och tar avstamp i kommunala uppdrag, mål och strategier. Analysen 

visar på behov av en anläggning som möjliggör ridskola, träning, tävling och parasport. 

Anläggningen ska var tillgänglighetsanpassad för att personer med funktionsnedsättning 

ska kunna delta i verksamheten på lika villkor.    

  

Uddevalla ridklubb är i dagsläget i akut behov av ersättningslokaler eftersom arbetet 

med att omvandla området där deras anläggning ligger till industrimark fortgår.  

För Ljungskile ridklubb är anläggningsförutsättningarna långt ifrån goda. Föreningen 

har en påtaglig markbrist som ytterligare försvåras genom en expansion av Ljungskile 

tätort. Även för Ljungskile ridklubbs överlevnad krävs således ersättningslokaler.   

Ridsportens anläggningsförutsättningar är således undermåliga i dagsläget och riskerar 

att bidra till att mycket av dagens föreningsdrivna ridsport utsläcks inom något 

decennium i Uddevalla.   
 

Samtliga deltagare i medborgardialogerna samt föreningar som idag har ett samarbete 

med förvaltningen har fått möjlighet att läsa ett utkast av rapporten och inkomma med 

remissvar. Av remissvaren som inkommit till förvaltningen  framgår att det finns en stor 

vilja, engagemang och framtidstro till att ridsporten i och med att behovsanalysens 

förslag kan stärka och skapa förutsättningar för överlevnad på lång sikt. De föreningar 

som driver ridskolor har i remissvaren aviserat intresse av att delta i processen kring den 

nya anläggningens utformning och verksamhet. Föreningar med inriktning på tävling 

samt funktionsrätt har även de ställt sig positiva till behovsanalysen.   

  

Utifrån kultur och fritids övergripande syften, strategier och mål behövs platser som är 

öppna och som kan skapa gemenskap, där människor kan mötas kring ett gemensamt 

intresse. En funktionell och tillgänglighetsanpassad ridanläggning kan bli just den 

mötesplats för föreningar och andra aktörer som hästsektorn i Uddevalla 

efterfrågat. Eftersom det gynnar idrott och fritid för flickor och personer med 

funktionsnedsättning skulle det även bli en konkret insats för en jämställd och rättvis 

resursfördelning.  
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En samordning av behov inom flera förvaltningars ansvarsområden ger goda 

förutsättningar till samnyttjande av anläggningen. Både inom LSS-verksamhet, 

arbetsmarknadsinsatser och utbildningar på grundskole- och gymnasienivå finns 

intresse och möjligheter att samnyttja lokalerna.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-24. KFN 2017/00119  

Sammanställning av remissvar, 2020-03-19  

Behovsanalys: Ridanläggning i Uddevalla kommun, 2021-03-24 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag KF 2018-10-10 §238  

Värdeskapande hästkrafter, Kultura AB, 2018-05-16  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner utredningen Ridanläggning i Uddevalla 

kommun som en behovsanalys till beställning av förstudie.  

  

Kultur och fritidsnämnden beställer en förstudie som genomförs av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med lokalförsörjningsprocessen kring 

etablering av ridanläggning.  

  

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter kring 

samfinansiering för byggnation av ny ridanläggning samt utreda och föreslå driftsform 

och hyresförhållanden för anläggningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att fortsätta arbetet med 

utformningen av en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort i kommunens 

lokalförsörjningsprocess, samt uppdrog åt kultur och fritidsnämnden att ta hänsyn till de 

inkomna skrivelserna i ärendet kring behovet av en ny ridanläggning 

(Kommunfullmäktiges protokollsutdrag KF 2018-10-10 §238).   
  

Uppdraget att sammanställa ett underlag för att klargöra vilken verksamhet som är aktuell 

att bedriva i lokalerna, samt vilket behov av lokaliteter och lokalisering som skulle kunna 

fylla verksamhetsutövarnas behov har genomförts genom medborgardialoger samt dialoger 

med politiker och tjänstepersoner.   

  

Förvaltningen har vidare sammanställt en behovsanalys där ovanstående finns beskrivet, 

tillsammans med en beskrivning av varför en ridanläggning är en kommunal 

angelägenhet kopplat till uppdrag, mål och strategier. Behovsanalysen bifogas i ärendets 

underlag för fördjupad läsning.   
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Lokalprogrammet i korthet  

Anläggningen som föreslås utifrån behovsanalysen har stall, förråd, spolspiltor och 

foderförvaring för såväl ridskolehästar som tillfälliga gäster, två fullmåttsmaneger som 

kan användas till ridskola, träning och tävling samt ett mindre ridhus i anslutning till 

ridskolelokalerna som kan användas som träningslokal. Anläggningen är fullt 

tillgänglighetsanpassad och ger möjligheter för alla som önskar att rida att delta i 

aktiviteterna. Tillgång till karantänstall, veterinär och hovslagarplats finns också med i 

lokalprogrammet.   

  

Andra lokaliteter som beskrivs är samlingslokaler, kontor, omklädningsrum och 

duschar, toaletter och tvättstuga med torkrum. I lokalerna tillskapas även utrymmen för 

övernattning i samband med lägerverksamhet.   

  

Öppna, attraktiva, tillgängliga och säkra utomhus och inomhusmiljöer skapar värde för 

allmänheten som kan nyttja anläggningen för rekreation, lek samt idrotts- 

och kulturupplevelser. Hästen som symbol och värde är även en levande kulturhistoria 

och har haft en avgörande roll i samhällets utveckling fram till idag.  

  

Samnyttjande av anläggningen  

Omsorgsfull och genomtänkt utformning av gemensamma ytor såsom fikarum, 

konferensrum och omklädningsrum gör att ridanläggningen kan samnyttjas av flera 

kommunala verksamheter, vilket skapar ett effektivt lokalutnyttjande. Samtidigt medför 

detta att de barn och unga som utövar sporten får attraktiva utrymmen att vistas i även 

den tid som de inte rider, för läxläsning och umgänge.  

  
Som konstaterats i tidigare utredning Värdeskapande hästkrafter finns det även stora 

värden i att inkludera andra kommunala verksamheter och därigenom även dra nytta av 

miljön, naturen och närheten till djuren inom ramen för olika ansvarsområden. Ett 

förvaltningsövergripande användande ger en ökad representation av kommunens 

medborgare i lokalerna och som kan leda till en ökad förståelse för allas lika värde, allas 

rätt att delta i samhället och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet. En 

förståelse för djur, natur och miljö är även för den breda allmänheten viktiga parametrar 

i arbetet med att ställa om samhället till att vara hållbart över tid. När det gäller 

möjligheterna att förlägga arbetsmarknadsinsatser i lokalerna finns en mängd varierande 

och meningsfulla arbetsuppgifter att tillgå i en social och stimulerande miljö.  

  

Hästar och ridning som aktivitet och fritidsintresse för personer med 

funktionsnedsättningar  

Kvalitativa anläggningsförutsättningar skulle frigöra en stor mängd ideella krafter till 

utveckling av ridsporten inom kommunen. Det finns en stor vilja att tillsammans kunna 

skapa så mycket mer än vad som är möjligt idag. En sådan hjärtefråga som återkommer 

i dialoger med föreningarna är att kunna erbjuda funktionsnedsatta personer inkludering 

i ridsporten. I dagsläget är det en mycket stor andel som helt stängs ute från ridning som 
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aktivitet. Detta förtydligas ytterligare i kontakt med föreningen Rörelsehindrade barn 

och ungdomar i Uddevalla. Föreningen organiserar i dagsläget till stor del ridning för 

sina medlemmar i Trollhättan, vidare har föreningen varit tvungna att glesa ut ridning 

som aktivitet eftersom kapaciteten för pararidning är begränsad.   

  

Det krävs även stora insatser från anhöriga för att funktionshindrade barn och ungdomar 

skall kunna få tillgång till ridning då dessa måste lämna kommunen för att 

överhuvudtaget kunna delta i aktiviteter. Systemet för möjlighet till personlig assistans 

bygger vidare inte på den långa resväg som är nödvändig till aktiviteter utanför 

kommungränsen. För ridintresserade personer inom LSS-boende finns svårigheter att 

samordna aktiviteter och det krävs ett flertal kan medfölja till aktiviteter för att 

personalstyrkan skall räcka till.   

  

Möjligheterna i den föreslagna anläggningen skapar goda förutsättningar även för 

medföljande personer att aktiveras och erbjudas en kvalitativ vistelse på sin fritid. 

Närheten skapar större utrymme för personer med personlig assistans att organisera så 

att assistanstimmarna räcker till ridaktiviteter.   

  

Behov kring tävlingsanläggning  

Behovsanalysen innehåller lokaliteter för att skapa möjligheter för tävlingsverksamhet 

och för föreningar att hyra in sig och bedriva träningar på egen häst. Uddevalla 

Ryttarförenings ridhus och tävlingsbana är belägen på privat mark och har stora 

underhållsbehov och dras med stora utgiftsposter för bland annat tillfartsvägen till 

anläggningen. Investeringar gällande vatten och avlopp samt byte av tak med mera kan 

inte finansieras av föreningen själva utifrån dagens förutsättningar. För deras del skulle 

anläggningen säkra möjligheterna för föreningens barn och ungdomar att kunna mötas 

och träna tillsammans i kvalitativa lokaler som också håller sådan klass att de kan 

utvecklas i idrotten till att bli framgångsrika som tävlingsryttare. Något som inte är 

möjligt idag. Barn och ungdomar med högre ambitioner och vilja att utvecklas inom 

tävlingsdelen av ridning behöver även på lägre nivåer lämna kommunen för att söka sig 

till ridanläggningar med bättre förutsättningar. Vidare är det en begränsning för barn 

och ungdomar vars föräldrar inte har möjlighet att ställa upp för att regelbundet 

transportera häst och ryttare långa sträckor för ändamålet.  

  

Inom ridsporten som tävlingsgren finns även här ett stort hålrum att fylla eftersom 

närmsta kvalitativa tävlingsanläggning ligger långt bort. De närmsta 

tävlingsanläggningarna som finns ligger i Skövde respektive i Åby söder om Göteborg. 

Detta skapar en unik möjlighet för Uddevalla att förutom att ge våra egna föreningar 

möjligheter att arrangera, även har potential att skapa ett hästcentrum som gagnar möten 

av människor som kommer från en stor del av Västra Götaland men även från Norge. 

Anläggningen kan bli ett hjärta som sprider liv åt ridsport i hela Västsverige. 

Ekonomiskt finns även mycket att vinna på att skapa förutsättningar för kvalitativ 

tävlingsverksamhet eftersom detta även utgör en viktig inkomstkälla för anläggningen. 
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Inkomsterna inom ramen för tävlingsverksamheten skapar också goda möjligheter att 

hålla nere anläggningskostnader för ridskoledelen genom samnyttjande av lokalerna.   

  

Positiva synergieffekter inom grönt näringsliv, turism och besöksnäring kan även ses 

som konkreta följder av anläggningens utformande som nu föreslås.  

  

Föreningarnas nuläge och deras respons på behovsanalysen  

Samtliga deltagare i medborgardialogerna samt föreningar som idag har ett samarbete 

med förvaltningen har fått möjlighet att läsa ett utkast av rapporten och inkomma med 

remissvar. Remissvaren är sammanställda i en tabell som bifogas ärendet och där det 

även framgår hur förvaltningen behandlat inkomna synpunkter. Av remissvaren som 

inkommit till förvaltningen framgår att det finns en stor vilja, engagemang och 

framtidstro till att ridsporten nu kan stärkas och skapa förutsättningar för överlevnad på 

lång sikt.   

  

Uddevalla ridklubb är i dagsläget i akut behov av ersättningslokaler eftersom arbetet 

med att omvandla området där deras anläggning ligger till industrimark fortgår.  

  

Kommunen behöver platser som är öppna och som kan skapa denna gemenskap, 

där människor kan mötas kring ett gemensamt intresse. Ridsportens 

anläggningsförutsättningar som beskrivs i behovsanalysen är i dagsläget undermåliga 

och riskerar att bidra till att mycket av dagens föreningsdrivna ridsport utsläcks inom 

något decennium i Uddevalla. Förutsättningarna är dock goda inom ramen för 

anläggningen som föreslås i behovsanalysen att skapa en trygg mötesplats för alla 

medborgare. Utifrån behovsanalysen ska anläggningen utformas som en portal för 

friluftsliv, lek och rekreation, men också inspirera till kulturella intryck och uttryck. 

Exempelvis kan med fördel placeras konstföremål i form av skulpturer eller andra 

objekt runt anläggningen för att skapa inbjudande miljöer.  
 

För ridsportens förutsättningar på längre sikt krävs en kraftsamling och en satsning och 

detta är något som måste göras inom kort. Som tidigare beskrivits är Uddevalla 

ridklubbs anläggning i akut behov att ersättas, men även för Ljungskile ridklubb är 

anläggningsförutsättningarna långt ifrån goda. Föreningen har under en lång tid haft 

svårt att erbjuda hästarna kvalitativ utemiljö på grund av markbrist för vinterhagar. De 

hårt belastade markerna uppnår inte hästars möjligheter att röra sig fritt i alla gångarter. 

Detta krav är något som ytterligare stärkts genom den nya djurskyddslagstiftningen.  

  

Ljungskile ridklubbs anläggning dras även med mögelproblem som skapar risker för 

såväl hästar som för människor. Detta problem fördjupas ytterligare eftersom det är barn 

och ungdomar som företrädesvis vistas i lokalerna. Redan vid tiden för byggandet av 

föreningens nuvarande stall var det omodernt, detta såväl utifrån hästarnas välfärd som 

för en god arbets- och utbildningsmiljö. Förutom den ekonomiska osäkerheten och 

förlusten som fastighetsdriften för med sig belastar det även de ideella insatserna som 

engagerade personer behöver lägga in. Ideella insatser som istället hade kunnat 
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användas till utveckling av kärnverksamheten som är att erbjuda så många barn och 

ungdomar som möjligt ridning till en låg kostnad.   

  

För att Ljungskile Ridklubbs anläggning skall kunna användas 

för ridsportsändamål krävs stora investeringar från kommunens sida för att 

anläggningen skall kunna bli attraktiv och hållbar. Då återstår fortfarande markbristen 

och riskerna i samband med expanderingen av bostäder i området. Även för Ljungskile 

ridklubbs överlevnad krävs således ersättningslokaler. Föreningen ställer sig i dagsläget 

positiva till att delta i det kommande arbetet med att utforma den nya ridanläggningen 

för att kunna flytta verksamheten till denna.  

  

I dialogerna med såväl medborgare i alla åldrar, föreningar, företagare, tjänstepersoner 

och politiker är ordet som ständigt återkom ”Tillsammans”. Det finns en stor vilja och 

kraft att kunna lyfta såväl ridsporten som den sociala gemenskapen och skapa miljöer 

där man välkomnas oavsett könstillhörighet, ålder, bakgrund, utbildnings- eller 

prestationsnivå.   

  

Föreningarna som i dag bedriver ridskoleverksamhet ser båda stora möjligheter att 

samarbeta under samma tak och tillsammans erbjuda alla barn och ungdomar i 

kommunen kvalitativ ridskoleverksamhet. Genom att ge dem möjligheter till goda 

anläggningsförutsättningar och även möjligheter att samnyttja lokaler läggs även grund 

för ekonomisk långsiktig hållbarhet för föreningarna. Ett stort ok för föreningarna är i 

dagsläget brister i anläggningarna som delvis ligger på föreningarna att själva åtgärda. 

De har ett stort och svårt ansvar eftersom föreningarna själva i sin natur saknar kunskap 

och resurser om fastighetsskötsel. Genom avtal som idag finns mellan kommunen 

och ridföreningarna ligger mycket av ansvaret för fastighetsdrift på föreningarna, till 

exempel när det gäller snöröjning, åtgärder i förhållande till verksamhetsytor med mera. 

För en av föreningarna saknas exempelvis helt möjlighet att maskinellt snöröja och sker 

därför för hand med ideella krafter från eldsjälar. Den andra föreningen har inte 

ekonomiska muskler att alls åtgärda sina markförutsättningar i hagar eller att bygga om 

gödselplattan så att den slutar läcka. Basala insatser för att alls kunna tillgodose barn 

och ungdomar med möjligheter att rida på lång sikt.   

  

Bidrag till uppfyllande av visionen – liv, lust och läge i Uddevalla  

Flera aspekter bidrar till att människor i arbetsför ålder väljer att förflytta sina bopålar 

och slå ner dem på nya platser och möjlighet till arbete är av stor vikt.   

  

Ett gott liv för alla i Uddevalla bygger både på möjligheter till försörjning och som 

delvis möjliggörs via tillgång till industrimark och goda boendemiljöer. För att skapa en 

god folkhälsa, sammanhållning och trivsel i kommunen innebär behövs öppna 

mötesplatser där ett spektrum av olika människor kan känna samhörighet kring 

gemensamma intressen.   
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1 Sammanfattning 
Ridning är Sveriges tredje största ungdomsidrott efter fotboll och innebandy. 

Utöver att vara en hobby och en idrott är det även en folkrörelse, som för med sig 

många positiva värden både för individen, för särskilda grupper och för 

kommunen som helhet.  

Hästen och stallmiljön kan utöver ridutbildning och ridsport användas i vård, 

omsorg och utbildning. Ridsport möjliggör destinations- och 

näringslivsutveckling. Goda förutsättningar för att utöva sitt hästintresse på allt 

från hobby- till elitnivå kan få människor att byta hemstad.   

Trots detta har ridsporten inte en särskilt framträdande roll i Uddevalla. Att 

ryttare åker till närliggande kommuner för att utöva sin sport stämmer inte 

överens med kultur och fritidsnämndens mål om ett brett och varierat utbud av 

föreningsaktiviteter och anläggningar som möjliggör platser för föreningslivet att 

mötas, träna och tävla i.  

Ridning är en idrott och aktivitet som utövas mestadels av flickor och kvinnor. 

Det är även en av de största idrotterna för funktionsnedsatta – i Sverige finns 

4 000 ryttare med funktionsnedsättningar1. Jämförelsevis finns det 2426 

fotbollsspelare med funktionsnedsättningar2.  

Uddevalla kommun kan genom en investering i en kommunal ridanläggning 

skapa förutsättningar för ridning som idrott, ge möjligheter för föreningslivet att 

utvecklas och inte minst bidra till mål om jämställd resursfördelning.  

Mer djur och natur i socialtjänstens dagliga verksamhet är efterfrågat av 

brukarna. Ridskolan brukar ofta omtalas som en fritidsgård eftersom barn och 

unga gärna spenderar mycket tid där utöver sin ridlektion. Kommunala 

verksamheter kan gynnas av en ny ridanläggning, samtidigt som det är en 

investering i folkhälsa, föreningsliv, näringsliv och destinationsutveckling. 

Genomförda dialoger med intressenter inom hästsport visar på omfattande behov, 

men även på samarbetsvilja och utvecklingspotential hos föreningarna. Ingen av 

Uddevallas befintliga ridanläggningar är fullt ut tillgänglighetsanpassad, men 

flera föreningar och ryttare vill bedriva para-ridning.  

Styrelser för föreningar som driver ridskolor har i större utsträckning än andra 

idrotter en krav- och regelstyrd verksamhet att hantera. Dels på grund av 

djurhållningen, men de har också arbetsmiljö- och personalansvar på grund av att 

de har anställda i form av exempelvis ridlärare och stallskötare. De har även 

driftansvar för anläggningarna, som dessutom ofta är omoderna. Detta påverkar 

ridföreningars ekonomi och deras möjligheter att utvecklas.  

Föreningarna har själva uttryckt att de kämpar för att få tonåringar att stanna kvar 

i verksamheten och att de vill men har begränsade resurser att jobba med 

återväxt. Det finns en önskan att öka mångfalden genom att arbeta med 

integration och att locka fler killar till sporten. Ett möjligt antagande är att 

ridföreningarna i Uddevalla skulle kunna utvecklas mycket om 

anläggningsförutsättningarna förbättrades. 

 

1 Svenska Ridsportförbundet (2019)  
2 https://www.parasport.se/globalassets/fotboll/dokument/parafotboll-i-sverige-

2020.pdf?w=900&h=900 

http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/
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En ridskola behöver mycket mark. Många ridskolor blir inbyggda av en allt mer 

expansiv bostadsbebyggelse. Ridskolans behov av naturmiljöer skapar 

möjligheter att tillgängliggöra dessa för fler typer av rekreation.  

Det finns en lokal, regional och en nationell brist på tävlingsanläggningar. I 

Uddevalla med omnejd saknas en anläggning för tävling och träning som har rätt 

standard för bland annat ytor, parkering, underlag, läktare och säkerhet. Detta gör 

det svårt att locka tävlingsekipage till Uddevalla3. Bedömningen utifrån tidigare 

utredning är att ridsportföreningar i området saknar idag tillgång till 

ridanläggning med kapacitet för nationella tävlingar på senior och junior nivå.  

Utredningens förslag är att kommunen investerar i en ridanläggning som 

möjliggör ridskola, träning, tävling och parasport.  

En funktionell och tillgänglighetsanpassad ridanläggning kan bli just den 

mötesplats för föreningar och andra aktörer som hästsektorn i Uddevalla 

efterfrågat. Omsorgsfull och genomtänkt utformning av gemensamma ytor såsom 

fikarum, konferensrum och omklädningsrum gör att ridanläggningen kan 

samnyttjas av flera kommunala verksamheter, vilket skapar ett effektivt 

lokalutnyttjande. 

En sådan anläggning skulle ge ridsporten och ridföreningar i Uddevalla en chans 

att överleva och utvecklas, vilket kan leda till att ridsporten kan bli ”mer för fler”. 

Investeringen skulle även bli en konkret insats för en jämställd och rättvis 

resursfördelning. 

 

2 Bakgrund  
Kultur och fritidsnämndens uppdrag från kommunfullmäktige 2017 

Marken där Uddevalla Ridklubbs anläggning finns ska tas i anspråk för 

industriändamål och föreningens hyreskontrakt med kommunen löper ut 2024. 

Detta har lett till det uppdrag kultur och fritid fick 2017 om att utreda behov av en 

ridanläggning i Uddevalla.  

Uppdraget utmynnade i utredningen Värdeskapande hästkrafter – en ridutredning 

med medborgaren i fokus. I utredningen kartläggs ridsportföreningar i Uddevalla 

och deras förutsättningar. Både brister och möjligheter gällande ridsportens 

förutsättningar i Uddevalla identifieras. Styckena nedan summerar resultaten av 

denna utredning.  

Samtliga kartlagda ridsportföreningar har utmaningar kring antingen 

investerings- och underhållsbehov i anläggningen, föreningens ekonomi, kvalitet 

på ridskoleverksamhet eller ägarförhållanden4. Således finns anledning att tro att 

ett redan begränsat lokalutbud för ridsporten riskerar att minskas ytterligare.  

Utredningen visar även att kommunen har ett lågt antal ridskoleplatser i 

förhållande till befolkningsmängd, jämfört med närliggande kommuner. I 

 

3 ibid 
4 Risshytt- Collman (2018) Värdeskapande hästkrafter 



  6 (62) 

 

utredningen dras slutsatsen att Uddevallas invånare utövar sitt intresse på 

ridskolor i andra kommuner5.  

Befolkning Uddevalla  Behov 

ridskoleplatser  

Antal platser 2015 

55 000 (2015)  550 
180  = 0,3 per 100 

invånare 
61 000 (prognos 2025) 610  

Tabell 1. Behov av ridskoleplatser samt antalet tillgängliga platser utifrån 

befolkningsantal, beräknat utifrån ridsportsförbundets kalkyl.   

 

Uddevalla Orust Färgelanda Munkedal 

0,3 1,7        2,3         1,9 

Tabell 2. Antal ridskoleplatser i Uddevalla jämfört med andra kommuner. Siffrorna 

kommer från rapporten Värdeskapande Hästkrafter (2018).  

Utredningens slutsats var att en ny, modern och tillgänglig ridanläggning behövs i 

Uddevalla. Denna bör ha ridskoleverksamhet som bas och att ridskolans 

verksamhet, resurser (hästarna) och miljö (anläggning och dess omgivning) 

skapar möjligheter för att bedriva exempelvis daglig verksamhet, arbetsträning, 

terapeutiska och pedagogiska insatser inom ramen för ridanläggningen.  

För att tillgodose funktionsnedsatta personers behov av hästar och ridning 

som fritids- och friskvårdsaktivitet föreslog utredningen att genom en nybyggd 

anläggning skapa förutsättningar att optimera anläggningens funktion och fysiska 

tillgänglighet från början utifrån målgruppernas behov. 

Vidare fastslogs i utredningen att en anläggning med goda tränings- och 

tävlingsfaciliteter skulle kunna bli ett regionalt centrum för utbildning, 

arrangemang och tävling.  

I utredningen redovisades bland annat möjligheter för barn och 

utbildningsförvaltningen, socialtjänsten samt arbetsmarknadsavdelningen att 

nyttja en ridanläggning som en gemensam kommunal resurs. Socialtjänsten och 

dess brukare efterfrågade möjlighet att förlägga daglig verksamhet i samklang 

med djur och natur6. 

Stallet erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter i en inspirerande miljö, för de som 

är intresserade av djur, natur och lantbruk. Arbetsmarknadsavdelningen såg 

ridanläggningen som en resurs genom mångfalden arbetsuppgifter den kommer 

erbjuda i kombination med verksamhetens rutiner och strukturer.  

Både arbetsmarknadsavdelningen och socialtjänsten såg den även som en möjlig 

social mötesplats som även skulle vara tillgänglig under brukarnas/deltagarnas 

fritid.  

 

5 Risshytt- Collman (2018) Värdeskapande hästkrafter 
6 Risshytt-Collman (2018)  
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Barn och utbildning har bland annat en gymnasial lärlingsutbildning med 

hästinriktning, där praktiska moment förläggs på Ljungskile Ridklubb. Även 

gymnasiesärskolan samverkar med Ljungskile Ridklubb.  

Rapporten Värdeskapande hästkrafter godkändes av kultur och fritidsnämnden i 

juni 2018 (§ 89). Nämnden beslutade även att initiera arbete med ridanläggning i 

enlighet med utredningens slutsatser och rekommendationer.  

Kultur och fritidsnämndens uppdrag från kommunfullmäktige om att fortsätta 

arbetet med en ridanläggning i kommunens lokalförsörjningsprocess 2018-10-10  

Kommunfullmäktige godkände år 2018 rapporten Värdeskapande hästkrafter och 

gav kultur och fritidsnämnden ett nytt uppdrag; att fortsätta arbetet med en 

ridanläggning i kommunens lokalförsörjningsprocess samt beakta inkomna 

skrivelser.  

Det första steget i lokalförsörjningsprocessen är att identifiera behov. Kultur och 

fritidsnämnden beslutade att arbete med ridanläggning ska ske i enlighet med 

Värdeskapande hästkrafters slutsatser och rekommendationer. Utredningen tog ett 

brett grepp på ridanläggningsfrågan; större än ersättningslokal för Uddevalla 

Ridklubbs ridskoleverksamhet. För att kunna arbeta utifrån utredningens 

slutsatser och rekommendationer behöver avstamp tas i kommunens mål, 

strategier och visioner, för att utreda i vilken grad dessa stämmer överens med det 

förstnämnda.  Detta är grunden till syftet med föreliggande utredning.  

Inom ramen för det nya uppdraget samlades kunskap om ridsportens 

förutsättningar i Uddevalla in genom en rad workshops. Detta visade bland annat 

att ridanläggningar i Uddevalla är små, geografiskt utspridda, dåligt underhållna 

och att det är bristande samverkan föreningar emellan samt med andra aktörer 

inom ridsport.  

3 Syfte, frågeställningar och metod 

3.1 Syfte  

Syftet med utredningen är att, med avstamp i politiska mål och visioner samt det 

kommunala uppdraget, klargöra behovet av en ridanläggning i Uddevalla.  

Denna utredning ska komplettera den tidigare utredningen Värdeskapande 

hästkrafter i form av ett lokalprogram där lokalutrymmen och miljöer beskrivs 

utifrån behoven.   

Utöver detta är syftet med utredningen att:  

• Beskriva hur en ridanläggning kan bidra till att ridsporten i Uddevalla 

med omnejd gynnar kommunen med avseende på folkhälsa, 

civilsamhälle, jämlikhet, besöksnäring, friluftsliv, kultur och 

identitet/platsvarumärke, näringsliv och lärande.  

• beskriva lokalbehov och visioner för en ridanläggning som uppfyller 

föreningars behov och ger utrymme för att ridsporten ska kunna 

utvecklas och locka fler utövare  

• skapa ett underlag som kan utgöra grund inför fortsatta steg i processen 

för en ny ridanläggning i Uddevalla (beställning av förstudie).  

Utredningen ska även beskriva möjligheter för anläggningen att vara en resurs för 

fler kommunala verksamheter. 
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Kultur och fritidsnämndens uppdrag från Kommunfullmäktige (2018-10-10 § 

238) lyder enligt följande: 

att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att fortsätta arbetet med en 

ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort i kommunens 

lokalförsörjningsprocess, samt 

att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att ta hänsyn till de inkomna skrivelserna 

från Ljungskile ridklubb, Uddevallas förening för rörelsehindrade barn och 

ungdomar, Martina Liewendahl samt Uddevalla Ryttarförening i den fortsatta 

utredningen om ridanläggning 

Kommunen har även fått en inkommen skrivelse från föreningen Hästkraft i 

hjärtat av Bohuslän.  Skrivelsen är underskriven av 200 personer.  

3.2 Frågeställningar 

• Hur ser det politiska uppdraget ut kring ridverksamhet och 

ridanläggning?  

• På vilka sätt är en ridanläggning en kommunal angelägenhet?  

• Vilka aktiviteter bedrivs inom ridsport och hästar i Uddevalla med 

omnejd idag?  

• Vilka aktiviteter ser vi behöver bedrivas på ridanläggning framöver, 

utifrån kommunens, föreningars och andra möjliga samarbetspartners 

behov? 

3.3 Avgränsningar 

Utredningen fokuserar på det kommunala och politiska uppdraget för en 

ridanläggning.   

Möjliga driftsformer för anläggningen och verksamheterna däri kommer 

kommenteras ytligt i denna utredning, de bör emellertid hanteras djupare i 

förstudien. 

Nuläget för ridsporten beskrivs utifrån föreningsverksamhet där föreningen har 

ett samarbete med Uddevalla kommun.  

3.4 Metod och material 

Uppdraget till kultur och fritidsnämnden från kommunfullmäktige bestod delvis i 

att ta hänsyn till inkomna skrivelser från intressenter. Dessa ligger till grund för 

de beskrivna lokalbehoven.  

För de teoretiska avsnitten har tidigare utredningar och dokumentation kring 

arbetet med ridanläggning i Uddevalla använts samt kompletterats med exempel 

från andra kommuner och belägg från forskning och myndigheters utredningar. 

Utöver föreningars lokalbehov är en grund till lokalprogrammet (kap. 9) skisser 

och kalkyler från andra svenska ridanläggningar. Svenska Ridsportförbundet har 

även tagit fram underlaget Hästanläggningar – en guide som används som källa 

för avsnitt där lokalbehov beskrivs.  

Andra förvaltningar och enheters behov (arbetsmarknadsavdelningen, 

socialtjänsten, barn och utbildning) beskrivs såsom de uttryckts i tidigare 
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utredningar (främst dokumentation från workshops genomförda inom detta 

uppdrag under 2019) samt rapporten Värdeskapande hästkrafter.  

 

3.4.1 Medborgardialoger och dialoger med andra nämnder 

Kultur och fritid har genomfört dialogträffar med intressenter inom ridsport och 

hästsektorn under våren 2019.  

Inför dialogträffarna arrangerade kultur och fritid i samarbete med SISU en 

inspirationsföreläsning med 170 besökare.  

Dialogträffarna genomfördes i form av fem workshops och deltagarna 

representerade olika perspektiv av nyttjande av anläggningen; ridskola, parasport 

och tränings- och tävlingsverksamhet. Det fanns även en grupp med särskilt 

ungdomsfokus. Deltog gjorde uppskattningsvis 40-50 personer.  

Önskemål och behov som framkom vid dessa tillfällen är till grund för 

lokalprogrammet.  

En workshop med representanter från kommunens övriga nämnder och 

förvaltningar genomfördes i november 2019 för att lyssna in andra förvaltningars 

behov och politiska vilja kring ridanläggning. Deltog gjorde representanter från 

kultur och fritid, barn och utbildning, socialtjänsten och kommunledningskontoret 

samt politiker från respektive presidium.    

3.4.2 Omvärldsbevakning 

Dialogmöten har genomförts med Göteborg och Bohusläns ridsportsförbund och 

ett studiebesök har gjorts till en relativt ny ridskola i Partille kommun.  

Omvärldsbevakning innefattar även granskning av strategiska dokument såsom 

Svenska Ridsportsförbundets Ridskola 2025 och Hästnäringens Nationella 

Stiftelses Strategisk plan 2023. Utredningen har även tagit del av Malmö stads 

och Göteborgs stads utredningar om utveckling av anläggningsförutsättningar för 

ridsporten. 

Utöver detta har handläggare för ärendet fört dialog i samband med konferens 

kring ridanläggningar samt fört dialog med utvecklare inom ridsport i Göteborgs 

stad. 

 

 

4 Uddevallas styrande dokument och dess bäring på 

ridsport 
Nedan följer en redogörelse för hur hästar och ridsport kan kopplas till den lokala 

politikens mål och perspektiv med avseende på jämställdhet, folkhälsa, 

civilsamhälle, demokrati, näringsliv och friluftsliv.  

Strategisk plan 

Liv, lust och läge ger livskvalitet. Uddevallas vision handlar om staden ska vara 

det naturliga valet för ett gott liv, att invånarna är stolta och har lust att utvecklas, 

mötesplatser som inspirerar och inte minst Uddevallas attraktiva läge, som ett 

delregionalt centrum, i hjärtat av Bohuslän och med unik natur.   
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Nedan följer kommunfullmäktiges övergripande strategier samt andra styrande 

dokument och dess bäringar på ridsport:  

 

Styrande 

dokument  

Övergripande 

strategi/mål 

Koppling till ridsporten/Ridanläggning 

Strategisk plan Uddevalla kommun är en 

självklar tillväxtmotor för 

en mer utvecklad region 

 

En anläggning i Uddevalla med goda tränings- och 

tävlingsfaciliteter kan bilda ett regionalt centrum för tävling 

och utbildning enligt utredningen Värdeskapande 

hästkrafter.    

En ridanläggning som har kapacitet för tävlingar på 

regional och nationell nivå bidrar till besöksnäring och 

möjliggör destinationsutveckling då tävlande ekipage ofta 

har flera medresenärer.  

Strategisk plan Utveckla och stärk 

Uddevalla kommuns 

kulturarv och 

platsvarumärke  

En idrottsanläggning av hög kvalitet skulle sätta Uddevalla 

”på kartan”, enligt inkomna skrivelser och genomföra 

dialoger.   

Strategisk plan Verka för ett bra företags- 

och arbetsmarknadsklimat  

Hästintresse och hästhållning skapar efterfrågan på varor 

och tjänster, exempelvis inackorderingsverksamhet, 

utrustning, foder och strö, hovslageri, veterinär- och 

tränartjänster 

Strategisk plan I Uddevalla bedrivs en god 

och trygg utbildning inför 

framtiden 

 

Målet med strategin är en livslång lust att lära som leder till 

högre studier, företagande eller anställning.  

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har ett samarbete 

med en av ridskolorna i Uddevalla.  

Forskning visar att erfarenhet av stallverksamhet ger unga 

kvinnor möjlighet att träna ledarskap. Detta ökar deras 

självförtroende även utanför stallmiljön7.  

Strategisk plan Verka för tillämpning av 

Agenda 2030; jämställdhet, 

god hälsa och 

välbefinnande, fredliga och 

inkluderande samhällen 

God hälsa och välbefinnande kopplas till ridsport som en 

idrott och stallet som en mötesplats kring ett gemensamt 

intresse.  

Ridning utövas till största delen av flickor och kvinnor. Den 

är även en av de mest populära sporterna för personer 

funktionsnedsättningar. 

 

7 Forsberg (2012)  
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Målet bör påverka hållbarhetskrav kring eventuella 

investeringar i nya anläggningar.  

KF horisontellt 

mål för folkhälsa 

"Förutsättningarna för god 

och jämlik hälsa ska öka". 

Det innebär att alla 

nämnder, förvaltningar och 

verksamheter i Uddevalla 

kommun tillsammans ska 

arbeta för en så god och 

jämlik folkhälsa som 

möjligt. 

Ridsporten bidrar till en mer jämställd 

föreningsidrottsverksamhet och folkhälsa då den drar till sig 

flickor och personer med funktionsnedsättningar som 

annars generellt sett är lägre representerade bland övriga 

idrotter. 

Översiktsplan Översiktsplanen är kommunens instrument för långsiktig fysisk planering av mark- och 

vattenanvändning.  

ÖP innehåller aspekter kring jordbruksnäring, kulturlandskap, hållbar utveckling av 

landsbygden, småskalig företagsetablering och levande landsbygd. En fungerande 

ridanläggning ger en god förutsättning för befintliga och nya hästägare att bo i Uddevalla. 

Det ger även ett gott företagsklimat för gröna näringar, ökad efterfrågan varor och tjänster 

och möjliggör flytt av företag till Uddevalla.  

ÖP uttrycker en ambition om att utveckla ekologiskt hållbara turismsatsningar.  

Uddevallas 

Friluftsplan 2030 

(remissversion) 

Övergripande mål: ”Med 

omsorg för framtiden 

förvaltar och utvecklar vi 

tillsammans ett friluftsliv 

som är en naturlig del av 

allas vardag!” 

Ett av planens målområden handlar om tillgång till ytor för 

friluftsliv och att dagens och framtidens behov av detta 

måste genomsyra all samhällsplanering.  

För funktionsnedsatta ökar ridning tillgängligheten till ett 

aktivt friluftsliv. 

Miljömål Uppmuntra och inspirera  

Planera hållbart  

Möte med djur och natur kan vara en inspiration och 

motivation att främja hållbar utveckling. 

En social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering bör innefatta tillgång till mötesplatser 

och natur. 

 

Samtliga nämnder har dessutom utifrån har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 

2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter.  

4.1 Kultur och fritidsnämndens strategier och mål 

Förvaltningen ska även utifrån sitt reglemente sätta barns och ungdomars rätt till 

kultur och fritid främst.  
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Utifrån förvaltningens verksamhetsplan finns två kvalitetsaspekter: tillgänglighet 

och attraktivitet. Dessa ska stärkas för all verksamhet, och behandlar bland annat 

att alla verksamheter ska vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett 

funktionsvariation, ekonomiska förutsättningar och andra diskrimineringsgrunder 

såsom kön och etnicitet.  

Detta påverkar lokalbehovet genom att en ridanläggning måste vara 

tillgänglighetsanpassad, nåbar med kollektivtrafik och verksamheten ska vara 

öppen för alla att delta i.  

Utifrån attraktivitet ska verksamheterna ha en lustfylld, underhållen och 

ändamålsenlig fysisk miljö. Kultur och fritid ska även erbjuda och samskapa ett 

utbud som matchar invånarnas behov och önskemål. 

Nedan följer relevanta nämndsstrategier och mål för föreningsliv samt 

anläggningar och deras koppling till ridsport och ridanläggning.  

 

 

Nämndsstrategi Mål för föreningsliv och 

anläggningar 

Koppling till ridanläggning 

Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga och 

attraktiva platser för 

idrott och hälsa 

Att erbjuda attraktiva 

anläggningar som motsvarar 

föreningslivets behov   

Att skapa förutsättningar för 

idrottsverksamheten i skolan  

 

Samtliga ridföreningar har lokalbehov i 

varierande grad, allt från akuta lagstadgade 

krav till markbehov. 

Den ridanläggning som idag nyttjas av 

gymnasie- och särskolan har omfattande 

lokalbehov för att kunna uppfylla 

tillgänglighets- och djurskyddskrav. 

Kultur och fritid ska 

främja civilsamhällets 

organisering och 

verksamhet 

 

Att stimulera föreningslivet till 

att skapa en mångfacetterad 

och tillgänglig 

fritidssysselsättning 

Kommunen bör sträva efter att förutsättningar 

för ridsportens är jämställt med förutsättningar 

för andra idrotter vad gäller tillgång till 

anläggningar.  

På så vis skapas goda förutsättningar som 

möjliggör denna typ av sport på liknande sätt 

som för andra sporter, för att möjliggöra en 

bredd av fritidsaktiviteter.  

För att främja jämlik 

resursfördelning ska 

kultur och fritid stödja 

och erbjuda aktiviteter 

och verksamheter som 

är såväl högintensiva 

som lågintensiva 

Att skapa ett brett utbud av 

kultur och fritidsaktiviteter 

som möter invånarnas behov 

och önskemål och som bygger 

på invånarnas eget 

engagemang 

 

Ridsport är en högintensiv/organiserad idrott 

och det finns en efterfrågan på anläggning att 

träna och tävla i. Ridskolan är högintensiv då 

medlemskap krävs.  

Ridsport utövas även utanför föreningsramen i 

oorganiserad form.  
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Dessutom är stallet lika mycket mötesplats 

som idrottsanläggning, ridskolor brukar kallas 

för fritidsgårdar, dit barn och unga kommer 

utan att ha en ridlektion bokad.  

På så vis erbjuder ridning även lågintensiva, 

spontana aktiviteter.  

Kultur och fritids 

verksamheter ska bidra 

till en levande och 

hållbar kommun 

Att möjliggöra positiva 

upplevelser av idrott som 

underhållning (mål för 

anläggningar)  

Att stödja föreningsidrottens 

medlemmar att delta i träning 

och tävlan (mål för 

anläggningar) 

Att skapa förutsättningar för 

föreningslivet att mötas, träna, 

tävla och arrangera genom att 

erbjuda lokaler att vara i (mål 

för föreningsliv)  

Tränings- och tävlingsanläggningar saknas i 

Uddevalla med omnejd för de som vill tävla på 

högre nivå. 

Tävlingar, uppvisningar och andra 

arrangemang är viktiga inkomstkällor för 

ridföreningar och skapar möjligheter till 

utveckling och möten. 

Kultur och fritid ska 

arbeta med att skapa ett 

tillgängligt och 

attraktivt friluftsliv 

 

Att ge goda förutsättningar för 

invånare att uppleva 

välbefinnande och 

återhämtning i Uddevalla 

kommun  

En betydande del av ridsporten bedrivs 

utomhus i skogsmiljö, varför naturmiljöer 

behöver finnas i anslutning.  

En ridanläggning kan föra med sig mervärden 

om det finns gångstråk i anslutning till den. 

Ridsportens behov av exempelvis infrastruktur, 

kollektivtrafik, stigar och belysning kan nyttjas 

av andra.  

Kultur och fritid ska 

arbeta för ett tydligt 

barn- och 

ungdomsperspektiv 

Majoriteten av deltagarna i ridsport är under 25 år.   

Barn och ungas perspektiv ska påverka alla projekt och investeringar inom 

nämndens uppdrag. 

Kultur och fritid ska 

främja ett livslångt 

lärande 

 

Ridsporten erbjuder möjligheter till utövande oavsett ambitionsnivå, färdigheter 

och ålder.  

Ridskolan är en samlingsplats för barn, unga och vuxna med varierande 

färdigheter inom ridsport.  
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Kultur och fritids jämställdhetsmål 

• Synliggöra hur jämställdhetsarbete ökar kvaliteten i den kommunala 

verksamheten  

• Motverka könsstereotypa normer  

• Bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis 

Koppling till hästar och ridning 

Utifrån jämställdhet kan ridsporten anses vara en jämställd sport då män och 

kvinnor tävlar mot varandra på lika villkor. Dessutom är ridsport en idrott som 

utövas av mestadels flickor och kvinnor, och det finns belägg för att detta medför 

att ridsport inte får samma resurser som idrotter som domineras av män.  

Det finns exempelvis resonemang från längre bak i tiden om det faktum att 

traditionella flickidrotter hamnar i skymundan när kommunala budgetar ska 

fördelas, och hur detta lett till att ridning blivit en dyrare sport8.  

Ridsporten har högst andel kvinnor (90 procent) av alla Sveriges idrottsförbund9. 

Samtidigt är ridning en jämställd sport i avseendet att män och kvinnor i olika 

åldrar tävlar mot varandra på lika villkor.  

Av antalet deltagartillfällen i Uddevallas idrottsföreningar är endast 39 procent 

flickverksamhet10. Samtidigt är 95 procent av medlemmarna i Uddevallas 

ridklubbar flickor11, och majoriteten av medlemmarna är yngre än 21 år. 

Det finns en uppfattning hos ridsport-intressenter i Uddevalla att ridsporten får 

stå tillbaka till förmån för andra idrotter som domineras av killar.  

Ridsporten har låg andel barn och unga med utländsk bakgrund och med ”lägre” 

socioekonomisk bakgrund. Däremot finns en god inkludering av människor med 

funktionsnedsättningar12.  

Genom att investera i en idrott som mestadels flickor och kvinnor ägnar sig åt, 

ökas kommunens förutsättningar att uppnå mål om att fördela resurser på ett 

rättvist och medvetet sätt.  Inom ridsport är dessutom de flesta förtroendevalda 

kvinnor13.  

Både ridsporten och jämställdhetsarbete kan vinna på att attrahera fler manliga 

utövare. Studier visar att könsintegrering kan bidra till att bryta ner en 

hypermaskulin idrottskultur och möjliggöra för olika sätt att vara pojke eller man 

på14.  

 

8 Forsberg (2012)  
9 Svenska Ridsportförbundet (2019) 
10 Utvärderingsringen (2018), Utredning av det totala stödet till föreningar. Statistiken avser 

idrottsföreningar.  
11 Ibid  
12 Risshytt-Collman (2019)  
13  Svenska Ridsportförbundet (2019) 
14 Riksidrottsförbundet (2017) 

http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/
https://www.ridsport.se/Omoss/Statistik/
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Inom ridsporten finns initiativ för att öka mångfalden, det vill säga inkludera fler 

killar och fler utlandsfödda. Svenska Ridsportförbundet har krokat arm med 

forskarväsendet för att öka mångfalden inom ridsporten. I rapporten En ridsport 

för alla redovisas ett antal integrationsprojekt. Det konstateras bland annat att 

ridsporten har en fördel gentemot andra idrotter i att skapa möjligheter för 

integration i form av närheten till djur och natur, som kan vara avkopplande och 

ge en bild av svensk kultur15. 

För att som kommun möjliggöra för ridföreningar att nå nya målgrupper kan en 

väg vara att öka förståelsen för deras specifika förutsättningar. En specifik aspekt 

är att föreningar i högre utsträckning äger och driftar sina egna anläggningar, 

vilket utvecklas i kapitel 5.  

 

Stärka folkhälsan och minska social oro 

Skolbarn i Sverige rör sig för lite. Medan 11-åriga pojkar är den grupp som rör 

sig mest, är det endast 9 procent av 15-åriga flickor som rör på sig en timme om 

dagen16.  

Den självskattade psykiska ohälsan är hög bland yngre människor (16-29 år) och 

stress, ängslan, oro eller ångest har ökat under de senaste åren. Bland 15-åriga 

flickor finns högst andel psykosomatiska besvär, exempelvis nedstämdhet och 

sömnsvårigheter17. 62 procent av flickor har återkommande psykosomatiska 

besvär vilket är nästan dubbelt så många som pojkar18.  

Riksidrottsstyrelsen har antagit ett anläggnings- och idrottsmiljöpolitiskt program 

för svensk idrott. I detta konstateras att: ”forskning visar att ungdomar som är 

aktiva i en idrottsförening har en mer positiv livsinställning och är mindre 

benägna att hamna i kriminalitet och missbruk än jämnåriga som inte 

föreningsidrottar”19.  

Forskning visar att en kombination av bland annat segregering, psykisk hälsa och 

misslyckade skolresultat ofta ligger bakom utanförskap20. Utifrån ett kommunalt 

perspektiv sparas mycket pengar i varje förhindrat utanförskap. En meningsfull 

tillvaro med någonting att göra är ofta fokus för diskursen kring förebyggande 

åtgärder21.  

Utifrån deltagartillfällen är endast 39 procent flickverksamhet22. Det kan tolkas 

som att i Uddevalla erbjuds föreningsverksamhet som i högre utsträckning lockar 

pojkar. En pusselbit i de förebyggande åtgärderna kan vara att erbjuda en bredd 

av fritidsaktiviteter och mötesplatser som tilltalar alla barn och unga.  

Studier visar även att mötet med hästen ökar välbefinnande och självkänsla23. Det 

finns även studier som visar att stallmiljö utvecklar egenskaper av betydelse för 

 

15 Svenska Ridsportförbundet (2017) 
16 Folkhälsomyndigheten (2018)  
17 Folkhälsomyndigheten (2020)  
18 Folkhälsomyndigheten (2018) 
19 Riksidrottsstyrelsen (2015)  
20 Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 
21 Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 
22 Utvärderingsringen (2018) 
23 Eghall (2011)  
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bland annat motivationen till lärande24. Hästunderstödd terapi kan användas som 

en del av psykosocial behandling eller psykoterapi i syfte att exempelvis öka 

välmående och självkänsla25.   

Ridsporten som idrott kan bidra till att stärka den fysiska folkhälsan för barn, 

unga och vuxna då det finns aktiva utövare inom alla åldrar. Arbetsgivare kan 

sedan 2018 bevilja friskvårdsbidrag för ridning, det gäller både lektionsridning på 

ridskola och att anlita en tränare eller ridlärare för träning på egen häst26.  

Ridskolor fungerar även som en fritidsgård där utövarna, främst unga flickor, 

spenderar mycket tid i stallet utöver själva ridningen. Ridskolan blir en 

samlingsplats för människor i olika åldrar med ett gemensamt intresse, och tack 

vare hästarna har barn och unga i stallet alltid något att sysselsätta sig med. 

Samspelet med hästen är också något som skiljer ridsporten från andra idrotter 

och detta leder även till att ledarskapsförmåga, handlingskraft, ansvarskänsla, 

självkänsla och disciplin utvecklas27.  

 

Fysisk planering för folkhälsa 

I Boverkets skrift Planera för rörelse anges att kommunernas fysiska planering 

bör skapa förutsättningar för lek, friluftsliv, motion och rekreation. Boverket 

konstaterar att det ökade antalet hästar ökar behovet av ridvägar, ridstigar, 

beteshagar och stall. Detta kräver i sin tur marktillgång, satsningar på 

infrastruktur och anläggningar för att möjliggöra ridning som rekreation och 

idrott28.  

4.2 Nationella utgångspunkter 

Det finns även nationella mål, lagar och strategier som har bäring på det 

kommunala uppdraget kring en ridanläggning;  

Nationell utgångspunkt Relevanta aspekter 

Agenda 2030 Jämställdhet, god hälsa och välbefinnande, fredliga 

och inkluderande samhällen 

Folkhälsopolitiska mål Levnadsvanor samt kontroll, inflytande och delaktighet 

Mål för civilsamhället Utveckla det civila samhällets möjligheter att göra 

människor delaktiga, utifrån engagemang och vilja att 

påverka den egna situationen eller samhället i stort29.   

 

24 Eghall (2011)  
25 Socialstyrelsen (2019)  
26 Svenska Ridsportförbundet (2019) 
27 ibid 
28 Boverket (2013)  
29Regeringskansliet (2020) 

https://www.ridsport.se/forening/friskvard
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Idrottspolitiska mål  Ge möjlighet för folk att motionera och idrotta för att 

främja en god folkhälsa samt stödja en fri och 

självständig idrottsrörelse30.  

Barnkonventionen Artikel 2: vid alla beslut som rör barn ska i första hand 

beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.  

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till 

ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt 

delta i samhället. 

Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid 

5    Aktörer och dess förutsättningar inom hästsektorn 
Sverige är det näst hästtätaste landet i Europa31. En halv miljon svenskar sysslar med 

hästar på något sätt32. Hästsektorn är diversifierad och består av allt ifrån 

friluftsryttare och ridskoleryttare till tävlande på elitnivåi33.  

Kommunens roll i hästsektorn är vanligen att stödja häst- och ridverksamheten med 

tillgång till anläggningar. Detta sker dock på annorlunda sätt jämfört med andra 

idrotter.  

Det finns dock flera verktyg för kommunen att stödja föreningar med. I en studie av 

framgångsrika exempel där kommun och hästsektor skapat mervärden för 

kommunen, regionen, civilsamhället och näringslivet har det varit en 

framgångsfaktor att kommunen tagit vara på lokala drivkrafter genom att exempelvis 

förstå och legitimera deras behov och stödja föreningsbildningar34.  

Kommunen har även möjlighet att öka anläggningens beläggningsgrad genom att 

flera olika kommunala verksamheter kan förlägga aktiviteter kopplade till hästarna 

och deras miljö, exempelvis daglig verksamhet.  

Anläggning och drift – ridsport i jämförelse med andra idrotter 

Ridsporten skiljer sig från andra idrotter i flera aspekter. En av dessa är ägande av 

själva anläggningen. I Sveriges kommuner och regioners rapport Anläggningar för 

kultur, fritid och idrott konstateras att ägandeformen särskiljer ridhus från andra 

anläggningstyper då det finns betydligt större inslag av ideella och privata ägare av 

ridhus.  

Generellt är det kommunerna som äger och har driftansvar för idrottsanläggningar. 

Ridanläggningar avviker från trenden då kommuner äger 36 procent av ridhusen i 

Sverige, ideella ägare 28 procent och privata 25 procent. Jämförelsevis äger 

kommunen 90 procent av både idrottshallar (för exempelvis handboll och futsal) och 

inomhusbad; 

 

30 Regeringskansliet (2020) 
31 Boverket (2013)  
32 Svenska Ridsportförbundet (2019) 
33 Jordbruksdepartementet (2013) 
34 Jordbruksdepartementet (2013)  

https://www.ridsport.se/Omoss/Statistik/
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Diagram 1: fördelning av ägandeformer för olika typer av idrottshallar. Källa: 

https://rapporter.skr.se/anlaggningsrapporten-2019---idrott-och-fritid 

 

Skillnaderna i ägandeförhållanden kan bero på att idrotter som bedrivs i 

idrottshall och badhus i större utsträckning bedrivs i anläggningar som ägs av 

skolan.  

Att kommunen äger en idrottsanläggning möjliggör att den kan nyttjas av flera 

kommunala verksamheter än exempelvis idrottsföreningar. Det ökar dessutom 

rådigheten vad gäller uthyrning av anläggningen, fördelning av tider samt insyn 

och påverkan på vilka målgrupper som nyttjar anläggningen.  

 

Civilsamhälle och föreningsliv 

Majoriteten av alla ridskolor drivs av föreningar. Tävlingsverksamhet, aktiviteter 

för barn och unga samt arrangemang bygger på ideella insatser. 

Eftersom ridskoleföreningar ofta äger hästarna och har yrkesmässig personal 

anställd gäller en rad myndighetskrav för ridskolan, exempelvis gällande 

arbetsmiljö och djurskyddsbestämmelser35. Verksamheten ska dessutom vara 

säker för utövare utifrån produktsäkerhetslagen. 

Ridföreningar behöver i större utsträckning hantera en krav- och regelstyrd 

verksamhet än andra idrottsföreningar. Drift av anläggningen är ofta föreningens 

styrelses ansvar, vilket särskiljer ridningens förutsättningar jämfört med andra 

idrotter. Dessutom har de, utöver drift av anläggningen, ansvar för hästarna.  

 

35 Risshytt-Collman (2018)  
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Diagram 2; fördelning av driftansvar för olika typer av idrottsanläggningar. Källa: 

https://rapporter.skr.se/anlaggningsrapporten-2019---idrott-och-fritid 

Att kommunen i högre grad har driftansvar för idrottshallar och inomhusbad kan, 

på samma vis som för ägandet, förmodligen förklaras med att skolans 

idrottsverksamhet i större utsträckning bedrivs i sådana lokaler. 

Den stora arbetsbördan leder till att förtroendevalda ofta byts ut, vilket skadar 

kontinuiteten och möjligheterna till långsiktigt utvecklingsarbete då resurserna 

går åt till att lösa akuta problem såsom fastighetsteknik eller sjukdomar hos 

djuren36.   

Ridskoleverksamheter bedrivs ofta i omoderna och slitna anläggningar. Tekniska 

lösningar för att underlätta de tunga arbetsmomenten saknas ofta, vilket försämrar 

arbetsmiljön för personal och ideellt engagerade37.  

Hästhållning och anläggningsdrift medför givetvis även ett stort ekonomiskt 

ansvar. Många föreningar har utmaningar i att få intäkterna att räcka till. 

Föreningarna vill hålla inträdeskostnaderna nere men slåss med ökade kostnader 

för hovslagare, veterinärer, foder och personal. Föreningarnas ekonomi är nära 

kopplad till anläggningsdriften – ridsporten får sällan samma stöd kring 

anläggningen som andra idrotter, där kommunerna ofta både äger och driftar 

anläggningarna38. Föreningar som äger och driver ridanläggningar kan dock 

ansöka om olika typer av bidrag från kommunen, exempelvis förbättrings- och 

utrustningsbidrag.  

Ridskolan är det sammanhang som för många utgör den första kontakten med 

ridning och hästar. Enligt Svenska Ridsportförbundet ska framtidens ridskola 

förmedla kunskap, social gemenskap och ett livslångt intresse för hästar och 

ridning. Anläggningen och verksamheten ska vara föredömlig för barn och unga 

för att lägga grunden för nästa generations hästintresserade. 

 

36 Svenska ridsportförbundets ridskole- och anläggningssektion  (2017) 
37 Svenska ridsportförbundets ridskole- och anläggningssektion  (2017) 
38 Svenska ridsportförbundets ridskole- och anläggningssektion  (2017) 
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Några av ridskolans uppgifter är att:  

• Genomföra ridlektioner och teorilektioner 

• bereda barn och ungdomar möjlighet till ridning till lägsta möjliga 

kostnad 

• förmedla kunskap om hästens behov och god hästhållning 

• ge möjlighet för ryttare att tävla 

•  erbjuda ridning till ryttare med funktionsnedsättning 

•  ge barn och ungdomar från andra kulturer kontakt med hästar. 

Historiskt sett är det ridskolans tillgänglighet som har gjort hästar och ridning till 

en folkrörelse. Ridskoleverksamheten och stallmiljön är ofta en kombination av 

idrotts- och utbildningsanläggning, fritidsgård samt generationsöverskridande 

samlingsplats för häst- och ridsportsintresserade39. 

Utifrån Uddevalla kommuns nuvarande bidragssystem utbetalas aktivitetsbidrag 

baserat på varje timmes aktivitet, i detta fallet ridlektionen.  

Då ridlektionen bara är en liten del av tiden barn och unga spenderar i stallet 

medför detta att föreningar som bedriver ridskola aktiverar barn och unga fler 

timmar än majoriteten av andra idrottsföreningar, men bidragen täcker bara den 

tid de spenderar i organiserad verksamhet.  

 

Hästnäring 

Hästnäringen omsätter cirka 30 miljarder kronor årligen40. Den kan kategoriseras 

i bland annat rid- och körsport, hästturism, avel och uppfödning och lantbruk41. 

Hästintresse och hästhållning skapar efterfrågan på varor och tjänster, exempelvis 

inackorderingsverksamhet, varor och utrustning, foder- och ströproduktion, 

hovslageri, veterinär- och tränartjänster42. Hästsektorn ger upphov till 30 000 

helårssysselsättningar43.  

Det lokala näringslivet i form av hotell och restaurang gynnas även av tävlings- 

och träningsarrangemang eftersom tävlingar ofta pågår i flera dagar och de 

tävlande har ett antal medresande med sig. Detta gynnar även besöksnäring då 

medresenärer till tävlande ofta har tid över till att se sig om.  

 

 

39 Risshytt-Collman (2018) 
40 Hippson (2018) samt Heldt m.fl (2018) s. 19 
41 Berg m.fl (2009)  
42 https://hastnaringen-i-siffror.se/home.aspx 
43 Heldt (2018) m.fl s. 23  

https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/hastnaringen-omsatter-miljardbelopp-uppmarksammas.htm
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6 Hästen och dess miljö som resurs för kommunal 

verksamhet  
Nedan följer resonemang kring olika kommunala verksamheters möjligheter och 

förutsättningar att samnyttja en ridanläggning. Kapitlet baseras på förvaltningars 

uttryckta önskemål, kommunalt ansvar utifrån nämndspecifika mål och 

ansvarsområden samt exempel från andra kommuner.  

Andra förvaltningar och enheters behov (arbetsmarknadsavdelningen, 

socialtjänsten, barn och utbildning) beskrivs såsom de uttryckts i tidigare 

utredningar (dokumentation från workshops genomförda inom detta uppdrag 

under 2019 samt rapporten Värdeskapande hästkrafter).  

6.1 Socialtjänsten 

Daglig verksamhet med stöd av LSS 

Lagen om stöd och service anger att funktionsnedsatta personer ska erbjudas 

goda levnadsvillkor. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla människor erbjudas god hälsa och vård 

på lika villkor. (2 Kap.§1.1. …åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador.) Kontinuerlig träning/rehabilitering i form av 

ridning och social tillhörighet leder till ökat välbefinnande vilket i en förlängning 

kan minska belastning på sjukvård. 

Socialtjänsten i Uddevalla har som mål att kunna erbjuda meningsfulla 

arbetsuppgifter inom ramen för daglig verksamhet44. Denna ska möjliggöra 

utveckling och att vistas i en social miljö45. Friskvårdsaktiviteter kan vara en del 

av den dagliga verksamheten46.  

Följande möjligheter till kring en ridanläggning angav Socialtjänsten i rapporten 

Värdeskapande hästkrafter: 

• Många brukare inom daglig verksamhet, särskilt flickor och kvinnor, 

efterfrågar djur- och naturbaserade aktiviteter.  

• Andelen brukare med neuropsykiatriska diagnoser ökar. Dessa vill 

kommunen erbjuda tillgängliga fritidsaktiviteter i form av exempelvis 

sommarläger. De bör även erbjudas daglig verksamhet i en alternativ 

miljö, som inte bara används av andra människor med 

funktionsnedsättningar.  

•  En miljö som genomsyras av kontakt med hästar och sinnesstimulans 

skapar goda förutsättningar även för personer med omfattande 

 

44 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) styr vilka som har rätt 

till daglig verksamhet – det gäller personer med utvecklingsstörning, autism- eller liknande 

tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder (https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/daglig-

verksamhet---lss/).  

45 Risshytt-Collman (2018)  
46 Uddevalla kommun (2020) 
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funktionsnedsättningar att delta i verksamheten och uppnå ett ökat 

välbefinnande.  

• Arbetslag och handledare kan knytas till en ny ridanläggning. Möjliga 

arbetsuppgifter kan vara ut- och invändig anläggningsskötsel samt 

kaféverksamhet.  

• Exempel på aktiviteter och arbetsuppgifter inom ramen för daglig 

verksamhet är ridning som friskvårdsaktivitet, skötsel av stall, hästar, 

ridhus och gård. Exempel från andra kommuner visar att en 

hästanläggning som arbetsplats erbjuder ett brett utbud av arbetsuppgifter 

som kan anpassa utifrån förmåga, behov och önskemål47. 

Även RBU Bohusläns medlemmar efterfrågar daglig verksamhet samt 

förläggning av gymnasieutbildning på en ridanläggning.  

Ridskoleverksamheten bedrivs mestadels på kvällar och helger, vilket ger 

möjlighet att förlägga daglig verksamhet och andra insatser inom vård och 

omsorg i en ridanläggning övriga tider. Där finns gott om meningsfull 

sysselsättning och djuren kan bidra till motivation.  

För personer med fysisk funktionsnedsättning kan så kallad hästunderstödd terapi 

användas som rehabilitering och habilitering med syfte att förbättra balans, 

muskulatur och koordination.  

Kommunexempel 

I Vallentuna kommun finns föreningen Lära med djur, som erbjuder daglig 

verksamhet. Där används hästar och andra djur i terapeutiskt och pedagogiskt 

syfte, och det övergripande målet med verksamheten är att utveckla den enskildes 

möjligheter till förvärvsarbete i ett tryggt sammanhang48.  

6.2 Barn och utbildning 

Naturskyddsföreningen skriver att ”Kunskap om allt levande, den biologiska 

mångfalden, är nödvändig för att utveckla det hållbara samhället. Om barn och 

unga tidigt får möjlighet att känna sig hemma i naturen, desto större är chansen 

att de bär med sig den känslan och engagemanget upp i vuxen ålder.”49  

En ridanläggning kan bli en tillgång för förskola, grundskola och gymnasium på 

flera olika sätt. Den kan erbjuda möten med djur och natur kombinerat med fysisk 

aktivitet vid frilufts- eller temadagar. Anläggningen och dess omgivande miljöer 

kan även vara ett möjligt utflyktsmål för Uddevallas förskolebussar.  

Ett av kultur och fritids mål för anläggningar är att skapa förutsättningar för 

idrottsverksamheten i skolan. Skolämnet idrott och hälsa ska utifrån läroplanen 

exempelvis ge elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att vistas i 

utemiljöer och naturen och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Idrott 

 

47 Risshytt-Collman (2018)  
48 Lära med Djur (2020) (larameddjur.se)  
49 Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se) 

https://larameddjur.se/dagligverksamhet/
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/lat-barn-fa-uppleva-och-lara-i-naturen
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och hälsa ska även stärka elevernas förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska 

sammanhang50.   

Utifrån rapporten Värdeskapande hästkrafter identifieras följande samarbeten 

mellan ridföreningar och barn och utbildning: 

• Ljungskile Ridklubb har skolsamverkan med Uddevalla gymnasieskola 

för de elever som går Naturbruksprogrammet Djur – hästskötare med 

inriktning mot ridning.   

• Ljungskile Ridklubb har även skolsamverkan med elever som går 

Gymnasial lärlingsutbildning, GLU. 

• Genom ”Idrottslyftet” har elever kommit från Ljungskileskolan, 

Forshällaskolan, Plus-gymnasiet, Linnéaskolan och Gymnasiesärskolan 

för ”Prova på verksamhet” på Ljungskile Ridklubb.  

Ljungskile Ridklubb konstaterar själva att skolan valt att förlägga delar av sin 

utbildning trots att anläggningen inte är helt ändamålsenlig.  

Möjligheter i en ridanläggning 

✓ Anläggning och omgivande miljöer kan vara ett möjligt mål för 

friluftsdagar, idrottsdagar och utflykter. Uteklassrum kan anordnas. 

✓ Hästar och stallmiljön kan användas som pedagogiska hjälpmedel.  

✓ Hästunderstödda aktiviteter kan används för barn och unga med 

neuropsykiatriska diagnoser och intellektuella funktionsvariationer51. 

6.3 Kultur och fritid 

I nuvarande anläggningsbestånd för hästsport finns det brister alternativt 

utvecklingsbehov hos samtliga. Genomförda workshops med allmänhet och 

föreningsliv visar på ett stort intresse och behov av en ny ridanläggning.  

En av föreningarna som bedriver ridskola kommer att bli av med sin anläggning. 

Utifrån inkomna synpunkter har samtliga föreningar som hört av sig framfört 

behov av en ändamålsenlig anläggning för ridning och hästsport.  

Det primära behovet för kultur och fritid är således en anläggning som möjliggör: 

Ridskola 

✓ möjliggör en aktiv fritid 

✓ skapar social gemenskap 

✓ ersättningslokal för nuvarande ridskoleverksamhet på Nöthult 

 

50 Skolverket (2020)  
51 Hästnäringens nationella stiftelse (2018)  
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Tävling och träning 

✓ mål för anläggningar anger att kultur och fritid ska erbjuda lokaler att 

träna, tävla och arrangera i 

✓ behov uttryckt från föreningar i inkomna skrivelser 

✓  behov uttryckt från intressenter och föreningar dialogprocess  

 

Ridskolan som fritidsgård och mötesplats 

Kartläggningar har visat att många besöker ridskolan utan att rida och att 

ridningen utgör 25 procent av tiden på ridskolan52. Ridskolan är bemannad stora 

delar av dygnet. Den kan på så vis även fungera som ett slags fritidsgård då det 

nästan alltid finns något att göra, utöver ridlektioner, i närvaro av vuxna. Stallet 

har även en förmåga att fånga upp barn och unga som inte söker sig till andra 

idrotter53.   

Inom föreningslivet finns även möjlighet att stärka och utbilda unga inom 

demokrati och yttrandefrihet. En förening som är ansluten till Svenska 

Ridsportsförbundet måste ha en ungdomssektion med egen styrelse och 

ekonomi54.  

Portal till friluftsliv 

Friluftslivet har en viktig roll i att skapa förståelse för naturen och allt levande55. 

Ridsporten ger kontakt med djur och natur, särskilt som den både i lektionsform 

och privat innehåller uteritter. För barn och vuxna med funktionsnedsättningar 

kan hästryggen ibland vara den enda möjligheten att komma ut i vissa typer av 

naturmiljöer.  

 

Högintensiva och lågintensiva verksamheter  

Enligt utredningen Bortom det självklara, som kultur och fritidsnämnden beslutat 

ska vara underlag för utredningar och beslut56,  finns ett antal åtgärder kommunen 

kan vidta för att alla barn och unga (oavsett kön, sexuell läggning eller 

funktionsvariation) ska uppleva att de har kontroll över sina livschanser.  

En av dessa är att omstrukturera eller skapa verksamheter där högintensiva och 

lågintensiva fritidsaktiviteter kan mötas och fungera inom ramen för samma 

aktiviteter57.  

Kommunexempel  

 

52 Forsberg (2012)  
53 Risshytt-Collman (2018)  
54 Svenska Ridsportförbundet (2019)   
55 Naturvårdsverket (2020) 
56 Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2018-12-13 § 175  
57 Andersson (2018)  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-varden/
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Trots att ridskoleverksamheten ofta bedrivs som en fritidsgård mottar de sällan 

kommunala resurser till detta58.  

Vid vissa kommunala ridanläggningar finns emellertid anställda fritidsledare som 

arrangerar aktiviteter, erbjuder läxhjälp och mellanmål. Ett exempel är Enskede 

Ridsällskap i Stockholm där fritidsledarens uppgift är att skapa god 

kommunikation, stämning och gemenskap samt förebygga mobbning och 

utanförskap. Fritidsledaren stöttar även ridföreningens ungdomssektion59.  

 

6.4 Arbetsmarknad och näringsliv 

Ridsport och hästhållningsbranschen skapar efterfrågan på varor och tjänster, 

såsom foder och utrustning. Ett hästintresse skapar även karriärmöjligheter såsom 

hästskötare och ridlärare. Enligt en ekonomisk modell över hästsektorn krävs inte 

en särskilt stor mängd hästar för att företag ska bli bärkraftiga60. 

I rapporten Värdeskapande hästkrafter gav arbetsmarknadsavdelning inspelet att 

de ser en ny ridsportanläggning som en möjlig resurs, utifrån; 

✓ Mångfalden av arbetsuppgifter 

✓ Verksamhetens rutiner och struktur 

✓ Social mötesplats som är tillgänglig även under deltagarens fritid 

7 Ridsporten i Uddevalla – nuläge och behov  
Ridskolor - nuläge 

Sammanlagt finns två ridskolor i Uddevalla som har ett aktivt samarbete med 

kommunen i form av aktivitetsbidrag. Dessa har sammanlagt cirka 300 ridande61.  

Uddevalla Ridklubb bedriver ridskoleverksamhet för barn, vuxna och personer 

med funktionsnedsättningar62. Föreningen har idag tillgång till en anläggning 

samt ridslingor och ridvägar, 20 hektar mark, kafé/matsal, klubbrum med kök och 

omklädningsrum och annex med tvåbäddsrum.  

Anläggningen har renoveringsbehov kring bland annat avloppssystem, 

gödselplatta och fuktproblematik. Anläggningen är inte tillgänglighetsanpassad. 

Delar av anläggningen får ej beträdas utifrån risk för personskador. 

Anläggning och verksamhet finns i Nöthult, där en ändrad detaljplan och 

kommande bergtäkt medför behov av ersättningslokal på annan plats i 

kommunen.  

Föreningen hyr mark och anläggning av Uddevalla kommun. Kommunen har 

ansvar för drift, detaljerna för detta regleras i hyreskontrakt mellan kommun och 

förening.  

 

58 Forsberg (2012)  
59 Enskede Ridsällskap (2019) (enskederidsallskap.se) 
60 Jordbruksdepartementet (2013)  
61Uppgifter från 2019 skall inhämtas  
62 https://uddevallaridklubb.se/ridskola/ 

http://www.enskederidsallskap.se/unga/fritidsledare/
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Ljungskile Ridklubb bedriver bland annat ridskola, tränings- och 

tävlingsverksamhet och para-ridning.  

Framtiden för ridanläggning och ridskola i Ljungskile är hotad då allt mer mark i 

anslutning tas i anspråk till bostadsbyggande. Detaljplan för 200 till 270 bostäder 

vid Skarsjövallen (Tjöstelsröd 1:1) förväntas antas i början 2021.  

Kommunens stall på ridanläggningen i Ljungskile är även i stort behov att 

moderniseras då nuvarande byggnad inte lever upp till en tillfredsställande nivå i 

relation till den nya djurskyddslagstiftningen. 

Föreningen har under en lång tid haft svårt att erbjuda hästarna kvalitativ utemiljö 

på grund av markbrist för vinterhagar. De hårt belastade markerna uppnår inte 

hästars möjligheter att röra sig fritt i alla gångarter. Detta krav är något som 

ytterligare stärkts genom den nya djurskyddslagstiftningen.  

Ljungskile ridklubbs anläggning dras även med mögelproblem som skapar risker 

för såväl hästar som för människor. Detta problem fördjupas ytterligare eftersom 

det är barn och ungdomar som företrädesvis vistas i lokalerna. Redan vid tiden 

för byggandet av föreningens nuvarande stall var det omodernt, detta såväl utifrån 

hästarnas välfärd som för en god arbets- och utbildningsmiljö.  

Föreningen har själv upprättat en cafeteria, omklädnings- och utbildningslokal i 

tillfälliga baracker som tidigare användes av Linnéaskolan. Dessa är nu i akut 

behov av underhåll och inte långsiktigt hållbara för att kunna erbjuda en god 

miljö för barn och ungdomar. Till detta sker även en expandering av Ljungskile 

tätort i området runt anläggningen vilket på sikt kommer göra föreningens 

verksamhet omöjlig att bedriva på den aktuella platsen.   

Miljömässigt finns även brister i förhållande till gödselplattan som inte kan 

användas utan att utgöra ett hot mot det närliggande naturreservatet och 

vattendraget på grund av läckage. Fler brister finns, men dessa kan anses vara de 

mest akuta.  

Stallet försågs med spiltor för ridskolehästarna, något som redan då var på väg att 

fasas ut på grund av djurskyddsskäl. Spolspiltan byggdes mitt i stallet som 

ytterligare försvårar dagens fukt och mögelproblematik. Vidare är den nu uppe 

för diskussion huruvida man alls kan använda den. Att hästarna inte kan spolas 

rena från lera har uppenbara risker för deras möjligheter att vara friska och fria 

från eksem och svampangrepp. Vattentrycket i lokalerna har även varit problem 

som starkt bidragit till att hästar drabbats av akuta tarmproblem och som lett till 

allvarlig sjukdom och död för hästar. 

 

I inkommen skrivelse anger Ljungskile Ridklubb att uppfyllande av deras 

lokalbehov skulle möjliggöra träning och tävling på anläggningen och att detta är 

viktiga faktorer för få ungdomar i övre tonåren att stanna kvar i föreningen. Detta 

är viktigt för att förhindra kunskapstapp.  

De kommenterar att ett gott samarbete mellan aktörerna är gynnsamt.  

Uddevalla kommun äger marken och stallet medan Ljungskile Ridklubb äger 

foderskjulet och ridhuset. Ansvarsområden för exempelvis drift regleras i 

hyreskontakt mellan kommun och förening. 
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Uddevalla ryttarförening 

Uddevalla ryttarförening är en tränings- och tävlingsförening med 100 

medlemmar. De håller till på en anläggning i privat ägo som har stora 

renoveringsbehov.  

Föreningens ridhus och tävlingsbana som är belägen på privat mark har stora 

underhållsbehov och dras med stora utgiftsposter för bland annat tillfartsvägen till 

anläggningen. Investeringar gällande vatten och avlopp samt byte av tak med 

mera kan inte finansieras av föreningen själva utifrån dagens förutsättningar. För 

deras del skulle anläggningen säkra möjligheterna för föreningens barn och 

ungdomar att kunna mötas och träna tillsammans i kvalitativa lokaler som också 

håller sådan klass att de kan utvecklas i idrotten till att bli framgångsrika som 

tävlingsryttare.  

Uddevalla ryttarförening har i sin inkomna skrivelse understrukit att en ny 

anläggning är en förutsättning för att ridsporten ska finnas kvar i Uddevalla.  

Uddevalla Ryttarförening skriver att ett samarbete mellan flera föreningar, med 

stöd från kommunen är en förutsättning för att drift av anläggningen ska fungera 

och för att häst- och ridintresserade ungdomar i Uddevalla ska ha glädje av den.  

De menar även att ridskola och privatridning kan få ett bra samarbete om de får 

en anläggning där de kan utvecklas tillsammans. Vidare anser de att en central 

placering av anläggningen är av vikt.  

Föreningen äger ridhuset, medan marken ägs av privatperson som föreningen har 

ett arrendekontrakt med. 

Rörelsehindrade Barn och Unga (RBU) 

Rörelsehindrade Barn och Unga anordnar ridning för funktionsnedsatta vid 

Skansens gård.  Anläggningen uppnår inte tillgänglighetskriterier för att 

möjliggöra aktiviteter i den utsträckning det finns behov av.  

Tävling – nuläge 

Bedömningen är att ingen av föreningarna håller till på en anläggning som är 

ändamålsenlig för tävling.  

Föreningarnas uttrycka behov 

Nedan syns föreningarnas uttryckta behov. Ljungskile Ridklubb uttrycker behov 

kring verksamhetens nuvarande anläggning.  

Uddevalla Ryttarförening och RBU uttrycker önskemål och behov för en ny 

ridanläggning i Uddevalla.  

Nedan syns en översikt över Ljungskile Ridklubbs, Uddevalla ryttarförenings och 

Rörelsehindrade Barn och Ungas lokalbehov.  

 

 LRK URF RBU 

Stall Önskemål om ponnystall 

Ombyggnad till boxar, 

ombyggnad gödselplatta som 

uppfyller miljökrav 

Privatstall   
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Ridytor inomhus Behov av utbyggnad samt 

ytterligare en hall 

Två ridhus Lift och ramp 

inomhus 

Utemiljö  Förbättringsbehov i form av: 

Parkeringsytor 

Dränerande hagar 

Asfaltering av ytor i anslutning 

till stall och ridhus, tak och 

uppsittningsramp 

Större parkering 

Utomhuspaddock 

Lift och ramp 

utomhus 

Tävlingar Tränings- och tävlingsmöjligheter 

önskas 

Möjliggöra för 

kvalitativ 

tävlingsverksamhet  

 

Sociala ytor Undervisningssal behövs  Café eller vilorum 

för återhämtning 
Kafe Behov av upprustning/förbättring  

Omklädningsru

m och dusch 

Behov av upprustning/förbättring  Höj- och sänkbart 

handfat, brits samt 

duschstol. 
Toalett Behov av upprustning/förbättring  

Övrigt  Maskinhall  Central placering Närmare placering  

Tabell; uppgifter kommer från rapporten Värdeskapande hästkrafter, dialoger 

samt inkomna skrivelser 

 

Emaus lantgård 

Emaus lantgård är ingen ridskola, men bedriver ponnyridning och 

djurskötaraktiviteter i kommunal regi. Det är även ett besöksmål som lockar till 

sig många invånare och turister.  

På Emaus får barn och unga möta djur och natur, och introduceras till 

grundläggande kunskaper om hästar och hästvett. Detta skapar en grund för ett 

fortsatt hästintresse, och i utredningen Värdeskapande hästkrafter konstaterades 

att det är viktigt att kunna erbjuda de som vill möjlighet att från Emaus gå vidare 

till en ridskola med god tillgänglighet i anslutning till Uddevalla tätort.  

7.1 Nuläge utifrån dialogprocesser 

I workshops med intressenter inom ridsport samt politiker och tjänstepersoner 

konstateras att det inte finns någon tillgänglighetsanpassad anläggning som 

erbjuder pararidning och som uppfyller behoven av kompetens, hästar, 

hjälpmedel, toalett, vilorum och café. Konsekvensen av detta är att vuxna och 

barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar utan ledsagare eller 

anhörig antingen utesluts helt eller har ett litet utbud.  

RBU Uddevalla konstaterar i sin skrivelse att ridning för rörelsehindrade med lift 

utomhus och handikappramp endast är möjligt på Skansen gård i Uddevalla 

kommun. RBU använder Skansens gård i mindre omfattning än tidigare och har 

uttryckt att den inte är tillräckligt tillgänglighetsanpassad för samtliga deras 

medlemmars behov.  
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Vidare önskar RBU i sin skrivelse att kommunen bygger en kommunal 

ridanläggning där deras medlemmar kan rida i särskilda grupper och ha 

sysselsättning inom ramen för en LSS-insats, exempelvis daglig verksamhet. 

RBU önskar även sommaraktiviteter och lägerverksamhet på en kommunal 

ridanläggning, enligt Värdeskapande hästkrafter. 

Att det är begränsad plats för skola och LSS att bedriva verksamhet samt brist på 

djur och natur i daglig verksamhet är även identifierat som brister i nuläget för 

ridsport i Uddevalla vid workshoptillfället med politiker och tjänstepersoner. Här 

konstaterades även att det finns flera föreningar som vill bedriva parasport men 

ingen tillgänglighetsanpassad anläggning för dem att göra det på.  

 

Tävling och träning 

I utredningen Värdeskapande hästkrafter, samt i dokumentation från workshops 

med intressenter pekas Uddevalla ut som en fördelaktig geografisk lokalisering 

för en ridanläggning med träning, tävling och utbildning, ur ett regionalt 

perspektiv63.  

I workshops med politiker och tjänstepersoner såväl som workshops med 

intressentgrupper inom ridsport konstateras att det är en brist på 

tävlingsanläggningar i Uddevalla med omnejd.  

I en inkommen skrivelse från cirka 200 intressenter inom ridsport understryks att 

en ridanläggning i Uddevalla skulle fylla ett tomrum. Detta eftersom de närmsta 

anläggningarna att hyra för kvalitativa flerdagarstävlingar finns i Mölndal och i 

Skövde. I Göteborg och Bohuslän finns 22 renodlade tävlingsklubbar och sju av 

dessa saknar ”egen” anläggning. Dessa sju föreningar har sammanlagt 400-500 

medlemmar64.  

Det saknas en anläggning för tävling och träning som har rätt standard för bland 

annat ytor, parkering, underlag, läktare och säkerhet. Därför finns ingen möjlighet 

att utföra större arrangemang, evenemang och tävlingar och gör det svårt att locka 

tävlingsekipage till Uddevalla65. De närmaste anläggningarna med rätt standard 

finns i Göteborg, Skövde och Borås. Ryttare som vill satsa och utvecklas i sin 

sport får resa dit.   

Det är också mycket svårt att locka tävlingsekipage till Uddevalla på grund av de 

dåliga förutsättningarna på anläggningarna. De är inte anpassade för tävlingar i 

någon av de grenar som representerades under workshopsen.  

 

Status på nuvarande anläggningsbestånd och samverkansbehov 

Nuläget för ridsporten i Uddevalla gör det svårt för föreningarna att växa och 

utvecklas, enligt intressentgrupperna. Detta gäller både yta och ekonomi.  

Politiker och tjänstepersoner konstaterade under sin workshop att det är ojämlika 

resurser mellan olika idrotter. Intressentgruppen tävling/event konstaterade å sin 

 

63 Risshytt-Collman (2018) Värdeskapande hästkrafter 
64 Inkomna synpunkter från Hästkraft i Hjärtat av Bohuslän 
65 Utvärderingsrapport ny ridanläggning från workshops med intressenter, maj 2019 
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sida att det finns ett stort hästföretagande i regionen, men deras upplevelse är att 

det trots detta satser mer på ”killsporter”.  

Enligt politiker, tjänstepersoner och intressentgrupper finns det flera mindre 

ridanläggningar, men de är dåligt underhållna.  Intressentgrupperna konstaterar 

vidare att befintliga anläggningar ligger otillgängligt geografiskt sett och med 

bristande kollektivtrafik vilket gör det svårt att ta sig till dem för de som inte är 

bilburna.  

Att det inte finns en gemensam ridanläggning som kan fungera som en 

samlingsplats med en gemensam vision för alla typer av ryttare, är identifierad 

som en brist av intressentgrupperna.  

I nuläget finns det flera små ridföreningar med olika riktningar. Dessa har haft 

svårt att samarbeta, enligt intressentgruppen. Politiker och tjänstepersoner 

konstaterade under sin workshop att hästsporten är splittrad men att det 

sammantaget finns ett stort intresse och stor kompetens i Uddevalla. 

Intressentgrupperna slår fast att föreningarna nu vill kraftsamla för att 

tillsammans skapa bättre förutsättningar för ridsporten i Uddevalla.  

Politiker och tjänstepersoner menar att kommunen inte tillgodoser behovet som 

finns för ridanläggningar, med avseende på det som tidigare nämnts kring 

exempelvis brist få tävlingsanläggningar men även med avseende på exempelvis 

uppstallning och bete. De menar även att det saknas en samverkan mellan 

kommunalt och privat drivna anläggningar.  

 

7.2 Behov och önskemål för en ny ridanläggning  

Resultat av workshop med politiker och tjänstepersoner  

En av slutsatserna i denna dialog var att det behövs en samsyn över 

partigränserna för att arbetet ska fortskrida smidigt.  

Vidare konstaterades under workshopen att ridanläggningen ska:  

• Vara likställd övriga lokaler för idrott gällande drift och skötsel. 

• Vara tillgänglig, utifrån att det ska finnas fungerande kollektivtrafik 

• Vara till för alla oavsett ålder, kön, funktionsvariation.  

• Vara anpassad för tävlingar  

• Anläggningen ska innehålla möjligheter till utbildning med 

utbildningsplatser för exempelvis gymnasieskolan 

Andra önskemål som uttrycktes kring ridanläggning var att den kan innehålla 

kommersiella ytor för näringslivet; kultur/häst i jordbruk och hästturism/natur, 

hovslagare/smedja, veterinär och tandläkare.   

Under workshopen sades att exempel på verksamheter som kan bedrivas är barn- 

och ungdomsverksamhet, träning, ridskola, daglig verksamhet. Tränings- och 
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tävlingsgrenar som kan förekomma är western, trav, hoppning, dressyr och 

TREC66. Det kan även finnas uppstallning av hästar.  

Det konstaterades även att eftersom vägförbindelser till Uddevalla är bra, finns 

goda möjligheter att förbättra tillgängligheten i den framtida anläggningen.  

 

Resultat av workshop med intressenter inom ridsport 

I dialogerna med utövarna visade det sig finnas en mycket stor vilja till samarbete 

och man ser mycket positivt på att de olika föreningarna och dess verksamhet kan 

komplettera varandra och vill skapa öppenhet mellan dem. 

 

8 Slutsats: utredningens förslag 
 

Denna utredning syftade till att klargöra behovet av en ridanläggning samt koppla 

hästar, dess miljö och ridsport till kommunala angelägenheter och beskriva 

mervärden för kommunen.  

Utredningens förslag är att kommunen investerar i en ridanläggning som 

möjliggör ridskola, träning, tävling och parasport.  

Genomförda dialoger och omvärldsbevakning har visat på ridskolans funktion 

som fritidsgård. För att öka social gemenskap bör en ny ridanläggning utformas 

som en mötesplats. Med detta menas att de barn och unga som utövar sporten bör 

ha attraktiva utrymmen att vistas i även den tid som de inte rider, för läxläsning 

och umgänge. Föreningarna har i dialoger efterfrågat en ny ridanläggning för att 

kunna samlas i och att detta kan bidra till att de stärker sina respektive 

verksamheter.  

Anläggningen kan bli en mötesplats för alla. I Sveriges kommuner och regioners 

anläggningsrapport finns en trendspaning som visar på mervärden när olika 

områden möter varandra på samma plats, exempelvis sport, kultur och aktivt 

friluftsliv67. Genom att en anläggning etableras kan förutsättningar för friluftsliv 

förbättras på den platsen, genom att behov såsom infrastruktur (kollektivtrafik, 

gång- och cykelanslutning), stigar för rekreation för hästar, barnvagnar och 

rullstolar, och sittplatser i form av bänkar och eldstäder iordningsställs.  

Oavsett lokalisering för en eventuell ny ridanläggningen bör man med avstamp i 

platsen, dess historia och användningsområde använda konstnärlig gestaltning för 

att bevara och stärka platsens identitet.  

Lokalbehov från socialtjänsten och eventuella lokalbehov från barn och 

utbildning bör samlas in och hanteras i en kommande förstudie. Utredningen 

pekar på mervärden med att använda anläggningen för daglig verksamhet. 

Skolans samverkan med ridsporten bör säkras över tid och ges möjlighet till 

utveckling.  

 

66 TREC är en internationellt använd förkortning av det franska namnet ”Technique de Randonnee Equestre 

de Competition” vilket betyder ungefär ”Tävling i uteritt.” (TREC – Österlens tölthästar 

(osterlenstolthastar.se))  
67 Sveriges kommuner och regioner (2019) Anläggningsrapporten 2019 

http://www.osterlenstolthastar.se/trec/
http://www.osterlenstolthastar.se/trec/
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Utredningen visar även på flera mervärden i att förlägga daglig verksamhet i en 

ridanläggning. Det skulle dessutom uppnå nämndernas gemensamma uppdrag om 

effektivt lokalutnyttjande.  

En ändamålsenlig, attraktiv och tillgänglig anläggning med moderna tekniska 

lösningar skulle ge ridsporten och aktiva föreningar inom ridsport i Uddevalla en 

chans att överleva. Det skulle även frigöra resurser för föreningarna att utvecklas, 

jobba med återväxt till medlemsantalet och ökad mångfald. På så vis kan det leda 

till att ridsporten blir ”mer för fler”.  

Avslutningsvis skulle en sådan investering bli en konkret insats för en jämställd 

och rättvis resursfördelning. 

I nedan följande kapitel beskrivs förslag på aktiviteter och verksamheter i en 

ridanläggning, samt beskrivning av lokalbehoven som behövs för att möjliggöra 

en ridanläggning enligt ovan.  

 

9 Möjliga verksamheter i en ridanläggning i Uddevalla 

kommun  
 

9.1 Ridskola 

Ridskolor räknas som anläggningar med besöksverksamhet.  

Utöver (ett eller flera) stall och ridhus behövs samlingslokaler för möten, 

teoriundervisning eller annan fritidsaktivitet. Då ridskolor oftast drivs av 

föreningar behövs en klubblokal för föreningens verksamhet, styrelsemöten och 

informationsträffar. En cafeteria eller ”lunchrum” finns oftast i någon form för 

förtäring. 

Ridskolor/ridanläggningar kräver också mycket kringliggande mark till 

beteshagar, ridslingor och paddockar (utomhus-ridbanor). Markfrågan är en 

utmaning; för ridskolor nära tätortsmiljöer kan utspridd bostadsbebyggelse göra 

att ridskolan blir instängd/inbyggd. För ridskolor som är belägna längre från 

bebyggelse är tillgängligheten en begränsning då kollektivtrafikdragning ofta 

saknas68.   

Omklädningsrum och dusch bör vara en självklar del av en ridanläggning på 

samma sätt som för andra idrottsanläggningar69. Detta saknas dock ofta70. 

 

 

68 Svenska Ridsportförbundet - Ridskola 2025 
69 Hästanläggningar – en guide 
70 Göteborgs stad plan för ridsport 2020-2024 & Risshytt-Collman (2018) Värdeskapande 

hästkrafter 



  33 (62) 

 

9.2 Tävling 

Tävling är en viktig del av ridsporten. För att främja utveckling av sporten är det 

viktigt att det finns möjligheter att träna på en högre nivå i Sverige. År 2019 

gjordes drygt 350 000 tävlingsstarter i Sverige71.  

Nationellt sett är hoppning den absolut största tävlingsgrenen (76 procent 2019), 

följt av dressyr (20%). Övriga grenar som förekommer är exempelvis fälttävlan, 

distansritt, gymkhana/mounted games och working equitation72. Inom 

parasporten finns dressyr och sportkörning73.  

Tävling ställer särskilda krav på en ridanläggning utifrån utformning, 

läktarplatser, mått på ridbanor, gäststall, geografisk placering, parkeringsplatser 

för husbilar, lastbilar och hästtransporter samt trafiklogistik.  Tävlingar på 

regional nivå spänner ofta över flera dagar.  

För ridskoleföreningar är tävlingar en viktig inkomstkälla. Möjligheter att träna 

och tävla på ”sin” hemma-anläggning är även identifierat som en faktor som kan 

få ryttare i tonåren att stanna inom ridsporten.  

En anläggning med goda tävlingsfaciliteter skapar möjligheter för andra 

ridklubbar och även distrikt att hyra in sig på anläggningar för tävlingar och 

utbildningsaktiviteter. Endast ett fåtal kommunala anläggningar i landet har 

kapacitet för nationella tävlingar.  

Det finns i dagsläget ett större antal tävling- och träningsföreningar utan egen 

anläggning som har ett stort intresse av en tillgänglig anläggning. För 

tävlingsändamål är det för det mesta långt till en anläggning som alls passar deras 

behov.  

Föreningarna uppger att de i dagsläget hyr in sig på följande anläggningar för att 

arrangera tävlingar en eller fler dagar; Grevagården i Skövde, Åbytravet – 

Ridsportarena, Mölndal samt mindre anläggningar i närliggande kommuner. Ofta 

är de mindre anläggningarna egentligen för små för ändamålet, men då andra 

alternativ saknas är de hänvisade till dessa.  

Dressyr och hoppning är de största grenarna för tävlingsverksamhet, men samma 

problem finns för andra grenar så som Westernridning, grenar inom 

islandshästridning och Mounted Games (gymkhana). Dessa arrangemang har ofta 

internationella gäster från exempelvis Danmark och Norge vilket sätter ett extra 

fokus på lokalisationen och infrastrukturen.  

Uddevallas unika läge i hjärtat av Bohuslän skulle utgöra en mycket bra plats för 

att bli ett tillgängligt centrum för hästsporten. En tävlingsanläggning i Uddevalla 

skulle mycket troligt öka norska och danska ryttares deltagande i föreningarnas 

tävlingsverksamhet. Anläggningen skulle därför på ett mycket tydligt sätt öka 

besöks- och turistnäringen som är ett gott tillskott till ny och redan existerande 

upplevelse-, restaurang, och hotellnäring eftersom det ofta reser med 2-4 personer 

per tävlingsekipage. Inom ridsporten är tävlingar ofta en familjehappening, allra 

helst för ponnyryttare som tävlar, men det innebär också att det finns ett behov av 

 

71 Ridsport.se  
72 Gymkhana kallas även mounted games och är en form av lekfull stafett. Working equaiton 

består av tre moment; dressyr, teknik och speed.  
73 https://www.ridsport.se/Omoss/Statistik 
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andra aktiveringsmöjligheter för de medföljande som inte är intresserade av 

ridsport.   

Inom gruppen ”Hästkraft i hjärtat av Bohuslän” där sju föreningar ingår 

arrangeras varje år mellan 65 och 74 tävlings- och utbildningsdagar.  

Dessa sju föreningar saknar en ”egen” anläggning att arrangera tävlingar på74.  

Gruppens önskemål är att anläggningen minst skall vara dimensionerad för att 

klara 700 starter och 200 hästar på en tre-dagarstävling. 

Uddevalla Ryttarförenings verksamhet består av återkommande utbildningar 

veckovis för medlemmarna men arrangerar även 10-12 tävlingar/år. 

9.2.1 Räkneexempel, intäkter från tävlingsverksamhet 

För att få en uppfattning om vilka finansieringsmöjligheter för anläggningen som 

ligger i tävlingsverksamheten följer nu en omvärldsanalys av de anläggningar 

som är mest jämbördiga.  

Notera dock att analys av synergieffekter saknas så som restaurangintäkter, 

intäkter förknippade med mässarrangemang i anslutning till tävlingen eller andra 

positiva effekter på det lokala näringslivet. 

Räkneexempel Grevagården 

Utifrån taxor som Grevagården uppger på sin hemsida för hyra av anläggningen 

ger ett tredagars eventtillfälle med 200 hästar en intäkt på 332 500 kr.  

Se fullständig uträkning i Bilaga 1.  

 

Räkneexempel Åbytravet Ridsportsarena 

Utifrån uppgifter från Åbytravet inkomna via mail ger ett tredagars eventtillfälle 

med 200 hästar en intäkt på 452 500 kronor.  

Räknat endast på gruppen Hästkraft i Bohusläns (56-74) och Uddevalla 

Ryttarförenings (10-12) tävlings- och arrangemangsdagar med 200 deltagande 

hästar skulle det kunna röra sig om intäkter som exemplet nedan: 

Lågt räknat, om man antar att samtliga arrangemang är tre dagar (med 

flerdagarsrabatt) skulle intäkten se ut såhär med 200 övernattande hästar, 100 

familjer som campar samt 300 startande ekipage: 

Grevagårdens prislista 

Räknat på 66 respektive 86 arrangemangsdagar har anläggningen enligt 

räkneexemplet intäkt på mellan 7 315 000 kr och 9 532 700 kr per år med 

tredagars-rabatt.  

Se bilaga 1 för fullständig uträkning.  

Åbytravets prislista 

Räknat på 66 respektive 86 arrangemangsdagar har anläggningen en intäkt på 

mellan 9 955 000 kr och 12 972 800 kr per år med tredagars-rabatt.  

 

74 Synpunkter från Hästkraft i hjärtat av Bohuslän  
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Se bilaga 1 för fullständig uträkning.  

 

 

Tävling inom parasport 

Även i tävlingssammanhang finns behov av en anläggning med god tillgänglighet 

oavsett funktionsvariation. Exempelvis har en av de skrivande föreningarna inom 

ramen för ”Hästkraft i hjärtat av Bohuslän” särskild inriktning och kunskap kring 

pararidning som träning och men även tävlingsform. År 2019 arrangerade 

föreningen SM Special Olympics Para-tävling i dressyr. Med rätt förutsättningar i 

fråga om tillgänglighet och funktionalitet i anläggningen kan denna skapa unika 

möjligheter för parasporten att växa med Uddevalla som centrum.  

I workshoparna framkom även en önskan från föreningsrepresentanter för en 

förening som är aktiv inom islandshästridning att kunna arrangera träningar och 

tävlingar inom ramen för denna idrottsform. Det lyftes även fram möjligheter att i 

framtiden arrangera tävlingar i grenarna TREC och fälttävlan på anläggningen. 

 

9.3 Träning och fortbildning 

Träningsverksamhet ställer liknande krav på anläggningen som 

tävlingsverksamhet gör. Träningsarrangemang inom ridsport kan sträcka sig över 

flera dagar, exempelvis över en helg.  

Träning sker ofta i form av privatlektioner, där ryttare med egen häst får lektioner 

ensam eller i sällskap med andra.   

Som exempel arrangerar Uddevalla Ryttarförening ett hundratal 

träningsaktiviteter per år med deltagare från hela regionen75. Ridföreningar i 

Uddevalla arrangerar föreläsningar och utbildningar, exempelvis föräldrakurs i 

häst- och stallhantering.  

I dagsläget bedrivs Uddevalla ryttarförenings verksamhet varje vardagskväll och 

samlar nybörjare till tävlingsryttare på egen häst. Föreningens egna vision är att 

vara det naturliga valet för den aktiva tävlingsryttaren, motionsryttaren samt 

nybörjaren. Även denna verksamhet kräver tillgång till ett ridhus. De bedriver 

även en tävlingsverksamhet där föreningen arrangerar 10-12 tävlingar/år och är 

en del av regionens cup-verksamhet.  

Hästkraft i Bohuslän bedriver sammantaget ett stort antal arrangemang i form av 

utbildning (25-tal utbildningsdagar) och tävling (50-tal tävlingsdagar) och skulle 

vara en återkommande hyresgäst i anläggningen. 

Vid tävlingsarrangemang vintertid behöver verksamheten tillgång till två ridhus, 

ett för framridning (uppvärmning av häst och ryttare) och ett som tävlingsarena 

med fullgod läktarkapacitet, domartorn och speakerrum.  

 

Lägerverksamhet  

 

75 Risshytt-Collman (2018)  



  36 (62) 

 

För funktionsnedsatta personer i daglig verksamhet eller för barn och ungdomar 

som normalt sett går i skolan kan ett för andra välkommet lov upplevas med 

negativa och förvirrade känslor. Många med kognitiv funktionsnedsättning är i 

sin vardag helt beroende av fasta rutiner och förutsägbarhet för att känna sig 

trygga och säkra. 

Kanske är det detta som gör att interaktion med hästar och ridsport ofta fungerar 

så bra för denna grupp. Att arbeta med hästar kräver fasta rutiner för att 

upprätthålla en god hästvälfärd och säkerhet. Det krävs att man har ett register 

med händelser och en plan för genomförande vilket tydliggör och ger 

förutsägbarhet för djur och människor. I stort sett genomför man samma moment 

på samma sätt i ett rutinschema dagligen. 

För de som redan har kontakt med verksamheten i anläggningen genom 

återkommande veckoaktivitet erbjuds en välkänd miljö där man på lovet kan 

delta i fler aktiviteter inom ett redan välkänt rutinschema.  

För tillresande ger detta en möjlighet att delta i en verksamhet som erbjuder 

rutiner för häst och människa i en positiv och inspirerande miljö.  

  

9.4  Samarbete med utbildningar 

RBU Bohuslän önskar att en kommunal ridanläggning byggs, där deras 

medlemmars gymnasieutbildning delvis kan förläggas för ridning, arbete och att 

öva social träning i stallmiljö.  

Ljungskile Ridklubbs styrelse konstaterar i en inkommen skrivelse till kommunen 

att både gymnasieskolan och särskolan valt att förlägga sin undervisning på 

Ljungskile Ridklubbs anläggning trots att den inte är ändamålsenlig.  

För skolan kan en ridanläggning exempelvis vara en resurs för gymnasial 

lärlingsutbildning, gymnasiesärskolan med inriktning djur och natur, 

elitidrottsgymnasium, och frilufts- eller idrottsdagar. 

Utifrån ett långsiktigt perspektiv bör gymnasie- grund- och förskolors behov 

inventeras i förstudiefasen för att säkra upp att en framtida ridanläggning 

möjliggör samarbete med skolvärlden.  

 

9.5 Samarbete med näringsliv 

I Sverige råder det stor brist på lämpliga lektionshästar76. Svenska 

ridsportförbundet vill därför se ett ökat samarbete mellan hästuppfödare och 

ridskolor. Det finns exempel på ridskolor som istället möjliggjort egen avel i 

anläggningen, detta kan för verksamhetens del innebära att möjliggöra utbildning 

och förståelse kring hela hästens liv och behov i olika faser, inridning, utveckling 

och inskolning i ridskoleverksamheten. Detta kan även öka intresset och 

kunskapsläget för barn och ungdomar att bedriva egen avel och skapa intresse för 

morgondagens gröna företag. Egen avel kan även gagna utbudet av användbara 

ridskolehästar. Detta då deras utbildning kan skräddarsys från början. För att 

 

76 Svenska Ridsportförbundet vill se ökat samarbete mellan uppfödare och ridskolor | SVT Nyheter 

2021-01-21, 12.40 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/svenska-ridsportforbundet-vill-se-okat-samarbete-mellan-uppfodare-och-ridskolor
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möjliggöra för en eventuell sådan framtida verksamhet kan detta lösas genom att 

två av boxplatserna som normalt kan användas till skadade, nya eller avskilda 

hästar anpassas med mått som är godkända som fölningsbox. 

Hästturism/Turridning 

Enligt Visit Swedens målgruppsanalys är nästan var femte global resenär som vill 

resa till Sverige naturfokuserad77. Turridning kan kombinera en natur- och 

kulturupplevelse med ett gammalt eller nytt hästintresse. En förstudie om 

storstadsnära hästturism anger att turister efterfrågar natur- och kulturturism och 

upplevelser som hästturismen matchar väl78.  

 

9.6 Uthyrning av anläggningen 

Många hästföretag bedriver idag sin verksamhet ambulerande mellan mindre 

ridanläggningar som erbjuds. En anläggning som hästföretagen kan boka ökar 

även professionaliteten och skulle attrahera ännu mer välmeriterade utbildare från 

hela Sverige. Denna skulle även skapa en attraktionskraft och benägenhet att 

flytta en mängd olika hästnäringsföretag till Uddevalla. Till detta finns även 

möjligheter att attrahera privatpersoner och familjer som har hästar och ridsport 

som livsstil. Detta kan skapa skatteintäkter och arbetstillfällen till kommunen. 

Som ovan beskrivs finns goda möjligheter att hyra ut anläggningen till såväl 

föreningar, privatpersoner och företag. Förutsättningen är att man med detta i 

åtanke bygger och dimensionerar anläggningen för att även kunna möta 

efterfrågan från dessa grupper. En förutsättning är även att anläggningen drivs på 

ett sådant sätt att det skapar en öppenhet och tillgänglighet för en mångfald av 

utövare och ridgrenar. I workshoparna med utövarna visade det sig finnas en 

mycket stor vilja till samarbete och man ser mycket positivt på att de olika 

föreningarna och dess verksamhet kan komplettera varandra och skapa öppenhet 

mellan dem.  

 

9.7 Portal till friluftsliv 

Anläggningen som en portal för friluftslivet innehåller information om såväl 

naturupplevelser, slingor och information om djur och natur men även 

möjligheter för förtäring, användning av toaletter och duschar.  

Anläggningen skulle även kunna innehålla en plats för utlån av ridrelaterad 

utrustning, friluftsutrustning och pulkor för att möjliggöra prova-på-verksamhet 

och ökade möjligheter att gratis delta i aktiviteter runt anläggningen samt bidra 

till ekologisk hållbarhet. 

I workshoparna med framtida brukare finns önskemål om att kunna skapa en 

möjlighet att låna, likt en bilpool, teknisk utrustning som är dyr i inköp och som 

inte fullt används i den dagliga hästskötseln. Exempel på detta kan vara 

kamerautrustning för övervakning av hästar vid arrangemang. Att upprätta en 

 

77 Visit Sweden (2018) 
78 Berg, Bergström & Hedman (2009) 
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plats för detta skulle bidra ytterligare till en cirkulär ekonomi och minskad 

miljöbelastning. 

I workshoparna visade det sig även finnas en stor vilja att samarbeta med andra 

verksamheter. Några exempel skulle kunna vara hundverksamhet, kulturutövande 

eller att anläggningen skulle kunna användas som en portal för friluftsliv. Här kan 

även nämnas att hästen för många människor med funktionsnedsättningar är en 

nödvändighet för att få tillgång till naturupplevelser eftersom rullstolar inte kan 

användas i terrängen. Naturupplevelser är vidare något som för alla människor 

ger positiva effekter på hälsa och välmående.  

 

10 Lokalbehov i en ridanläggning  
Uddevalla är i behov av en ny och modern ridanläggning som jämställer idrotten 

med andra som idag finns i kommunala lokaler.  

Uddevallas läge ger unika förutsättningar för att kunna bedriva en verksamhet 

med mycket god kvalité och tillgänglighet gällande såväl ridskola som 

omfattande tävling och träning. Detta förutsatt att annan infrastruktur så som 

tillgång till vägnät, kollektivtrafik samt upplyst gång- och cykelväg till 

anläggningen finns.  

10.1 Behov av antal ridskoleplatser 

Kapaciteten för stallet bör ställas i relation till befolkningsmängden. Svenska 

ridsportsförbundet kalkylerar med att det ungefär går en ridskoleplats per ett 

hundra invånare. Enligt Uddevalla kommuns befolkningsprognos för 2020 räknar 

man med att befolkningsmängden kommer öka till 61 635 personer boende i 

kommunen 2029. Detta skulle innebära att Uddevallas föreningar har ett behov 

att tillgodose 616 personer med ridskoleplats. Förutsatt att Ljungskile ridklubb 

finns kvar med 180 ridskoleplatser bör anläggningens ridskoledel kunna erbjuda 

436 platser sett till Uddevallas befolkning. Översatt i hästkapacitet skulle detta 

innebära att anläggningens ridskoledel har behov av 31 hästar.  

Eftersom det dock råder en viss osäkerhet gällande kommunens ridanläggning i 

Ljungskile och dess framtidsförutsättningar bör man även väga in detta. Den 

främsta faktorn som leder till osäkerhet är tillgången på mark och natur. Detta då 

allt mer mark i direkt anslutning tas i anspråk till bostadsbyggande i och med att 

Ljungskile tätort expanderar öster ut. Detta minskar tillgången på tillgänglig natur 

ytterligare. Kommunens stall på ridanläggningen i Ljungskile är även i stort 

behov att moderniseras då nuvarande byggnad inte lever upp till en 

tillfredsställande nivå i relation till den nya djurskyddslagstiftningen eller 

arbetsmiljö. En del av ridskolehästarna står fortfarande uppstallade i spiltor samt 

att det finns brister i byggnadens ventilation-, vatten- och värmesystem. En 

ombyggnation från spiltor till boxar skulle minska hästkapaciteten för 

anläggningens stallbyggnad och påverka föreningens möjlighet till intäkter då 

färre stallplatser kan hyras ut till privatpersoner. Markbristen har dock redan fått 

som konsekvens att föreningen har svårt att hyra ut boxplatser till privatpersoners 

hästar eftersom möjlighet till utevistelse begränsas av mycket hårt belastade 

marker. 

Rekommendationen är därför att redan från början öka kapaciteten på 

anläggningen till 50 ridskolehästar. Byggnaden bör även förberedas för att kunna 
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byggas ut då Uddevallas befolkning fortsatt ser ut att växa vilket i sin tur ger ett 

ökat behov av ridskoleplatser. Utrymmen för hygien, kontor och teorisalar bör 

redan från början förberedas för upp till 700-800 aktivitetstillfällen per vecka.  

Idag har Ljungskile Ridklubb och Uddevalla Ridklubb sammanlagt cirka 30 

hästar. Den föreslagna dimensioneringen om 50 hästar föreslås dels för att 

möjliggöra föreningslivets utveckling och tar även höjd för befolkningsökning i 

Uddevalla. År 2029 beräknas Uddevalla ha 61 635 invånare, vilket ger ett behov 

av 616 ridskoleplatser utifrån Ridsportsförbundets kalkyl. Om varje häst tar 12 

ridskoleelever, vilket är en vanlig siffra, krävs 50 hästar.  

 

 

10.2 Tillgänglighetskrav  

Anläggningen skall kunna möta och välkomna alla människor oavsett 

funktionsvariation. Målet skall vara att man utan hinder kan röra sig i och utanför 

byggnaderna och till fullo kunna delta i all verksamhet som bedrivs. Exempel på 

viktiga tillgänglighetsfaktorer: 

• Genomgående skall det finnas hot-spots i och utanför anläggningen för 

tydliggörande pedagogik med scheman och bilder. 

• Belysningen samt färgsättning och kontraster är anpassade så att personer 

med syn- eller psykiska funktionsnedsättningar kan uppfatta omgivande 

miljö. 

• Punktskrift finns på skyltning som beskriver funktioner och miljö 

inomhus och utomhus. 

• Stråk för användning av orienteringskäpp (sk. Vita käppen) för personer 

med nedsatt syn. 

• Utrymmen skall vara så pass stora att man utan problem skall kunna 

manövrera en permobil med assistans utan hinder.  

• Samtliga trappor skall kompletteras med hiss, stor nog att rymma en 

permobil och två assistenter.  

• Golven i samtliga utrymmen är halkskyddade och lätta att köra en 

rullstol/rullator på samt trösklar och trottoarkanter saknas.  

• God tillgång till skötselspiltor där alla oavsett funktionsvariation kan 

delta aktivt i skötsel av hästarna.  

• God tillgång till tillgängliga hygienutrymmen så som duschar där 

brits/duschstol kan användas med två assistenter som kan arbeta 

obehindrat.  

• God tillgång till toaletter med liftanordning och skötbord för vuxna. 

Särskilt på strategiska ställen så som i entréer och på andra platser i 

byggnaden. 

• Dörrar skall vara försedda med dörröppnare. 

10.3 Stall 

Arbetsmiljö och atmosfär i stallet – riskförebyggande  
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Stallplatser för ridskolehästar kan tillgodoses i ett stort stall eller med fördel i två 

eller fler stall för att göra lokalerna mer gemytliga.  

Stallets utformning skall möta hästars behov av lugn och trygghet men är även en 

arbetsplats för personal och inte minst en utbildningsplats för barn och ungdomar. 

Därför måste stallet också anpassas för att möta människors behov av lugn och 

trygghet. I arbetet med att sköta hästar finns en mängd aspekter som bör tas i 

beaktande. Många moment är förknippade med tunga lyft, oergonomiska 

förflyttningar men även risker för kläm-, bit- och trampskador. Utformningen i 

sig är också en viktig del i att skapa en föredömlig plats att utbilda barn och 

ungdomar med hästens hälsa och välbefinnande i fokus.  

Hästens hälsa och välbefinnande har i studier från Statens lantbruksuniversitet 

(SLU) visat sig vara starkt förknippat med en trygghet och säkerhet för 

människor och hästar emellan. Hästar som får tillräcklig stimulans och uttryck för 

sitt naturliga beteende är mindre benägna att utöva negativa beteenden så som att 

bita, sparkas, jaga annan häst eller uppvisa aggression. Beteenden som i skötsel- 

och lektionsridningssammanhang skapar risker för olyckor.  

För att skapa en lugn och säker miljö är det viktigt att golven i anläggningen är 

tysta och halkfria.  

 

Alternativ för hästhållning 

I Svenska ridsportsförbundets skrift ”Hästanläggningar – en guide” finns 

beskrivet flera olika typer av hästhållning som passar för ridskola. I stort kan man 

dela in det i individuell hästhållning och hästhållning i grupp. Beroende på olika 

behov av individualiserad lösning på fodertillgång kan denna lösdriftslösning 

kompletteras med datoriserade foderstationer för grov- och/eller kraftfoder. 

Oavsett vilket system man väljer skall gruppen alltid ha tillgång till ligghall samt 

möjligheter att avskilja hästar som är skadade eller som inte fungerar i gruppen. 

Det skall också finnas möjlighet att sätta sjuka hästar i karantän vid smitta. I 

utformandet av gruppbaserad hästhållning bör grupperna inte bli allt för stora. 

Detta ska ses både utifrån smittskyddssynpunkt men även utifrån flockdynamik. I 

gruppbaserad hästhållning finns bäst möjligheter att skapa hälsa och 

välbefinnande för hästen. Flexibla staket mellan grupphållningen kan möjliggöra 

mindre och större grupper. En hantering av hästar i grupp kan även leda till att 

flertalet arbetsmoment inte hanteras manuellt och individuellt vilket i sin tur 

skulle kunna minska personalbehovet i anläggningen. Genom att skapa ett väl 

genomtänkt system för in och utsläpp kan arbetsmomenten minskas ytterligare. 

Valet av lämpligt hästhållningssystem bör dock utredas inom ramen för 

förstudien för att minska risken för fallgropar. Oförutsägbara scenarion som att 

grupphållning leder till annan tung arbetsbelastning bör utredas.      

För ridskola, skall finnas ett väl fungerande skötselstall där elever kan ta hand om 

hästarna. Stallet som utbildningsplats skall även vara en plats där barn och unga 

kan växa upp, läsa sig och inspireras av att arbeta med djur och natur. För 

personer med funktionsnedsättning är detta en unik plats och möjlighet för att 

skapa relationer till djur och kunna delta på lika villkor i aktiviteter. För denna 

grupp kan det även innebära en viktig del i identitetsskapandet då de i denna 

miljö och i sociala relationer till andra kan identifiera sig som ryttare. Detta är en 

viktig kontrast till att personer med funktionsnedsättningar i andra sammanhang 

ofta identifieras med sin funktionsnedsättning och beroendet av andra.  
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Vidare bidrar identitetsskapandet till en ökad psykisk och social hälsa, ökad 

självständighet och en tro på sig själv och sin egen förmåga.  

Karantänstall 

Karantänstall används då man vill skilja exempelvis en ny eller smittad häst från 

resten av hästarna för att förhindra spridning av sjukdom.  

Karantänstall skall beredas avskilt från övriga hästverksamheten och skall vara en 

byggnad där man i sin helhet kan sköta hästen. Detta innebär eget förråd för 

utrustning och foder, vatten och avlopp, gödselhantering och utevistelse. 

Lokalisationen för byggnaden skall ligga en bit, gärna mer än 100 meter bort från 

övriga byggnader.  

Extra viktigt är detta då ridskoleverksamheten räknas till besöksverksamhet och 

att det då läggs ett större krav på att förhindra smitta.  

Gödselhantering ur arbetsmiljö- och miljöperspektiv 

Att underlätta arbetsmiljön skapar också förutsättningar för minskade 

personalkostnader då tunga moment kan utföras av färre personer och ta kortare 

tid. Stallet skall därför förses med tekniska hjälpmedel för att underlätta 

utgödsling.  

Det bör även utredas vidare i förstudien om det ändrade EU-direktivet från 201779 

angående förbränning av hästgödsel kan tillämpas. Det skulle då kunna öppna 

upp för att återanvända hästgödseln som bränsle i en förbränningsanläggning och 

leda till minskade kostnader, miljöbelastning för transporter av gödsel samt leda 

till minskade uppvärmningskostnader för lokaler. Ett annat sätt är att på de stora 

taken montera solpaneler och på så sätt minska energianvändandet för 

anläggningen. Kanske skulle detta även kunna öppna upp för samarbeten med 

exempelvis det kommunala energibolaget Uddevalla Energi. 

En annan möjlighet vore att utreda om gödseln skulle kunna vara en resurs i 

kommunala planteringar.  

Att skapa innovativa, miljöpositiva lösningar skulle även kunna leda till en ökad 

kunskap och ett gott exempel. Källa till inspiration för såväl forskning som 

utveckling inom gröna näringar.  Det bidrar även till uppfyllande av kommunens 

miljömål och Agenda 2030. 

 

 

 

 

Gödselplats 

Gödselplatsen ligger i en närliggande byggnad till stallet. Hit transporteras 

gödseln från stallbyggnaden. Platsen skall vara belägen så att den inte stör 

besöksupplevelsen.  

 

79 Kommissionens förordning (EU) 2017/1262 av den 12 juli 2017 om ändring av förordning (EU) 

nr 142/2011 vad gäller användning av naturgödsel från produktionsdjur som bränsle i 

förbränningsanläggningar 
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Dock behöver den vara tillgänglig för bortforsling med ett större fordon och, 

beroende på användningsområde för slutprodukten, kunna hanteras maskinellt.  

 

Spolspiltor  

Rymliga spolspiltor skall finnas tillgängliga i anslutning till de dörrar som mest 

frekvent används för in-, och utsläpp av hästar. Spolspiltan är att betrakta som 

hästens badrum och skall därför byggas så att material, avfuktning och ventilation 

klarar att ta hand om en mycket stor fukttillförsel. 

Spolspiltans utformning skall vara väl avgränsad med väggar för att undvika en 

mycket stor fuktbelastning i uppstallningsområdet. Den skall även kunna torka 

snabbt och bör därför även förses med tekniska lösningar för detta. Utrustningen i 

spolspiltan skall vara dusch med varm och kallvatten, golvbrunn samt två högt 

belägna uppbindningsanordningar. 

 

 

Foderförråd 

Förråd för foder kan uppdelas i två, där en del består av grovfoderförvaring och 

hantering samt en del som räknas till kraftfoderkök.  

Det förstnämnda handlar om förvaring av hö alternativt hösilage eller ensilage. 

Beroende på vilken fodertyp som skall användas skall grovfoderförrådet 

dimensioneras efter detta. Det vanliga är att välja en kombination av dessa som 

innebär att hösilage eller ensilage utfodras till största del men att viss mängd hö 

ändå måste förvaras utifrån individers särskilda behov. Hanteringen av grovfoder 

är ofta en tung uppgift, dels att köra in plastbeklädda balar in i förrådet, men även 

att rulla upp dem och dosera fodret. För att resurseffektivisera detta moment 

behövs exempelvis en upprullare och, beroende på stallets utformning en teknisk 

lösning för utfodring i form av travers i taket och stallet, elektrisk skottkärra eller 

ett transportband i stallets bjälklag.  

Ett foderkök i stallbyggnaden behövs för att förvara, dosera och bereda viss typ 

av kraftfoder, mineraler och vitaminer. I detta utrymme finns förvaringsplats, 

diskbänk för tillredning, varm och kallvatten samt avlopp.  

För kraftfoder som inte behöver tillredas manuellt finns tekniska lösningar med 

foderautomater. Exempelvis finns automatiska foderstationer där hästarna via ett 

chip i ett halsband blir doserad rätt mängd kraftfoder. Det finns även automater 

som kan monteras vid krubban. Automatisering underlättar både fysiskt tunga 

moment men minskar också personalbehovet för att utföra dessa. En lättarbetad 

och genomtänkt anläggning ger bättre förutsättningar att fokusera på 

värdeskapande verksamhet snarare än tids- och arbetskrävande arbetsuppgifter.  

Sadelkammare 

I sadelkammaren förvaras hästens dagliga utrustning så som sadlar, träns och 

borstar. Sadelkammaren skall vara så pass rymlig att sadlarna kan hängas på en 

lagom nivå i förhållande till utövarna. Även detta kan ses som en 

tillgänglighetsfråga. Att tillskapa utrymmen för att självständigt kunna ta ner och 

bära utrustningen som skall användas och därigenom delta till fullo i skötseln av 
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hästarna. Smarta lösningar så som sadelvagnar att kunna dra efter sig ut till den 

uppstallade hästen är att föredra, men kräver att plats finns i sadelkammaren.  

Utrustningsförråd 

Utrustning som inte används dagligen förvaras i utrustningsförrådet. Detta kan till 

exempel vara förvaring av sadlar, täcken eller annan utrustning som används vid 

olika årstider eller vid speciella tillfällen. Utrustningsförrådet lokaliseras nära 

stallkammaren då det ibland händer att man snabbt behöver få tillgång till 

extrautrustning om exempelvis utrustning sönder och måste bytas ut.  

Tvättstuga med torkrum 

Tvättstuga med en större tvättmaskin av industrityp behövs för att möta behovet 

av att kunna tvätta hästens täcken, schabrak och annan textil utrustning. Till detta 

krävs ett rymligt torkrum som kan möta behovet av torkning av ridskolehästarnas 

täcken. Lyftanordning eller liknande är att föredra för att minska belastande 

arbetsmoment. 

 

Övriga viktiga utrymmen i stallbyggnaden 

 

• Säker och avskild redskapsplats för grepar, spadar, krattor och kvastar 

som minskar risker för människor och hästar att fastna eller snava och 

orsaka olyckor.   

• Akutskåp för brandsläckare/slang, grimskaft samt yxa och andra verktyg 

för att lösgöra hästar i panik. 

• Teknikrum för att sköta stallets ventilation, värme, vatten och avlopp. 

• Maskinpark: Exempel på vilka maskiner som behövs är, skurmaskin till 

gummimattor i stallet, skurmaskin för att sköta golv i övrig byggnad. 

Traktor för att forsla tyngre gods samt fyrhjuling för flytt av lättare gods. 

Detta med tillhörande utrustning. 

• Städförråd för att tillgodose lokalvård  

 

 

 

 

Hovslagning tandvård och veterinärplats 

Utrymme för hovslagning, tandvård och veterinärundersökningar skall finnas på 

en ostörd plats avskild från personal- och hästtrafik eller annan störande 

verksamhet.  

Undersökningsutrymmet skall vara tillräckligt stort så att risken för klämning 

mellan häst och vägg inte kan uppstå. Det skall också vara utrustat med god 

belysning som möjliggör säker verkning och skoning samt undersökningar och 

behandlingar det skall även vara möjligt att spola golvet och tvätta hästarnas ben 
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och hovar80. För detta krävs lämpliga byggnadsmaterial, dusch med varm och 

kallvatten, ventilation och golvbrunn. För undersökningar av veterinär där 

fixering av hästen är nödvändig skall finnas tillgång till så kallad 

undersökningsspilta som är en mindre genomgångsspilta med dörr framför och 

bakom hästen.  

Det bör även finnas hygienutrymme, skrivbord för dokumentation och förråd för 

hovslagare, tandläkare och veterinär. För att möjliggöra ytterligare användning, 

även för tillresta hästar kan denna avskilda del med fördel placeras mellan 

gäststall och ridskolestall.  

 

10.4 Ridhus 

Ridhusens utformning bör utformas för att möta nuvarande, men även framtida 

behov. Övergripande för ridhusens utformning är att de på ett säkert sätt skall 

kunna användas av alla, oavsett funktionsvariation.  

10.4.1 Två större ridhus   

En ridskoleanläggning med 40-60 hästar bör ha tillgång till två isolerade ridhus. 

Som för all föreningsverksamhet bedrivs det mesta av verksamheten under 

kvällstid och ger då en “anstormningsperiod” mellan ca 17.00 och 21.00. Man 

bör därför, för flexibilitetens och verksamhetens skull ha möjlighet att dela av 

ridhusen med en mellanvägg i varje för att optimera användningen för ridskolan 

under kvällstid.  

Även möjlighet för medhjälpande vuxna att på ett enkelt sätt kunna ta sig mellan 

de båda ridhusen utan att passera manegen. En enkel passage skapar även en 

utkiksplats över sargen för att kunna se det deltagande ekipaget vid arrangemang. 

 

Mått för de större ridhus 

Vidare är rekommendationen att skapa två fullisolerade, uppvärmda ridhus med 

måtten 24 m x 80 m i en och samma byggnad. Detta skapar de bästa 

förutsättningarna både utifrån arbetsmiljö för personer som arbetar i utrymmena, 

men är även en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning skall 

kunna vistas i lokalerna på ett fullgott sätt. En isolerad byggnad skapar även 

bättre säkerhet för ridande då det minskar störande ljud utifrån som kan skrämma 

hästarna. Måtten som anges är en förutsättning för att kunna bedriva kvalitativ 

tävlingsverksamhet på nationell nivå för hoppning och på internationell nivå för 

dressyr. Måtten är även en förutsättning för att kunna effektivisera och utveckla 

användningen av ytorna då ridhusen skall vara försedda med 

verksamhetsanpassade mellanväggar. På detta sätt kan manegerna användas av 

fyra verksamhetsutövare samtidigt.   

 

Teknik för god inomhusmiljö i ridhus 

 

80 

https://jordbruksverket.se/download/18.31aed35e17657849041bad47/1608050443672/Djurhallnin

g-i-ligghallar.pdf 2021-01-14 13.59 

https://jordbruksverket.se/download/18.31aed35e17657849041bad47/1608050443672/Djurhallning-i-ligghallar.pdf%202021-01-14
https://jordbruksverket.se/download/18.31aed35e17657849041bad47/1608050443672/Djurhallning-i-ligghallar.pdf%202021-01-14
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Ridhus är till sin natur en fuktig miljö, både utifrån att hästarna transpirerar en 

stor mängd vätska, men även att underlaget alltid skall hålla en viss fuktmängd 

och därför bevattnas detta regelbundet. För att minska såväl fysisk arbetsinsats 

som kondens som kan skada byggnadens konstruktion bör ridhusen bevattnas 

med så kallat ebb och flodsystem eller liknande som bevattnar underlaget lokalt 

och minskar då risken för att bevattning sprids på ytor som inte skall fuktas.  

Modern teknik för övervakning av underlaget skall finnas tillgänglig i ridhusen, 

dels utifrån att minska byggnadens fuktbelastning men även utifrån arbetsmiljö 

och resurseffektivisering. Till detta skall ett ventilationssystem installeras samt 

eventuellt system för avfuktning för att skapa en hälsosam inomhusmiljö för 

hästar och människor. Ytterst viktigt är att systemet är särskilt anpassat till 

ridhusmiljön och den stora mängd fukt som avges i verksamheten.  

Vidare skall byggnaden även innefatta teknikrum dimensionerat för att klara den 

utrustning som krävs. 

 

Sarg och dörrar 

Sargen i ridhusen skall vara 2 meter hög och lätt sluttande ned mot manegens 

underlag utan hyllor som kan samla skräp. Närmast underlaget skall en 

betongklack gjutas för att skydda sargen mot fukt och skador från arbetsredskap. 

Dörrar bör finnas i samtliga hörn och möjliggöra bra flöden för att undvika 

oförutsedda hästmöten och därför öka säkerheten. Dessa dörrar skall förses med 

gångjärn som försänks i sargen för att undvika skaderisker. Material i dörrarna 

skall övervägas utifrån ljudmiljö, hållfasthet samt vikt. Dörrarna skall vara 

tillräckligt breda, lätta och smidiga att de kan öppnas med en hand och samtidigt 

kunna manövrera en häst med den andra handen. Ridhuset skall även förses med 

en port för att kunna arbeta med större maskiner i manegerna. 

 

Läktare 

Långsideläktare skall finnas i samma ridhus som domartorn och speakerrum. 

Denna läktare skall ha en publikkapacitet för att möjliggöra tävling och 

utbildning, vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation och utformning och 

material skall vara lättstädade. Den skall även utformas med hänsyn till att 

minska störningsmoment för tävlande hästar och dess ryttare.  

Mått för läktare och manege samt antal lux för ljus bör hanteras i förstudie med 

grund i Sveriges kommuner och regioners måttbok. 

Dagsljus 

Dagsljusinsläpp kan komma från fönster, dessa skall i så fall vara 90-100 cm 

höga och vara belägna i byggnadens takfot, försedda med jalusier. Detta för att 

skapa ett behagligt ljus och undvika direkt solljus som kan störa häst och ryttare. 

Övrigt ljus skall komma från belysning i taket om fem rader och kunna justeras 

från en ljusbild på 100-150 lux för lektionsridning till 250-300 lux för hoppning 

och tävlingsverksamhet. Viktigt är att armaturerna inte avger störande ljud. 

 

Speglar 
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Speglar skall placeras i varje hörn så ryttaren kan se sig själv rakt framifrån vid 

ritt på långsidan av fyrkantsspåret. Placering och storlek enligt rekommendation 

från Svenska ridsportsförbundet. Samtliga speglar skall försänkas i sargen och 

förses med skyddsanordning på den nedersta delen för skapa en säker miljö för 

ryttare och hästar. Glaset i speglarna skall vara minst 6 mm tjockt och tiltbart. 

Anordningen skall vara lätt att manövrera med hänsyn till arbetsmiljö.   

 

Underlag 

Val av underlag i manegerna skall övervägas utifrån tävlingsverksamhet och 

ridskolans verksamhet. Exempelvis är valet av fibersand inte lämpligt för 

ridskoleverksamhetens dagliga användning, men kan skapa goda förutsättningar 

för tävling och träningsverksamhet på egen häst då hästen glider mindre. Vidare 

bör därför manegen som är tänkt för tävling förses med lämpligt underlag för 

tävlings- och träningsverksamhet och framridningsmanegen förses med underlag 

som till största del utgår från ridskoleverksamhetens dagliga användning.  

 

Tillgänglighet i ridhusen 

Lift och ramp för på och avstigning av hästen för personer med 

funktionsnedsättning skall finnas tillgänglig i båda ridhusen, alternativt om så 

lämpligt i direkt anslutning till dessa. Detta utifrån säkerhetsaspekter för såväl 

brukare, personal och ledsagare men också med hänsyn till hästarnas säkerhet. 

Lift, ramp och eventuellt annan konstruktion, exempelvis fållor för på och 

avstigning skall ta särskild hänsyn till skaderisker i form av klämskador och 

skador som kan uppstå om människor eller hästar fastnar i materialen. Liftarna 

skall vara av tyst modell, ha reglerbar hastighet och röra sig mjukt vid 

användning. Detta för att minska störningar som kan leda till rädsla och 

flyktbeteende hos hästen.  

 

Hinderförråd 

Ridsportens främsta verksamhetsutrustning är hästen, men till detta kommer även 

annan utrustning såsom hinderbommar, hinder- och cavalettistöd, ridbanestaket, 

gummimattor, material för working equitation, mounted games och 

westernridning med mera. Därför behövs ett effektivt och lättarbetat hinderförråd 

i anslutning till manegerna, föreslagsvis under långsideläktaren som delar av de 

båda. Förrådet skall utformas på ett sådant sätt att man med hjälp av fyrhjuling 

och kärra skall kunna köra igenom det och stå nära materialet som skall lastas för 

att minska arbetsbelastningen. 

 

 

 

10.4.2 Ett mindre ridhus  

Tävlings och utbildningsverksamhetens omfattning och utveckling innebär att 

tillgängligheten i de båda större ridhusen behöver vara god. En resurseffektiv och 

frekvent uthyrd anläggning är en stor fördel för anläggningen då det skapar goda 

möjligheter för intäkter till den verksamhetsutövande föreningen.  
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Vid tävlings- eller träningsarrangemang, vilka ibland kan uppgå till fyra dagar i 

sträck, är det även de större ridhusen som är anpassade till ändamålet.  Dock är 

detta något som kan begränsa ridskolans möjlighet att bedriva verksamhet på 

ytorna under tiden. 

För att säkra upp att en ridskoleverksamhet på grundnivå kan bedrivas under 

tävlings- och arrangemangsdagar rekommenderas att en mindre ridhus byggs i 

anslutning till ridskolestallet. Där kan verksamheten pågå utan större störningar 

från utbildnings- eller tävlingsverksamheten i de stora manegerna. Byggnaden 

innefattar en manege på 20 m x 60 m och ett mindre läktarrum med fönster mot 

ridbanan på övervåningen samt därunder, ett hinderförråd med ett basutbud av 

verksamhetsmaterial.  

Krav för ramp och lift, belysning, sarg, speglar, dörrar och port är detsamma som 

de större ridhusen. Även denna manege bör dock vara öppen för gängse bokning.  

 

Övrig funktionalitet 

I processen att ta fram ritningar som beskriver byggnaderna och dess funktion bör 

även en analys av flöden och samband genomföras. Detta för att se till att 

säkerheten är god. För att skapa funktionalitet i det större perspektivet behöver 

anläggningen avgränsa sektioner som möjliggör att ridskoleekipage, 

tävlingsekipage, hästar, människor och fordon kan hållas åtskilda. Viktigt är även 

att såväl i som utanför byggnaderna skapa gångvägar och fordonsvägar som är 

tillräckligt breda för säkra möten samt att där det är lämpligt skapa enkelriktade 

vägar och gångstråk. 

Minskad stressbelastning hos hästar och människor ökar säkerheten och minskar 

risker för olyckor. Vidare bör man analysera möjligheterna att hålla ridskole- och 

arrangemangdelarna åtskilda för att skapa lugna miljöer för ridskolehästarnas 

dagliga välbefinnande och på så sätt även hållbarhet beteendemässigt. Hästar som 

befinner sig i mindre stressade miljöer uppvisar mindre aggressivt/irriterat 

beteende vilket ökar säkerhet för människor och andra hästar. Ur ett 

smittspridningsperspektiv bör man även analysera och göra avvägningar för att 

minska risken att människor eller hästar för med sig och sprider smitta genom 

möten i anläggningen. 

För barn och ungdomar som deltar i ridskoleverksamheten är det fördelaktigt om 

passager mellan verksamhetsyta och uppstallning kan ske inomhus. Detta då det 

minskar risken för oförutsedda händelser. 

På anläggningen skall finnas ett ljudsystem inomhus och utomhus som kan 

anpassas till utbildning och tävling. Detta kan innebära att man kan stänga av och 

sätta på systemet i olika zoner utefter den aktuella verksamheten. Exempel på 

olika behov kan vara för ridläraren att kunna använda mikrofon för att tydliggöra 

verbala instruktioner. För föreläsare att kunna använda detsamma för att utbilda 

åskådare på läktaren från manegen, eller för speaker vid tävlingar. 

 

10.5 Entré och allmänna utrymmen 

Entrén är ljus och öppen och inbjudande. Konstföremål förstärker upplevelsen av 

att platsen är väl omhändertagen och inspirerar till kreativitet och lust. Sittmöbler 

i klara färger är placerade i grupper som öppnar upp för samtal och avkoppling. 
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Entrén leder fram till en reception som används som sekretariat vid arrangemang. 

Receptionen speglar verksamhetens professionalitet, disken är utformad så att alla 

kan se över den och känna sig inbjudna, även barn och rullstolsburna. 

Förtäring 

Vid sidan om receptionen finns ett café/restaurang som tillhandahåller fika, 

enklare rätter samt som kan tillaga varm mat. Förrådsdel och lastbrygga/plats för 

av och pålastning bör kunna användas funktionsdugligt och smidigt.  

Genom att möjliggöra för besökare att äta på anläggningen skapas goda 

förutsättningar för en positiv vistelse då arrangemangsdagar kan bli långa.  

Det möjliggör även för anställda, LSS-verksamhet, skola och ridskolebarn att äta 

lunch och mellanmål på anläggningen.  

Gemensamma häng-ytor 

Medföljande till ridskolebarn och andra besökare kan vistas i 

Entré/Restaurangområdet under lektionsridning då det finns tillgång till lekhörna 

och aktivering för barn och ungdomar.  

Fritt Wifi finns på hela anläggningen samt gott om ställen att ladda 

mobiltelefonen/surfplattan.  

Vid arrangemang kan entrén även användas som mässlokal där lokala företagare 

kan marknadsföra och försälja varor och tjänster.  

En lugnare plats nära entrén möjliggör läxläsning. Restaurangområdet har även 

en uteplats med bord och stolar och utomhusmöbler för vila och avkoppling. 

Området ansluter delvis till lek och rekreationsområdet men även till utebanor 

som används vid arrangemang.  

 

Konferensutrymmen 

Ett bokningsbart konferensrum i anslutning till entrén fungerar som en 

samlingsplats för funktionärer vid arrangemang, plats för kunskapsinhämtande 

för föreningslivet och skolan, men inbjuder även till en mängd målgrupper som 

använder rummen till diverse aktiviteter. Detta skapar ytterligare dimensioner, liv 

och rörelse i anläggningen från tidig morgon till sen kväll. 

Hygienutrymmen 

Gott om toaletter, duschar och omklädningsrum ger möjlighet för såväl ryttare, 

medföljande familj och friluftsutövare att duscha och byta om. Tillgång finns till 

tillgängliga duschar med plats för duschbrits/duschstol och två assistenter och 

toaletter med är utrustade med taklift och skötbord för alla för att öka 

självständighet och inbjuder till deltagande i ridsportsutövare, friluftsaktiviteter, 

och upplevelser av idrottslig verksamhet.  

Förvaring 

Gott om skåp för ridsportselever minskar ytterligare att allergener lämnar 

anläggningen och tas med i kollektiva färdmedel eller till miljöer där allergiska 

personer kan påträffas. Det är även viktigt ur smittspridningsperspektiv då viss 

smitta hos hästar kan föras vidare till andra hästanläggningar via kläder och skor.  

Långsideläktare 
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Breda trappor och en lättillgänglig, rymlig hiss leder upp till en långsideläktare 

som vetter mot tävlingsmanegen och är utformad både för att vara tillgänglig och 

bekväm men även för att möjliggöra att ovana/osäkra ryttare och hästar kan delta.  

Invid läktaren finns plats för speaker och domartorn placerade utefter 

tävlingsverksamhetens behov. Här finns även inslag av konst som åskådare kan 

njuta av i samband med arrangemang. 

Manege 

Manegen som främst används till ridskoleverksamhet ligger lite mer avskild och 

lugn. En liten läktare skapar plats för medföljande barn och vuxna till deltagare i 

träning och arrangemang.  

Rum för vila och träning 

Med utsikt över framridningsmanegen finns ett utrymme för vila och 

rehabilitering för personer med funktionsnedsättningar som också kan användas 

av personer i daglig verksamhet. Utrustning finns för madrasser att lägga ut på 

golvet, taklift samt annan utrustning som kan vara aktuell för rehabilitering och 

habilitering.  

I anslutning till rummet finns tillgång till toalett med taklift och skötbord för barn 

och vuxna samt dusch. 

Utrymme och utrustning för konditions- och styrketräning möjliggör 

kompletterande träning för ryttare som bidrar till utveckling i idrotten.  

Personalutrymmen 

Vidare finns här personalrum med kök och hygienutrymmen för anläggnings- och 

ridskolepersonal, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare för tvätt av arbets- 

och ridkläder samt tillhörande torkrum.  

Här finns även kontorsutrymmen för anläggningspersonal, personal som tillhör 

socialtjänsten samt kontorsutrymme för skolans personal. Kontorsutrymme för 

ridskolepersonal samt kontorsutrymmen att hyra för föreningslivet lokaliseras 

även här.  

Två konferensrum finns för föreningslivet att hyra kvällstid och nyttjas som 

klassrum eller plats för daglig verksamhet under dagtid. Förråd för gemensam 

skrivare, kontorsmaterial och arkiv ligger i anslutning till kontoren.  

 

Materialval i entré och allmänna utrymmen 

Hållbara naturmaterial som är ansvarsfullt producerade dämpar ljudnivåer och 

bidrar till ett minskat underhåll och framtida renoveringsbehov. Klara färger som 

skapar kontraster möjliggör för personer med syn- eller andra 

funktionsnedsättningar att röra sig på ett tryggt och säkert sätt. Vilket i sin tur 

leder till ökad trivsel och välbefinnande för alla. 

Möbler är av material som är lätt att städa och underhålla, som har en lång 

livslängd och som minskar behov av reinvestering.  

 

Lägerverksamhet 
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Tio utrymmen med taklift och tillhörande anpassat hygienutrymme ger möjlighet 

för upp till tjugo personer med omfattande funktionsnedsättning att delta i 

lägerverksamhet och skapar förutsättningar till kontakt med hästar, fysisk 

aktivitet och rutiner.  

Två mindre sovalkover med två sängplatser vardera i anslutning till 

huvudsovrummet skapar utrymme för medresande assistenter att få avskildhet, 

men att ändå vara tillgängliga vid behov.  

Övernattningsdelen ansluter till restaurangdelen där förtäring kan intas och där 

allmänt utrymme finns att vistas i mellan aktiviteter. 

För personer med mindre omfattande funktionsnedsättning utan medföljande 

assistenter eller för barn utan funktionsnedsättningar kan istället sovalkoverna 

användas för att kunna ta emot fler lägerdeltagare. Med denna lösning möjliggörs 

lägerverksamhet för 10-60 deltagare med och utan funktionsnedsättning.  

När rummen inte används till lägerverksamhet kan dessa hyras av ryttare och 

medföljande barn och vuxna som deltar i arrangemang. 

För att enkelt och flexibelt kunna anpassa rummen mellan olika målgrupper 

behövs ett förråd i anslutning till lägerdelen. Viktigt att tänka på är att dörrposter 

anpassas för att på ett ergonomiskt sätt kunna anpassa möblemang efter behov. 

 

10.6 Resonemang kring lokalisering 

Genom att skapa en attraktiv och tillgänglig plats för ridsporten kommer även 

attraktivitetskraften för hästnäringen öka i kommunen.  

Då anläggningen har långa öppettider kan den även tänkas erbjuda aktiviteter som 

inte har med hästverksamheten att göra. Det vanliga är att barn och ungdomar 

ofta vill finnas i och runt anläggningen även då de inte deltar i den organiserade 

ridverksamheten.    

För att tävlings-, tränings- och arrangemangsdelen i anläggningen skall bli 

funktionell krävs att anläggningen placeras med tillgång till större vägnät. 

Ridsporten och transporter av hästar pågår hela året, veckans alla dagar och för 

att kunna ta sig tryggt och säkert till och från anläggningen oavsett 

väderförhållanden behövs väl vinterväghållna vägar. Inne på anläggningens mark 

underlättas framförandet av stora fordon genom möjligheter för transporter att 

mötas. 

I enlighet med staden Uddevallas expansion söder ut bör platsen väljas i den 

delen av kommunen. Detta underlättar även för Ljungskile ridklubb att använda 

anläggningen som en arrangörsanläggning samt en anläggning för möten och 

avsuttna utbildningsinsatser. Detta är något som de efterfrågar i skrivelsen till 

kommunfullmäktiges beslut men även vid workshoptillfälle.   

Om platsen ligger i närheten av Emaus Lantgård skulle även ett utbyte och 

instegsverksamhet för barn därifrån som vill utvecklas i ridskoleverksamhet vara 

möjlig. Närheten skulle även kunna möjliggöra att ponnyer från Emaus kan 

sommarbeta på anläggningen eller i övrigt nyttja dess faciliteter.  

 

Hästen som kulturvärde 
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Ridanläggningen kan med fördel förläggas i ett område där det redan idag finns 

verksamhet för hästar. Detta knyter an såväl till kulturvärde och platsens identitet 

men bidrar även till en minskad miljöbelastning och en ökad frihet för barn och 

ungdomar som själva skulle kunna ta sig till anläggningen utan att vara beroende 

av vuxna med bil.  

För att möjliggöra att ungdomar på häst på egen hand skall kunna ta sig till 

anläggningen krävs att det finns trygga och säkra ridvägar till och från 

anläggningen.  

10.7 Utomhusmiljö 

Utomhusmiljön skall vara inbjudande och spegla en plats där såväl ryttare som 

andra människor trivs. Den skall innehålla något för alla oavsett ålder och 

könstillhörighet.  

 

Dränerade hagar/grushagar 

Oavsett vilken typ av hästhållning man väljer är utevistelser året om viktigt för 

hästens hälsa och välbefinnande. Storleken skall vara tillräckligt för att hästen 

skall kunna röra sig fritt i alla gångarter. 

Med den höga markbelastning som det innebär att ha ett stort antal hästar på ett 

mindre område är det näst intill omöjligt att tillgodose en acceptabel och säker 

utomhusmiljö för hästar på naturlig väg. Leriga hagar riskerar att göra hästar 

sjuka eller att skada hästarna då de lätt kan trampa fel, fastna eller tappa skor. Det 

gör det också omöjligt för hästarna att röra sig fritt och naturligt i alla gångarter 

som ligger i djurskyddslagstiftningens krav. Behovet av hästarnas utevistelse 

tillfredsställs därför bäst genom uppgrusade och väl dränerade hagar. 

Grusade hagar minskar även olyckor för människor som skall hantera hästarna i 

hagen vid exempelvis ut- och insläpp.  

 

Sommarbete 

Beroende på betesavkastning och jordmån räknar man vanligtvis med att en häst 

behöver ha 0,5-1,0 hektar sommarbete. Vanligtvis minskas den totala faktiska 

arealen bete mot betesperiodens slut då hästen sällan vill äta nära platser där det 

finns gödsel. För att fullt nyttja användningen av betet och hagytan kan det 

behövas hagmockning. Särskilt på platser för bete som används flera år i rad 

eftersom hästarnas beteende påverkas av föregående års platser där gödsel legat. 

Genom tillräcklig yta, planering och insatser kan betet planeras mer hållbart över 

tid. Om betet inte kan ordnas på platsen för anläggningen kan annan plats vara 

aktuell att transportera hästarna till och bör redan i tidigt skede planeras för. 

Om hästarna vistas på sommarbete på annan plats skall det organiseras så att 

hästarnas behov av tillsyn och vatten tillgodoses.  

Rekreationsytor i anslutning till anläggningen 

Platsen är en naturlig portal att starta och avsluta upplevelser i naturen runt om 

anläggningen. För att möjliggöra uteritt med häst under kvällstid behövs en 

upplyst ridslinga med ridtid på ca 30 minuter för lektionsridande barn och 

ungdomar.  
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Ridslingorna skall utformas så att underlaget möjliggör daglig ritt som inte leder 

till ledproblem eller annan ohälsa för hästen. Man bör även göra dessa tillräckligt 

breda så att möten för ridande i båda riktningar är möjliga samt att hästar kan 

framföras i samtliga gångarter.  

Vidare skulle dessa, med rätt utformning kunna användas även för friluftsliv och 

motion. En upplyst slinga, platser för paus och förtäring ökar känsla av trygghet 

och säkerhet och möjliggör naturupplevelser och motion för människor utan 

skogsvana och tidigare erfarenhet. Möjligheter att dra längdskidåkningsspår eller 

upprätta en plats för pulkaåkning kan bidra ytterligare till rörelse och motion 

vilket ökar medborgares hälsa och sociala samvaro.  

 

Lek- och rekreationsytor 

Ofta följer syskon till ridande med till anläggningen och vid flerdagarsaktiviteter 

tillbringar medföljande barn och vuxna mycket tid där. Då är lekplatsen en viktig 

del för att skapa aktiviteter och lek för barn som inte deltar i ridverksamheten. 

Lekplatsen kan med fördel spegla platsens identitet, tema ridsport och vara 

lärande och inbjudande. Viktigt att platsen är upplyst för att skapa tillgänglighet 

för personer med synnedsättningar samt att den kan användas mer frekvent även 

under den mörkare årstiden.  

Lekplatsen är även ett viktigt inslag för att skapa liv och rörelse åt platsen och 

kunna roa barn exempelvis vid friluftsaktiviteter och grillning som kan pågå i 

området. Lekplatsen utgör en central portal för familjers aktivering tillsammans. 

Inslag som kan leda till vuxnas rörelse tillsammans med barn är att föredra. 

Exempelvis gungor för vuxen och barn, sandlådor i vuxnas sitthöjd, anpassade 

balansgångar som fungerar för vuxna med mera. Platsen skall även uppmuntra till 

lek mellan barn som har olika funktionsvariation. Platser som kan användas och 

stimulera alla barn utgör mötesplatser som leder till sociala utbyten och 

gemensamt lärande. Viktigt att underlaget och fria ytor på lekplatsen anpassas så 

att rullstolar och andra rullande hjälpmedel lätt kan ta sig fram. Lekplatsen skall 

även innehålla inslag av tydliggörande pedagogik för ett ökat självbestämmande 

och trygghet för alla barn. Lekplatsen kan även innehålla redskap som 

uppmuntrar till vuxnas rörelse, så som utegymsredskap. Redskapen flyter 

samman på ett naturligt sätt som gör att redskap kan användas både till lek och 

träning och social gemenskap. 

Lekplatsen skall vara säker särskilt då den innehåller närhet till hästar och stora 

fordon. Det skall därför finnas ett staket med grindar runt om platsen som inte 

kan öppnas av små barn. Runt lekplatsen placeras bord och bänkar för förtäring 

där översikten är god för att kunna ha uppsikt över medföljande barn. Grillar kan 

placeras nedsänkta i borden för att minska risken för att springa på dessa. 

Grillplats med skärmtak placeras i närheten där gemensam, stor grill finns att 

tillgå. Runt om grillplatsen placeras bänkar och bord. Underlaget runt om platsen 

skall vara hårdgjort och bestå av stenläggningar eller asfalt.  

Anläggningen och rekreationsytan omsluts av en park av grönska och bestå av 

giftfria, insektsvänliga träd, buskar och hållbara planteringar som inte behöver 

ersättas årligen. Runt lekplats och rekreationsplats planteras ätbara växter, 

fruktträd och bärbuskar. Platsen skall genomsyras av en känsla och inspiration till 

hållbar ekologi, natur som källa till rekreation och cirkulär livsstil.  

Kulturmiljövård och konstnärlig gestaltning 
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Platsen skall innehålla kulturvärden, både i form av historiskt lärande om 

Uddevalla som en mötesplats för människor och hästar, men även inspirera till 

kulturella uttryck. Exempelvis kan med fördel placeras konstföremål i form av 

skulpturer eller andra objekt runt anläggningen för att skapa inbjudande miljöer.  

Sittbänkar placeras runt om anläggningen med hänsyn till platsens utformning. 

Detta tillskapar även tillgänglighet för människor med minskad mobil förmåga 

och uppmuntrar till rörelse. 

Utomhusridbanor 

Sandade ridbanor, en tävlingsbana med måtten 80 m x 100 m samt en mindre 

bana för framridning med måtten 40 m x 60 m utomhus och kan användas för 

träning och arrangemang inom olika grenar så som hopp och dressyr, mounted 

games, westernidning och islandshästridning. För islandshästar finns en ovalbana 

med måtten 250 m lång med en yttre omkrets på 271,69 m, en inre omkrets på 

246,56 m, och en bredd på 4,00 m runt den större ridbanan. På 

arrangemangsområdet finns även en Passbana, 250 m lång och minst 2 m bred för 

att möjliggöra träning och tävling i dessa grenar. Fasta staket, domartorn och 

plats för speaker placeras i enlighet med platsens och tävlingsverksamhetens 

behov. Flyttbara staket kompletterar platsens funktionalitet för de olika grenarna.  

Utomhusläktare 

I anslutning till arrangemangsområdet finns en långsideläktare under skärmtak 

som är tillgänglig och bekväm för besökare. Uteplatsen till café/restaurangen 

angör läktarområdet. Marken är här hårdgjord av sten eller asfalt som skapar 

tillgänglighet även för hjulburna barn och vuxna.  

Paddock för lektionsridning 

Paddock för lektionsridning föreslås finnas i anslutning till det mindre ridhuset, 

vilka med fördel kan placeras på betryggande avstånd från arrangemangsområdet 

för att skapa en lugnare miljö för barn och ungdomar som rider lektioner. Denna 

paddock håller måtten om minst 20 m x 40 m, underlaget är sand och 

kompletteras med ett för ändamålet lämpligt staket runt om. Beroende på övriga 

ridbanors lokalisation och utformning skulle behovet av paddock dock kunna 

samorganiseras med övriga ridbanor. 

Viktigt är att banorna är väl dränerade för att varken skapa vattenpölar eller 

isfläckar som båda utgör säkerhetsrisker. Samtliga ytor belyses för att uppfylla 

verksamheternas behov att användas kvällstid och vid tävlingsverksamhet. 

Förråd 

Förråd som är tillräckligt stort att förvara utrustning som används utomhus finns i 

anslutning till utomhusbanorna. Utrustningen skall lätt kunna nås med fyrhjuling 

och tillhörande släpvagn. 

 

 

 

Tillgänglighet vid ridning utomhus 

Utomhus finns tillgång till lift och ramp under skärmtak för att kunna sitta upp på 

hästen om man har fysiska funktionsnedsättningar. Lokaliseringen skall vara 
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sådan att ett samnyttjande mellan tillresta paraekipage och paraekipage som rider 

inom ramen för ridskolans verksamhet är möjlig. På så vis ökas möjligheterna att 

ta del av ridning i paddock, friluftsliv till häst men även att kunna bedriva 

kvalitativ para-ridning för idrottsutveckling och tävlingar för ryttare med 

medhavd häst. 

 

10.8 Utrymmen för att möjliggöra tävlings- och träningsarrangemang 

Gäststall 

Gäststall fungerar som ett tillfälligt boende för tillresta hästar som ska delta i 

flerdagstävlingar. Dessa stall är av enkel karaktär och består av en betongplatta 

med överbyggt skärmtak. Boxväggar sätts upp i grupper om 20 st uppdelat i två 

rader som delas av med ut- och ingångar. Gemensam plats för spolspilta finns i 

servicebyggnad på området. 

För att uppnå önskad kapacitet på 200 hästar krävs 10 grupper om 20 boxplatser 

vardera.  

Varje box förses med ett skåp där utrustning kan förvaras. 

Servicebyggnad 

Servicebyggnaden innehåller toaletter för gästande ryttare och deras medföljande. 

Här finns även en del under tak för avspolning av hästar i samband med 

arrangemang. 

Elplatser 

För att vara nära hästen vid tävlingsarrangemanget väljer en del deltagare och 

deras familjer att ta med sig husvagn, husbil eller kombinerad hästtransport med 

bodel. Därför erbjuds ofta elplats på anläggningar för arrangemang. Elplatser kan 

tillskapas i närhet till gäststallen, på parkeringsplats avsedd för ändamålet. 

Elplatserna kan även användas för andra besökare (ställplatser för husvagn eller 

husbil) och locka exempelvis friluftsturister till anläggningen och dess 

omgivande natur och faciliteter.  

Parkeringsplatser 

För uppställningsplatser finns behov att skapa grusytor med BK1-klassning för 

tyngre fordon och hästtransporter. Dimensioneringen av dessa ger möjligheter för 

700 startande ekipage under ett tredagars evenemang. Dessa platser är 

lokaliserade i anslutning till gäststallen och en del av dessa utgör el-platser för 

övernattning.  

Gästparkering för arrangemangsåskådare, friluftsutövare och andra besökare 

lokaliseras framför huvudentrén, dock utanför yta för gående i direkt närhet till 

entrédörren. Lastzon för avstigning samt parkeringsplatser för funktionsnedsatta 

personer kan dock lokaliseras inom detta område. Om fler entréer tillskapas för 

olika delar av anläggningen skall det finnas möjlighet för personer med 

funktionsnedsättningar att parkera i anslutning till dessa. Avstigningsplats för 

färdtjänst skall då även vid dessa platser beredas. 
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11 Diskussion och framtida utredningsbehov  
 

Driftsansvar och ägandeförhållanden för en ny ridanläggning behöver utredas 

vidare i förstudie. Detta bör ske med särskilt beaktande av denna utredning och 

de förutsättningar för föreningar inom ridsport som pekas ut.   

Kultur och fritids former för stöd till civilsamhället håller på att förändras. Detta 

bör tas i beaktande vid eventuellt fortsatt arbete för ny ridanläggningen med 

avseende på kommunens och föreningslivets (och eventuellt flera aktörers) 

samverkan.  

Inom ramen för den fortsatta utredningen inkluderas på vilket sätt som 

föreningsdriven ridskola kan utformas.  

Vilken eller vilka föreningar som ska driva ridskola i en eventuellt ny 

ridanläggning behöver utredas av kultur och fritid.  

 

 

Bilaga 1: Uträkning av intäkter vid 

tävlingsarrangemang 
 

Räkneexempel Grevagården, tredagarsevent  

Grevagården uppger på sin hemsida (2021-01-13) följande taxor (inklusive moms 

om inget annat anges) för hyra: 

 

Grevagården  

  

Anläggning 6 000 kr/dag exklusive moms 

Startavgift - 

  

Ridhusavgift  

Ett tillfälle 100 kr/häst 

Månadskort 600 kr/häst 

Halvårskort 2500 kr/häst 

Helårskort 4000 kr/häst (vid flera hästar 

rabatteras häst nummer två med 1000 

kr, tre med 2000 kr och fyra och 

uppåt med 3000 kr 

  

Gäststall  
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Dagsbox 400 kr (Inkl. ½ spånbal) 

Ett dygn 800 kr (Inkl. 2 spånbalar) 

Två dagar (Meeting) - 

Tre dagar (Meeting) 1 300 kr (Inkl. 2 spånbalar) 

  

Campingplats  

Ett dygn med el 300 kr 

Tre dagar (Meeting) med el 500 kr 

Tre dagar utan el 250 kr 

 

Som räkneexempel ger ett tredagars eventtillfälle med 200 hästar en intäkt 

på: 

Anläggning 6 000 kr * 3 = 18 000 kr exkl moms, 22 500 kr inkl. 25% moms 

Gäststall: 1 300 kr * 200 = 260 000 kr 

Elplats (exemplet visar att 100 st ekipage väljer att campa): 500 kr * 100 = 

50 000 kr 

Anläggningen har en intäkt på totalt 332 500 kr för ett tredagars eventtillfälle.  

 

Räkneexempel Åbytravet Ridsportsarena, tredagars event  

Åbytravet – Ridsportsarena uppger i mail (210114) följande taxor (inklusive 

moms om inget annat anges) för hyra: 

 

Åbytravet - Ridsportsarena  

  

Anläggning - 

Startavgift 125 kr/start 

  

Ridhusavgift  

Ett tillfälle - 

Månadskort - 

Halvårskort - 

Helårskort - 

  

Gäststall  

Dagsbox 350 kr (Inkl. ½ spånbal) 
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Ett dygn - 

Två dagar (Meeting) 800 kr (Inkl. 2 spånbalar) 

Tre dagar (Meeting) 1 400 kr (Inkl. 2 spånbalar) 

  

Campingplats  

Ett dygn med el 200 kr 

Tre dagar (Meeting) med el 600 kr 

Tre dagar utan el - 

 

 

Som räkneexempel ger ett tredagars eventtillfälle med 200 hästar en intäkt 

på: 

I detta exempel har anläggningen startavgifter som avgör slutsumman. Enligt 

ansvarig för arenan startar ekipagen ofta flera gånger på en dag. Vi antar därför i 

nedanstående exempel att hälften av de 200 ekipagen startar två gånger varje dag 

under de tre dagarna. 

Startavgift: (125 kr * 300)*3 = 112 500 kr 

Gäststall: 1 400 kr * 200 = 280 000 kr 

Elplats (exemplet visar att 100 st ekipage väljer att campa): 600 kr * 100 = 

60 000 kr 

Anläggningen har en intäkt på totalt 452 500 kr för ett tredagars 

eventtillfälle med 200 tävlande ekipage.  

 

Räkneexempel Grevagården, 66 till 86 arrangemangsdagar 

Grevagårdens prislista 

Räknat på 66 och 86 arrangemangsdagar. 

Anläggning 6 000 kr * 66 = 396 000 kr exkl moms, 495 000 kr inkl. 25% moms 

Gäststall: (1 300 kr * 200)*22 = 5 720 000 kr 

Elplats (exemplet visar att 100 st ekipage väljer att campa): (500 kr * 100) 22 = 

1 100 000 kr 

Räknat på 86 arrangemangsdagar. 

Anläggning 6 000 kr * 86 = 516 000 kr exkl moms, 645 000 kr inkl. 25% moms 

Gäststall: (1 300 kr * 200)*28,67 = 7 454 200 kr 

Elplats (exemplet visar att 100 st ekipage väljer att campa): (500 kr * 100)* 28,67 

= 1 433 500 kr 

 

Räkneexempel Åbytravet, 66 till 86 arrangemangsdagar 
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Räknat på 66 samt 86 arrangemangsdagar har anläggningen en intäkt på mellan 

9 955 000 kr och 12 972 800 kr per år med tredagars-rabatt.  

66 arrangemangsdagar: 

Startavgift: (125 kr * 300)*66 = 2 475 000 kr 

Gäststall: (1 400 kr * 200)*22 = 6 160 000 kr 

Elplats (exemplet visar att 100 st ekipage väljer att campa): (600 kr * 100)*22 = 

1 320 000 kr 

 

Summa 66 arrangemangsdagar = Startavgift 2 475 000 + gäststall 6 160 000 + 

elplats 1 320 000 = 9 955 000 kr  

 

86 arrangemangsdagar: 

Startavgift: (125 kr * 300) *86 = 3 225 000 kr 

Gäststall: (1 400 kr * 200)*28,67 = 8 027 600 kr 

Elplats (exemplet visar att 100 st ekipage väljer att campa): (600 kr * 100)*28,67 

= 1 720 200 kr 

 

Summa 86 arrangemangsdagar = Startavgift 3 225 000 + gäststall 8 027 600 + 

elplats 1 720 200 = 12 972 800 kr 

 

 

 

 

Bilaga 2: Ridföreningar i Uddevalla  
 

Nedan följer information om de föreningar inom ridsport som har ett samarbete 

med Uddevalla kommun idag. Informationen kommer från rapporten 

Värdeskapande hästkrafter.  

Uddevalla Ryttarförening 

Medlemmar: 112 st (2016)81 

Huvudsakliga aktiveteter: Tävling och träningsförening. Framförallt för 

medlemmar med egen häst. Uppstallningsverksamhet.  

Lokal och förutsättningar:  Holméns gård, Hässleröd 530. Anläggning för tävling 

och träning på arrenderad mark. Begränsade möjligheter att investera i 

anläggningen (ofri grund) samt att de stora underhållsinsatser som behövs göras 

kan föreningen inte bekosta själva.  

 

81 Aktuellt medlemsantal bör inhämtas 



  59 (62) 

 

 

Sammanfattning av inkommen skrivelse 

Uddevalla Ryttarförening rubricerar sin skrivelse: ”Ny anläggning en 

förutsättning för att ridsporten ska finnas kvar i Uddevalla”.  

URF vill i framtiden vara ett komplement till de ryttare som, när de inte längre 

rider i ridskola, väljer att satsa på ridningen genom egen häst/ponny. URF ser att 

ett samarbete med en förening som driver ridskola är bra för ridsporten i 

Uddevalla.  

Uddevalla Ryttarförening skriver att ett samarbete mellan flera föreningar, med 

stöd från kommunen, i kombination med en central placering av anläggningen är 

förutsättningar för drift av ridanläggningen ska fungera för alla parter och för att 

de häst- och ridintresserade ungdomarna i Uddevalla ska ha störst glädje av den.  

Ljungskile Ridklubb 

Medlemmar: 245 (år 2016)82 

Huvudsakliga aktiviteter:  

• Ridskola, kvalitetsmärkt av svenska ridsportförbundet, ansluten till 

densamma 

• Uppstallning av medlemmars hästar (hälften av boxarna disponeras av 

ungdomar med egna hästar)  

• Arrangerar tävlingar på klubb-och lokalnivå.  

• Ridning för personer med funktionsnedsättning och har i nuläget fyra 

ryttare som kommer varje vecka.   

• Skolsamverkan med Uddevalla gymnasieskola för elever årskurs två och 

tre med inriktning Häst samt elever som går Gymnasial 

lärlingsutbildning, GLU. 

• Genom ”Idrottslyftet” har elever kommit från Ljungskileskolan, 

Forshällaskolan, Plus-gymnasiet, Linnéaskolan och Gymnasiesärskolan 

för ”Prova på verksamhet”. 

 

Anläggning och förutsättningar: anläggning belägen strax öster om Ljungskile 

tätort, cirka 15-20 minuters promenad från Ljungskile station.  

2005 flyttade föreningen in i stall som byggts av kommunen i anslutning till 

ridhuset på kommunal mark.    

Verksamheten är förlagd till fastigheten Tjösteröd 1:36 som hyrs av Uddevalla 

kommun, Kultur och fritidsnämnden, med ändamål att bedriva rid- och 

ridskoleverksamhet för främst barn och ungdomar. 

Inkommen skrivelse  

Ljungskile Ridklubbs synpunkter kretsar kring utbyggnad och förbättringar i 

deras nuvarande anläggning. De menar att utvecklingsstegen (listade ovan under 

 

82 Aktuellt medlemsantal bör inhämtas 
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”lokalbehov) skulle möjliggöra träning och tävling på anläggningen. De menar 

även att tränings- och tävlingsmöjligheter är en viktig faktor för få ungdomar i 

övre tonåren att stanna kvar i föreningen vilket är viktigt för att förhindra 

kunskapstapp.  

De kommenterar att ett gott samarbete mellan aktörerna är gynnsamt.  

Uddevalla ridklubb 

Antal medlemmar: 79 st (år 2016)83 

Huvudsakliga aktiviteter:  

• Ridskola  

• Träningar (dagligen) 

•  Tävlingar (flera per år) vilket är nödvändigt för föreningens ekonomi  

• Uppstallning av medlemmars hästar  

• Lägerverksamhet 

• Teoretiska utbildningar och föreläsningar, kurser om säker hästhantering 

• Caféverksamhet vid tävlingar och träningar (enligt Värdeskapande 

hästkrafter)  

• Para-ridning (enligt deras hemsida)  

 

Anläggning: 

Nöthult. 1:14 som ägs av Uddevalla kommun och upplåts genom hyresavtal. 

Föreningen har även avtal om nyttjanderätt för ridklubbsverksamhet av ett 

markområde omfattande cirka 20 ha, med ändamål att bedriva 

ridklubbsverksamhet. 

• Stallbyggnad med 22 boxar (varierande storlek), klubbrum med kök, 

omklädningsrum  

• Ridhus byggår 2014, manegemått 20x40, läktare  

• Ridbana, ridslingor/vägar  

• Kafé/matsal med samlingsrum, toaletter  

• Annex med tvåbäddsrum  

• Mark ca 20 hektar 

 

 

83 Aktuellt medlemsantal bör inhämtas 
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Svaranden Förslag Åtgärd/Förklaring 

Uddevalla Ridklubb Generellt sett är den nya 
anläggningen som beskrivs i 
utredningen en ledande ide för 
framtiden inom ridsporten. 
Anläggningen är av toppklass och 
kommer att ligga i framkant bland 
Sveriges ridanläggningar. Det är en 
fantastisk ide men vi tror att 
storleken på anläggningen och 
möjligheterna att samutnyttja 
anläggningen är av avgörande 
betydelse. Uddevalla behöver en ny 
ridanläggning där nuvarande 
föreningar kan gå ihop och 
samarbeta.  

Utredaren delar Uddevalla 
Ridklubbs uppfattning om att 
anläggningen som föreslås 
håller en god nationell 
standard och framtidsäkrar 
ridsportens möjligheter till 
utveckling på lång sikt. 
 
Utredaren delar även 
Uddevalla ridklubbs 
synpunkter gällande storlek 
och samarbete mellan olika 
föreningar och olika 
inriktningar. Vidare kommer 
detta utgöra grunden i 
utvecklingen av ridsporten i 
kommunen som möjliggörs i 
moderna och ändamålsenliga 
lokaler. 
 

 ” Avgränsningar, Utredningen 
fokuserar på det kommunala och 
politiska uppdraget för en 
ridanläggning. Möjliga driftsformer 
för anläggningen och 
verksamheterna däri kommer 
kommenteras ytligt i denna 
utredning, de bör emellertid 
hanteras djupare i förstudien”. För 
Uddevalla Ridklubb och sannolikt för 
andra tänkbara verksamhetsutövare 
i  
en ny anläggning är det helt 
avgörande att utreda om och hur 
olika aktörer kan bedriva 
verksamhet gemensamt eller sida 
vid sida på den tänkta anläggningen. 
Det finns sannolikt inte någon 
enskild förening som kan ta på sig 
att själva driva hela anläggningen. 
Att utreda driftskostnader och 
möjlig rollfördelning mellan olika 
aktörer är därför avgörande för 
projektets genomförbarhet. 
 

Utredaren delar Uddevalla 
ridklubbs uppfattning 
gällande detta och ser precis 
som synpunkten beskriver att 
det i dagsläget inte finns 
någon enskild förening som 
kan bära ansvaret för 
anläggningen och samarbetet 
i sin helhet. 
 
Utredaren noterar 
föreningens synpunkt som 
bidrar till vidare arbete med 
driftform och ekonomiska 
ställningstaganden inom 
ramen för förstudien.  

 Det behövs också en fördjupad 
undersökning av hur stort antal 
människor som är intresserade av 
att ha sin häst eller rida på den 
tänkta anläggningen. Utredningens 

Utredaren utgår från Svenska 
ridsportförbundets 
förhållande att 
ridskoleunderlaget baseras på 
1 ridskoleplats per 100 
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tankar kring att locka många utifrån, 
främst till tävling är bra, men dessa 
besöker bara anläggningen vid 
tävlingstillfället och sedan inte igen. 
Man bör därför utreda närmare om 
ridintresset i kommunen är 
tillräckligt stort för att fylla platserna 
i den tänkta anläggningen, som är 
mycket stor. 
 

invånare. Enligt tidigare 
genomförd utredning 
”Värdeskapande hästkrafter” 
finns det inga skäl att 
förutsätta att förhållandet 
skiljer sig mellan ridsportens 
potential i Uddevalla jämfört 
med det nationella 
förhållandet. Närliggande 
kommuner så som Orust, 
Färgelanda och Munkedal har 
snarare en högre andel 
ridande än nationellt (mellan 
1,7-2,3 per 100 invånare). 
Även detta stärker utredarens 
bedömning att antal 
potentiellt ridintresserade 
inte skiljer sig nämnvärt mot 
det nationella snittet. 
 

 Ett samarbete mellan flera 
föreningar, med stöd från 
kommunen, i kombination med en 
central placering av anläggningen är 
viktiga förutsättningar för att driften 
av ridanläggningen ska fungera för 
olika former av ridning. (…)Vad 
gäller frågan om hästar på en 
anläggning av denna storlek så 
innebär den också behov av stora 
arealer mark samt många 
boxplatser. Kommer det att vara 
möjligt att hitta det 
sammanhängande markområde som 
krävs för anläggningen och med 
geografisk närhet till Uddevalla, med 
möjlighet att utveckla allmänna 
kommunikationer och närhet till 
övrig infrastruktur för tillresande? 
(…)  
 
Sannolikt har ingen av de idag 
verksamma klubbarna/ridskolorna 
rätt kapacitet, kunskap eller 
arbetskraft för att ensamma driva 
den här typen av anläggning. Även 
om det enbart skulle gälla att driva 
ridskoleverksamheten så finns idag 
inte kapaciteten för en ensam aktör 
att driva en ridskola i den skala som 
utredningen beskriver. (…) En större 
ridskola innebär även behov av mer 

Utredaren delar Uddevalla 
Ridklubbs uppfattning om en 
central och tillgänglig 
placering är av stor vikt. 
Förstudien kommer närmare 
besvara frågan om 
förutsättningar av platsen, 
men utredaren utgår från 
nuvarande behov som 
framkommit i dialog med 
intressentgrupperna. 
 
Utredaren tillstyrker att det 
finns stor potential i att flera 
ridskolor delar på 
ridskoleverksamheten på 
anläggningen. Detta gällande 
såväl personal-, kapacitet- 
som kompetensmässigt. 
 
Utredaren ser även att 
föreningarnas möjligheter att 
utvecklas kapacitetsmässigt i 
lokalerna kommer behöva en 
tillväxtperiod. Detta särskilt 
med hänsyn till ridsportens 
nuvarande svaga position i 
kommunen. 
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personal och mer kunnigt folk på 
plats. Därför krävs ett samarbete 
mellan olika föreningar för att få det 
att fungera. 
 

 De flesta ideella föreningar och 
idrottsanordnare brottas i dagsläget 
med svårigheter att få in tillräckligt 
med ideellt engagemang och 
intäkter för att driva verksamheten. 
Den nya anläggningen erbjuder 
många nya hjälpmedel för att 
underlätta arbetet men det kommer 
fortsatt att krävas samma mängd 
engagemang (om inte mer). 

Utredaren ser att det är av 
stor vikt att kommunen 
fortsätter utreda ridsportens 
förutsättningar ur ekonomisk 
och ideell synvinkel samt 
möjligheter att dela upp 
ansvaret för verksamhetsytor 
i enlighet med politikens 
vision att likställa ridsportens 
förutsättningar med andra 
idrotters.  
 
Genom en minskad 
belastning avseende 
fastighetsfrågor, ekonomiska 
och driftsmässiga 
risktaganden som exempelvis 
uppstår då en förening inte 
har möjligheter till 
samorganisation mellan olika 
verksamhetsutövare frigörs 
även ideellt engagemang som 
idag går till att lösa dessa 
frågor.  
 
Utredarens uppfattning är att 
ideellt engagemang på så vis 
kan omriktas och användas 
till kärnverksamhetens 
utveckling snarare än till 
exempelvis lösa 
fastighetsskötsel och 
driftsfrågor. 
 

 Några övriga synpunkter som är inte 
avgörande för möjligheterna för 
denna anläggning men som kan vara 
värda att påpekas;  
” För att skapa en lugn och säker 
miljö är det viktigt att golven i 
anläggningen är tysta och halkfria. 
Ett alternativ kan här vara att lägga 
gummimatta i stallgångarna eller 
annan ytbehandling som är 
likvärdig” (s. 38).  

Utredaren noterar 
synpunkterna och har ändrat 
texten i utredningen i 
enlighet med dessa. 
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Gummimatta kan bli väldigt hal om 
den är våt från exempel urin från 
häst eller vatten. Ur 
säkerhetssynpunkt är det därför inte 
ett bra val av material. Detta finns 
ofta som underlag i hästtransporter. 
Detta måste dock alltid vara täckt 
med spån vid transport då en våt 
gummimatta kan innebära livsfara 
för hästen när den blir 
transporterad. Risken för att hästen 
halkar är då stor och skadorna kan 
bli förödande. Anledningen till att 
gummimatta finns i transporter är 
för att underlätta underhållet vilket 
också hade varit bra i en stallgång. 
Här tror jag däremot att val av 
material måste pekas ut av den 
hästkunniga personal som skall ha 
anläggningen som arbetsplats. 
 

 Elevator till gödselanordning, 
golvvärme i spolspilta, mm. Är dyra 
driftkostnader och inte nödvändiga 
saker i ett fungerade stall. 
 

Utredaren noterar 
synpunkterna och har ändrat 
texten i utredningen i 
enlighet med dessa. 
 
Utformningen av tekniska 
hjälpmedel kommer fortsätta 
i dialog med aktuella 
verksamhetsutövande 
föreningar inom ramen för 
förstudien. 
 

 Frågetecken kring om den 
oisolerade ridhallen behövs om det 
finns två uppvärmda ridhus? Dessa 
kommer antagligen användas i 
första hand och det är osäkert om 
och hur ofta ett tredje, ouppvärmt 
ridhus skulle användas. 
 

Antal verksamhetsytor utgår 
från att det samtidigt 
kommer pågå en mängd 
föreningsverksamhet från 
olika utövare inom såväl 
träning, ridskola och tävling. 
För att säkra verksamhet och 
långsiktig intäkt är utredarens 
bedömning att anläggningen 
är i behov av de ytor som 
framgår av utredningen.  
 
Utredaren noterar 
synpunkterna kring det 
mindre ridhuset och har 
ändrat texten i utredningen i 
enlighet med dessa.  
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Utformningen av uppvärmda 
verksamhetsytor kommer 
fortsätta i dialog med aktuella 
verksamhetsutövande 
föreningar inom ramen för 
förstudien. 
 

 En anläggning med samma kvalitéer, 
intryck och möjligheter behövs för 
att lyfta ridsporten men en 
anläggning behöver inte vara 
gigantisk för att klassas som en 
anläggning i toppnivå. Därför tror vi 
det är viktigt att man noga 
överväger storleken på 
anläggningen. Detta ger också en 
ökad chans till att förslaget går 
igenom. Att skala ner iden behöver 
heller inte innebära att 
möjligheterna minskas. Alla 
verksamheter som man enligt 
utredningen vill bedriva på 
anläggningen borde kunna göras det 
oberoende av om det är 100 eller 
200 boxplatser. 
 

Utredaren bedömer att 
funktionaliteten för att 
bedriva större 
tävlingsverksamhet är av stor 
betydelse för att 
anläggningen skall kunna bli 
ekonomisk hållbar.  
 
De boxplatser som anges i 
remissen avser tillfällig 
uppstallning av hästar i 
samband med större tävling i 
enlighet med det behov som 
identifierats i dialog med 
intressentgrupper. 

 Helt avgörande för en framtida 
ridanläggnings vara eller icke vara är 
att det finns livskraftiga föreningar 
kvar som kan bedriva verksamheter 
på anläggningen. Med tanke på 
tidsperspektivet innan en eventuell 
ridanläggning kan stå klar att tas i 
drift måste de befintliga ridskolarna 
på kommunens ägda anläggningar 
ges förutsättningar att överleva. 
Anläggningarna är slitna, omoderna 
och tungarbetade vilket gör det 
ytterligare svårare att attrahera 
ideella krafter och att upprätthålla 
en fungerande verksamhet. För 
Uddevalla Ridklubbs anläggning är 
det ett akut hot för verksamhetens 
överlevnad om inte anläggningens 
funktion och skick förbättras under 
den tid som en ny anläggning tas 
fram. 
 

Utredaren delar Uddevalla 
ridklubbs uppfattning om att 
en fortsatt dialog med 
föreningslivet är av stor 
betydelse för dess överlevnad 
i väntan på en fullt funktionell 
anläggning. Dialogen 
genomförs parallellt med 
arbetet att utforma 
långsiktigt hållbara 
anläggningsförutsättningar 
inom ramen för aktuella 
hyreskontrakt och avtal om 
nyttjanderätt. 

 Sammanfattningsvis så säger 
Uddevalla Ridklubb absolut JA till en 
ny anläggning. Det är en 

Utredaren noterar 
synpunkterna. Föreningarnas 
verksamhet, ideella 



Sammanställning av remissvar 2020-03-19 

förutsättning för att ridsporten skall 
kunna utvecklas i Uddevalla och 
locka fler ridande. Mot bakgrund av 
de stora svårigheter och turbulens 
som vår egen förening genomlevt på 
senare år - med många eldsjälar som 
slitit för att bevara klubben och 
verksamheten under tuffa 
omständigheter - så framstår den 
ridanläggning som utredningen 
föreslår som ett drömscenario. Vi vill 
väldigt gärna vara med och arbeta 
för att en ny ridanläggning – i en 
eller annan form – kommer till 
stånd! 
 

engagemang och framtidstro 
är av avgörande betydelse för 
att samskapa en livskraftig 
ridsport i kommunen.  

Sophie Carling  
 

Hej, Vi talade om vikten att kalla det 
hästanläggning. 
Med tanke på att få in fler aktörer. 
 
 

Utredaren noterar 
synpunkterna. Utredaren har 
efter överväganden valt att 
låta begreppet 
”Ridanläggning” kvarstå då 
detta är ett mer väletablerat 
begrepp utifrån utredningens 
syften. 
Däremot kan en förändring av 
begreppet till 
”Hästanläggning” tänkas vara 
aktuellt i ett senare skede. 
  

RBU Uddevalla och RBU 
Bohuslän 

Efter samtal med flera i styrelsen vill 
vi framföra att utredningen är 
imponerande att läsa. Utredningen 
är grundligt och väl genomförd där 
många intressenter varit delaktiga 
vilket ökar trovärdigheten i 
materialet.  
 
RBU är glada och tacksamma för att 
ni lyft fram RBU’s medlemmars 
behov i så stor utsträckning och vi 
kan bara understryka de behoven 
som redan framgår i utredningen.  
 
(…) RBU står gärna till tjänst för 
vidare frågor.(…) 

 

Utredaren noterar 
synpunkterna. Fortsatt 
samarbete med föreningar 
inom funktionsrättsområdet 
är av avgörande betydelse för 
att skapa goda 
förutsättningar för att 
anläggningen skall vara till för 
alla. 

 RBU har inga ytterligare synpunkter 
på lokalmässiga behov eller andra 
aspekter men däremot kan ni, om 
det skulle bidra till utredningen, 
förstärka kommunens ansvar genom 

Utredaren noterar RBUs 
tillägg och har ändrat i 
utredningen för att förtydliga 
kommunens ansvar inom 
ramen för ”Lagen om stöd 
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att hänvisa till LSS som säger att 
funktionsnedsatta ska erbjudas goda 
levnadsvillkor och/eller hänvisa till 
hälsoperspektivet i HSL ska erbjudas 
god hälsa och vård på lika villkor ( 2 
Kap.§1.1 menas med åtgärder för att 
medicinskt förebygga, utreda och 
behandla sjukdomar och skador.) 
(min tolkning…. att kontinuerlig 
träning/rehabilitering i form av 
ridning och social tillhörighet leder 
till ökat välbefinnande vilket i en 
förlängning minskar belastning på 
sjukvård.) 
 

och service till vissa 
funktionshindrade” samt 
inom ”Hälso- och 
sjukvårdslagen”. 

Uddevalla Ryttarförening Vi tycker det är en gedigen och väl 
genomarbetad utredning som fångar 
in många olika perspektiv kring vad 
ridsport och en ny ridanläggning 
skulle innebära och bidra med för 
kommunens invånare men även för 
ett större område i Västsverige. Vi 
ser inte att det fattas något 
lokalmässigt.  
 
Vi tycker att området söder om 
Uddevalla är ett mycket bra förslag 
utifrån tillgänglighetsperspektiv och 
då det är ett område som 
expanderar eftersom det sker en 
stor inflyttning.  Man behöver dock 
tänka till kring 
kommunikationsmöjligheter oavsett 
var i kommunen man bor så att det 
blir en anläggning för alla. Ett förslag 
vi i föreningen har är området kring 
Sunds gård. 
 

Utredaren noterar 
synpunkten. Utredaren tar 
med sig förslag om placering 
till fortsatt arbete inom 
ramen för förstudien. 

 Vi ser ett stort behov av skyndsam 
handläggning då både Uddevalla 
Ridklubb och Emaus ser ut att 
avvecklas och det inte finns några 
bra alternativ inom kommunen. Vi 
riskerar därmed att tappa många 
barn/unga som ej får möjlighet att 
upptäcka intresset för hästar och 
ridsport.  Det finns även risk att 
ännu fler söker sig till ridskolor och 
anläggningar utanför kommunen. 
 

Utredaren noterar 
synpunkten och delar 
föreningens åsikt gällande att 
instegsverksamheten till 
ridsporten är viktig för barn 
och ungdomars möjligheter 
att välja fritidsaktivitet. Att 
skapa goda 
anläggningsförutsättningar 
för instegsverksamhet är en 
viktig aspekt för ridsportens 
överlevnad, föryngring och 
utveckling i kommunen. 
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 Om en sådan anläggning som 
föreslås skulle bli verklighet är vår 
vision att tävlingar skulle kunna 
hållas på hög nivå . Vi ser att vi i 
Uddevalla ryttarförening kan bidra 
med tävlingsperspektivet och kan 
hjälpa till med att sätta Uddevalla på 
kartan igen.  
 

Föreningarnas verksamhet, 
ideella engagemang och 
framtidstro är av avgörande 
betydelse för att samskapa en 
livskraftig ridsport och 
tävlingsverksamhet i 
kommunen. 

 En rättelse. Vi i URF är 100 
medlemmar och inte 200 som det 
stod i början av utredningen.   
 

Utredaren har gjort en 
rättelse i utredningen 
gällande detta. 

Lena Gråberg SIDA KOMMENTARER 

5 I not nr 2 står ibid. 

Jag slog upp vad det 

betyder och antar att 

det här betyder att 

not nr 2 =  not nr 1. 

Det här var inget jag 

visste. Gör alla som 

skall läsa 

utredningen det? 

26 I tabellen finns en 

asterisk på raden 

Ridytor inomhus. 

Jag hittar ingen 

förklaring till den.  
 

Utredaren har justerat text 
och hänvisningar med 
utgångspunkt från 
kommentarens innehåll. 
 

 SIDA KOMMENTARER 

29 Tredje stycket:  

”Exempel på 
verksamheter som 
kan bedrivas är barn- 
och 
ungdomsverksamhet, 
träning, ridskola, 
daglig verksamhet. 
 
Tränings- och 
tävlingsgrenar som 
kan förekomma är 
western, trav,” 
 

Här skrivs om trav 

samtidigt som trav 

är struket i sista 

punkten på sidan 28. 

Skall trav verkligen 

vara med? Jag kan 

inte se att det 

Utredaren noterar 
synpunkten. Texten är 
hämtad från rapport 
sammanställd utefter 
workshop med politiker och 
tjänstepersoners visioner för 
anläggningens möjliga 
funktionalitetspotential. 
Utredaren föreslår dock inte 
funktioner utifrån 
travsportens 
anläggningsbehov då 
verksamhetsutövare i 
intressegruppen saknas. 
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beskrivs någon 

annanstans i 

utredningen och det 

känns inte 

realistiskt. 

 

 

 

 SIDA KOMMENTARER 

33 9.3 sista stycket:  

”Vid 
tävlingsarrangemang 
vintertid behöver 
verksamheten tillgång till 
två ridhus, ett för 
framridning 
(uppvärmning av häst 
och ryttare) och ett som 
tävlingsarena med 
fullgod läktarkapacitet, 
domartorn och 
speakerrum.” 

 

44  

Oisolerad ridhall 

” Tävlings och 

utbildningsverksamhetens 

omfattning och utveckling 
innebär att 

tillgängligheten i de båda 

isolerade manegerna 
behöver vara god. En 

resurseffektiv och 
frekvent uthyrd 

anläggning är en stor 

fördel för anläggningen 

då det skapar goda 

möjligheter för intäkter.  
I första hand 

prognostiseras dock att 

nämnda 
verksamhetsytors 

efterfrågan kommer vara 
högre bland grupper där 

ytorna mer är anpassade 
med hänsyn till 

idrottsutveckling på 

högre nivå och där 
målsättningen är tävling 

(d.v.s de isolerade 
ridhusen). Vid tävlings- 

eller 

Utredaren noterar 
synpunkten. För att 
möjliggöra tävling enligt det 
reglemente som finns inom 
Svenska ridsportsförbundet 
gällande mått på maneger 
behöver ridhusen kunna 
användas i detta ändamål.  
 
Vidare utformning av 
verksamhetsytorna som inte 
omfattas av möjlighet för 
tävlan kommer utformas i 
dialog med 
verksamhetsutövande 
föreningar och inom ramen 
för förstudien. 
 
Begreppet ”Oisolerat” är 
ändrat i utredningen med 
anledning av att möjliggöra 
en djupare analys i förstudien 
kring verksamhetsytornas 
funktionalitet.  
 
Manegemåttet för ridhusen 
avsedda för tävlingar 
motsvarar de krav som 
Svenska ridsportsförbundet 
ställer på tävlingar i hoppning 
och dressyr, vilka utgör de 
största idrottsgrenarna. 
Mellanväggarna kan 
användas vid lektionsridning 
eller dylikt och utgör då ett 
minimimått för den typen av 
verksamhet. 
 
Läktare skall finnas i samtliga 
ridhus. Långsideläktare i 
ridhuset som utgör 
tävlingsbana samt mindre 
läktare i de andra två. 
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träningsarrangemang, 

vilka ibland kan uppgå 
till fyra dagar i sträck, är 

det även dessa ytor som 

är anpassade till 

ändamålet. Dock är detta 

något som kan begränsa 
ridskolans möjlighet att 

bedriva verksamhet på 
ytorna under tiden.  

För att säkra upp att en 

ridskoleverksamhet på 
grundnivå kan bedrivas 

under tävlings- och 
arrangemangsdagar 

rekommenderas att en 

enklare, väderskyddad 
ridhall (oisolerad) byggs 

i anslutning till 
ridskolestallet.”  

 

Det här tycker jag inte 

känns bra. Det 

signalerar att 

ridskoleverksamheten 

är mindre viktig än 

tävling och träning för 

privatryttare. Vill den 

verksamheten ha de 

isolerade ridhusen så 

får ridskolans elever 

och personal hålla till 

goda med den 

oisolerade ridhallen. 

Det stämmer dåligt 

med det som står här 

(se nedan sid 42 Mått 

för isolerade ridhus ): 

 

42 ” Detta skapar de bästa 
förutsättningarna både 
utifrån arbetsmiljö för 
personer som arbetar i 
utrymmena, men är även 
en förutsättning för att 
personer med 
funktionsnedsättning 
skall kunna vistas i 
lokalerna på ett fullgott 
sätt. En isolerad byggnad 
skapar även bättre 
säkerhet för ridande då 

Anläggningen skall vara 
tillgänglighetsanpassad i sin 
helhet så alla kan delta i 
verksamheten som bedrivs.  
 
Samtliga verksamhetsytor 
föreslås vara tillgängliga för 
bokning vilket innebär att 
ridskoleverksamheten, 
respektive annan verksamhet 
bokar de ytor som passar bäst 
för ändamålet.  
 
Fråga kring uttrycket enligt 
nedan: 
 

”ovana/osäkra ryttare och 
hästar kan delta.”? 
 
Avser att hänsyn i 
utformningen av bland annat 
läktare tas så att 
störningsmoment minskar 
vilket möjliggör för fler 
ryttare och hästar att delta. 
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det minskar störande ljud 
utifrån som kan 
skrämma hästarna.” 

 

Ett oisolerat ridhus kan 

bli väldigt kallt 

vintertid. 

 

42 

 

 

Isolerade ridhus 

”Man bör därför, för 

flexibilitetens och 

verksamhetens skull ha 

möjlighet att dela av 

ridhusen med en 

mellanvägg i varje för att 

optimera användningen 

för ridskolan under 

kvällstid.” 

” Vidare är 

rekommendationen att 

skapa två fullisolerade, 

uppvärmda ridhus med 

måtten 24 m x 80 m i en 

och samma byggnad.” 

” ridhusen skall vara 

försedda med 

verksamhetsanpassade 

mellanväggar. På detta 

sätt kan manegerna 

användas av fyra 

verksamhetsutövare 

samtidigt.” 

 

Hur ridhusen är tänkta 

att se ut har jag svårt 

att förstå utifrån 

beskrivningen i texten. 

En dressyrbana som 

man rider program på 

är antingen 20 x 40 

eller 20 x 60 meter. Får 

man verkligen in två 20 

x 40 banor i ett hus 
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som är 80 m med tanke 

på att sargen och 

mellanväggarna måste 

luta för att minska 

risken att klämma ben 

och fötter mellan 

hästen och sargen? 

 

33 9.3 Träning och 

fortbildning 

” Vid 
tävlingsarrangemang 
vintertid behöver 
verksamheten tillgång till 
två ridhus, ett för 
framridning 
(uppvärmning av häst 
och ryttare) och ett som 
tävlingsarena med 
fullgod läktarkapacitet, 
domartorn och 
speakerrum.” 

 

43 Läktare 
”Långsideläktare skall 
finnas i samma ridhus 
som domartorn och 
speakerrum.” 

 

46 Manege  
”Manegen som främst 
används till 
ridskoleverksamhet 
ligger lite mer avskild och 
lugn. En liten läktare 
skapar plats för 
medföljande barn och 
vuxna till deltagare i 
träning och 
arrangemang” 

 

En läktare är viktig 

även i ridhuset som 

används för 

ridskoleverksamhet för 

de som vill följa 

ridlektioner t.ex. 

föräldrar och syskon 

och de som vill se 

arrangemang som 
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ridklubben ev. ordnar i 

detta ridhus. 

 

 

46 Långsidesläktare 

” Breda trappor och en 
lättillgänglig, rymlig hiss 
leder upp till en 
långsideläktare som 
vetter mot 
tävlingsmanegen och är 
utformad både för att 
vara tillgänglig och 
bekväm men även för att 
möjliggöra att 
ovana/osäkra ryttare och 
hästar kan delta.” 

 

Hur kommer man till 

läktaren för 

ridskoleverksamhet? 

Är även den 

tillgänglighetsanpassad 

så att man t.ex. når den 

med samma hiss? 

 

Sista meningen förstår 

jag inte. Vad i läktaren 

leder till att 

”ovana/osäkra ryttare 
och hästar kan delta.”? 

 

 

 

 

 SIDA KOMMENTAR 

37 Första stycket: 

” Översatt i 
hästkapacitet skulle 
detta innebära att 
anläggningens 
ridskoledel har behov 
av 31 hästar.” 
 

Hur har man räknat 

här d.v.s. hur många 

timmar per vecka 

har man räknat med 

att en häst skall gå i 

ridskoleverksamhet? 
 

Siffran baseras på en 
tumregel för en sund 
ridskoleekonomi som härleds 
till den ursprungliga 
utredningen ”Värdeskapande 
hästkrafter”. 
 
I utredningen utgår man från 
att en häst genererar mellan 
ca 14 och 15 ridskoleplatser. 
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SIDA  KOMMENTAR 

38 Jag tror det är 

viktigt att titta på 

om man skall 

bygga en 

anläggning som 

möjliggör s.k. 

lösdrift oavsett 

om man planerar 

att ha det eller 

inte. Även om 

man använder 

lösdrift så tror 

jag att alla hästar 

måste ha en egen 

box och att det 

inte räcker med 

skötselspiltor. 

När jag läst om 

lösdrift har jag 

sett exempel på 

ridskolor som tar 

in sina hästar i 

god tid innan 

första 

ridlektionen för 

att de skall få 

vila i stallet. Alla 

hästar går 

dessutom 

normalt inte alla 

lektioner utan 

det kan bli 

”håltimmar” och 

då behöver det 

finnas boxar i 

stallet för 

hästarna att stå i. 

Även om en del 

hästar går i 

lösdrift så är det 

inte säkert att det 

fungerar för alla. 

Det kan 

dessutom bli så 

dåligt väder att 

det känns bäst att 

ha hästarna inne 

på natten och då 

Utredaren delar 
remissvarandens uppfattning 
om att frågan bör utredas 
vidare inom ramen för 
förstudien och i dialog med 
verksamhetsutövande 
föreningar. 
 
Utredaren tar med sig frågan 
om utformning av lokaliteter 
till förstudien.  
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måste alla ha en 

box. 

Som det står i 

utredningen är 

det viktigt att det 

här utreds. Det 

finns för- och 

nackdelar med 

både lösdrift och 

traditionell 

uppstallning. 

 

 

 

 SIDA KOMMENTAR 

45 Tredje stycket: 

” För barn och 
ungdomar som deltar 
i 
ridskoleverksamheten 
är det fördelaktigt 
om passager mellan 
verksamhetsyta och 
uppstallning kan ske 
inomhus. Detta då 
det minskar risken för 
oförutsedda 
händelser.” 
 

Innebär det att man 

leder hästen 

inomhus direkt från 

stallet till ridhuset? 

 

 

Ja, detta är att föredra enligt 
Svenska ridsportförbundets 
anläggningsföreskrifter och 
utredningens slutsatser. 

 SIDA KOMMENTAR 

48 Hästen som 

kulturvärde 

” 
Ridanläggningen 
kan med fördel 
förläggas i ett 
område där det 
redan idag finns 
verksamhet för 
hästar. Detta 
knyter an såväl till 
kulturvärde och 
platsens identitet 
men bidrar även 

Utredningen föreslår inte 
uppstallning av privata hästar 
på anläggningen annat än 
tillfälligt vid evenemang. 
 
Däremot är utredarens 
slutsats att anläggningen 
mycket väl kan förläggas i ett 
område där det redan idag 
finns uppstallning av privata 
hästar. Detta skulle kunna 
leda till att ryttare utan att 
behöva vara bilburen kan ta 
sig till anläggning för 
träningsverksamhet. 
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till en minskad 
miljöbelastning 
och en ökad frihet 
för barn och 
ungdomar som 
själva skulle 
kunna ta sig till 
anläggningen 
utan att vara 
beroende av 
vuxna med bil.” 
 

Jag förstår inte 

hur det påverkar 

barns och 

ungdomars 

möjligheter att 

själva ta sig 

anläggningen om 

det finns andra 

verksamheter 

med hästar i 

närheten. Det 

förutsätter ju att 

barnen bor nära 

de 

verksamheterna. 

 

 

 SIDA KOMMENTAR 

49 Grushagar 

Grushagar är en 

sak när det 

handlar om våta 

och leriga delar 

av året, men det 

kan väl inte vara 

meningen att 

hästarna skall gå 

i grushagar hela 

året utan 

möjlighet att 

beta utom under 

sommarbetet?  

 

Sommarbete 

Att ha hästarna 

på sommarbete 

på annan plats 

verkar 

Utredningen avser grushagar 
som alternativ till daglig 
utevistelse och inte 
sommarbete. Mindre hagar 
blir leriga om det inte finns 
erforderlig dränering och ett 
hårdgjort underlag. 
 
Detta påverkar såväl 
människors säkerhet som 
hästars säkerhet och hälsa. 
Leriga hagar hindrar även 
hästar från att kunna röra sig i 
sina naturliga gångarter vilket 
är grundläggande för att leva 
upp till 
djurskyddslagstiftningen. 
 
Utredaren håller med om att 
ett alternativ där 
sommarbete kan finnas i 
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arbetskrävande 

för personalen 

som i så fall 

måste förflytta 

sig dit för daglig 

tillsyn av 

hästarna. Många 

ridskolehästar 

transporteras 

sällan och är 

därför inte vana 

vid att gå in i en 

hästtransport. 

Här talas det om 

31-60 hästar som 

skall 

transporteras 

fram och tillbaka 

till sommarbetet.  

Med tanke på att 

ridklubben kan 

vilja ha 

lägerverksamhet 

under 

sommarlovet 

handlar det om 

en begränsad 

period. 

 

 

 

anslutning till anläggningen är 
att föredra.  

 SIDA KOMMENTAR 

49 Ridslingor 

Jag förstår inte 

riktigt hur det är 

tänkt med 

ridslingorna. Att 

kombinera 

ridning i alla 

gångarter med 

människor som 

promenerar, 

joggar eller åker 

längdåkning på 

samma yta låter 

riskfyllt för alla 

parter. Det 

förutsätter att det 

är en bred yta 

och kanske 

Utredarens uppfattning är att 
ett flertal aktiviteter är 
möjliga att förlägga på 
ridslingorna. Däremot krävs 
det att hänsyn tas till 
ändamålen i samband med 
utformningen av slingorna. 
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eventuellt med 

ridningen tydligt 

separerad från 

övriga. 

Glöm inte att 

hästar är 

flyktdjur. 

 

 

 

 Skall det bara finnas stall för 

ridskoleverksamhet och ingen 

uthyrning av stallplatser för 

privatägda hästar? 

Är det tänkt att kommunen driver 

anläggningen och hyr ut den? 

Tänker man sig i så fall att 

ridskolan hyr vissa lokaler och att 

kommunen hyr ut övriga delar av 

anläggningen till andra 

verksamheter? 

Hur skall ridskolans behov 

kombineras med uthyrning till 

externa aktörer utan att 

ridskoleverksamheten blir 

nedprioriterad? 

Att rida och lära sig hantera 

hästar är inte bara roligt utan 

lärorik. Man lär sig t.ex. att ta 

ansvar. Alla har inte möjlighet att 

själva äga djur och definitivt inte 

en häst. Det är därför viktigt att 

kostnaderna för att rida är så låga 

som möjligt.  

 

Utredningen föreslår inte 
uppstallning av privata hästar 
på anläggningen annat än 
tillfälligt vid evenemang. 
 
Vidare utredning gällande 
driftsform och avtal för 
uthyrning kommer 
genomföras inom ramen för 
förstudien. 
 
Prioriterade grupper för 
föreningsliv är enligt Kultur 
och fritidsnämndens 
verksamhetsplan 2021-2023  
barn och ungdomar. 
Ridskoleverksamheten utgör 
grunden i anläggningen och 
hänsyn bör därför tas i 
enlighet med detta i fortsatt 
arbete med underlag och 
utformning av förutsättningar 
i en ny ridanläggning. 
 
Utredaren håller med 
remissvaranden utifrån att de 
ekonomiska förutsättningarna 
för barn och ungdomar är 
viktiga aspekter i relation till 
möjligheter att delta i 
verksamheten. 
 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2018-10-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 238 Dnr KS 2018/00480  

Uppdrag till kultur och fritid att utreda behov av ridanläggning 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick 2017-04-12 i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda 

fortsatt behov av ridanläggning och hur en sådan skulle kunna utformas och bedrivas på 

annan plats i kommunen. Detta som en följd av en ändrad detaljplan för området 

Nöthult och kommande bergtäkt där en av kommunens ridanläggningar idag är 

lokaliserad.  

   

På kultur och fritidsnämndens uppdrag har konsultbolaget Kultura AB genomfört en 

utredning i frågan. I arbetet har lokala föreningar som i dagsläget organiserar ridning 

samt är bidragsberättigade enligt kultur och fritidsnämndens regelverk medverkat, 

liksom andra kommunala förvaltningar.  

  

Utredningens slutsats är att det finns behov av en modern och tillgänglig ridanläggning i 

anslutning till Uddevalla tätort för att kunna erbjuda befintliga och nya målgrupper ett 

verksamhetsutbud av god kvalitet. Utredaren rekommenderar också att frågan studeras 

vidare för att bl.a. ta fram förslag till mål, verksamhet, finansiering, huvudmannaskap 

m.m. och att olika intressenter medverkar i detta arbete.  

  

Vidare visas också på möjligheter för andra förvaltningar än kultur och fritid att utnyttja 

en sådan anläggning, t.ex. socialtjänsten, arbetsmarknadsavdelningen och 

gymnasieskolan och därigenom bruka anläggningen även på tider då det inte bedrivs 

reguljär ridskoleverksamhet.  

  

Utredningen pekar också på risker vid- och behov av förbättringar på befintliga 

anläggningar utanför Uddevalla tätort.  

  

Kultur och fritidsnämnden anser att utredningen går väl i linje med de strategiska mål 

och principer som behandlas i nämndens verksamhetsplan samt kommunens vision och 

strategiska plan. Nämnden anser att det finns stora fördelar med att använda 

anläggningen som en gemensam kommunal resurs. Kultur och fritidsnämnden föreslår 

att nämnden ges i uppdrag av kommunfullmäktige att initiera arbetet med etablering av 

ridverksamhet i enlighet med utredningens rekommendationer. 

  

Kommunledningskontoret noterar att ersättningsanläggning för ridanläggningen på 

Nöthult är upptagen i gällande lokalförsörjningsplan. Den nu genomförda utredningen 

bedöms utgöra en god grund för att mer detaljerat bedöma behoven och därefter kunna 

gå vidare med en eventuell beställning av förstudie i vilken bl.a. kostnader, lokalisering, 

drift, förvaltningsövergripande samverkan m.m. klarläggs. Därför bör kultur och 

fritidsnämnden arbeta med fortsatt planering av ny ridanläggning inom ramen för 

kommunens lokalförsörjningsprocess.  
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Kommunfullmäktige 

 

2018-10-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 238 
  

Kommunledningskontoret bedömer att nämnden skyndsamt bör ta fram underlag till 

flerårsplan så att investeringen i ny anläggning kan genomföras för att möta 

verksamhetens behov och i förhållande till tidplan för den planerade bergtäkten.  

  

Vad gäller utredningens förslag som rör andra befintliga ridanläggningar bör dessa 

hanteras inom ramen för det uppdrag kultur- och fritidsnämndens har i form av stöd till 

föreningar. 

  

Kommunledningskontoret föreslår att kultur och fritidsnämndens uppdrag förklaras 

avslutat och att nämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet för en tätortsnära 

ridanläggning i kommunens lokalförsörjningsprocess. 

 

Annelie Högberg (S) och Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Inkomna synpunkter från styrelsen Uddevalla Ryttarförening om nytt ridhus, 2018-10-

08. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-26 § 217. 

Inkomna synpunkter kring ridverksamheten och dess behov, 2018-09-26. 

Skrivelse från Uddevallas förening för rörelsehindrade barn och ungdomar angående 

utredning om behov av ridanläggning, 2018-09-24. 

Skrivelse från Ljungskile Ridklubb angående utredning om behov av ridanläggning, 

2018-09-20. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-04. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2018-06-12 § 89. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04. 

Rapport: Värdeskapande hästkrafter, Kultura AB. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12 § 102.      

Yrkanden 

Annelie Högberg (S): bifall till kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna samt att 

tillägga att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att ta hänsyn till de inkomna 

skrivelserna från Ljungskile ridklubb, Uddevallas förening för rörelsehindrade barn och 

ungdomar, Martina Liewendahl samt Uddevalla Ryttarförening i den fortsatta 

utredningen om ridanläggning.   

 

Monica Bang Lindberg (L): bifall till kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna 

samt till Annelie Högbergs (S) tilläggsyrkande.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna 

och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Ordförande ställer därefter proposition på Annelie Högbergs (S) tilläggsyrkande och 

finner kommunfullmäktige bifalla tilläggsyrkandet.        
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 238 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna utredningen som slutrapportering av uppdraget ”att utreda fortsatt behov 

av ridanläggning och hur en sådan skulle kunna utformas och bedrivas på annan plats i 

kommunen”,  

  

att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att fortsätta arbetet med en ridanläggning i 

anslutning till Uddevalla tätort i kommunens lokalförsörjningsprocess, samt 

 

att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att ta hänsyn till de inkomna skrivelserna från 

Ljungskile ridklubb, Uddevallas förening för rörelsehindrade barn och ungdomar, 

Martina Liewendahl samt Uddevalla Ryttarförening i den fortsatta utredningen om 

ridanläggning.  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2018-10-15 

Evy Gahnström, Ralph Steen 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-10-16 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2018-10-16 

Kultur och fritidsnämnden 
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Sammanfattning 
Uddevalla kommun, Kultur och fritidsförvaltningen har uppdragit åt Christina Risshytt-Collman, 

Kultura AB att presentera en översyn av behovet av ridverksamhet i Uddevalla kommun. Uppdraget 

har omfattat bakgrunds- och nulägesbeskrivning, analys av behov och möjligheter i relation till 

Uddevalla kommuns strategiska plan samt förslag till åtgärder. I arbetet har ingått att belysa 

ridanläggningens och verksamhetens förutsättningar att tjäna som resurs i ett brett kommunalt 

perspektiv.  

Hästar och ridning har utvecklats till en folkrörelse i Sverige. Ridning är enligt Riksidrottsförbundet 

(RF)1 den näst största ungdomsidrotten i landet efter fotboll baserat på Lokalt aktivitetsstöd. 

Verksamheten domineras stort av flickor/kvinnor. Den svenska ridskolemodellen har byggts upp 

sedan 1950-talet och är unik i ett internationellt perspektiv. En mångårig samverkan mellan ideellt 

föreningsarbete, yrkesmässig verksamhetsledning och offentligt stöd har öppnat för barn och unga 

att komma i kontakt med hästar och ridning.  Ridskolan fungerar som en kombinerad idrotts- och 

utbildningsanläggning, fritidsgård samt samlingsplats för hästintresserade oavsett bakgrund.  

Att lära sig om och att hantera hästar samt att rida utvecklar fysiska färdigheter och personliga 

egenskaper. Forskning på flickor i stallmiljö visar att samspelet med hästen utvecklar en självbild av 

handling, mod, tydlighet och konsekvens.2 Stallet tillhandahåller utmaningar, det förväntas och krävs 

att man ska ta ansvar, vilket har stor betydelse för tonåringars identitet.  

Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. Idag växer kunskapen 

och intresset i samhället för hästen som resurs för den mänskliga hälsan. Aktiviteter kring och med 

hästar kombinerar på ett självklart sätt rörelse, kognitiva utmaningar, social interaktion och 

känslomässigt engagemang.3 

Utredningen visar att Uddevalla kommun har anmärkningsvärt få ridskoleplatser i förhållande till 

befolkningsmängd och i jämförelse med närliggande kommuner som Orust, Färgelanda och 

Munkedal.  Mätt i antal aktivitetstillfällen kommer ridning först på elfte plats bland idrotter i 

Uddevalla kommun. Och bland flickor på sjunde plats. En rimlig slutsats är att Uddevallas invånare 

transporterar sig (med bil), till närbelägna kommuners ridskolor för att utöva sitt fritidsintresse. Ett 

förhållande som dels begränsar barn och ungdomars ”fria val” av fritidsaktivitet, dels står i 

motsättning till Uddevalla kommuns miljöarbete.   

För ridsporten i likhet med andra fritidsaktiviteter och idrotter är det en grundförutsättning att det 

finns tillgång till funktionella och trivsamma anläggningar där verksamheten kan bedrivas och 

utvecklas. Ridskolans verksamhet – om den bedrivs i linje med Svenska Ridsportförbundet policy - 

möter väl kommunens syften och mål med stödet till fritidsverksamhet. Det vill säga att värna om 

barn och ungas förutsättningar att påverka och delta i föreningslivet, att stärka demokrati och 

yttrandefrihet, folkhälsan och social gemenskap. Ridning är också en viktig fritids- och 

                                                           
1
 Lokalt aktivitetsstöd, idrotter med flest aktiviteter år 2015, RF statistik 

2
 Att utveckla handlingskraft – om flickors identitetsskapande processer i stallet, Lena Forsberg, Luleå tekniska 

universitet, Institutionen för Pedagogik och lärande, 2007 
3
 Lundqvist Wanneberg P ( 2014), Disability, Riding and Identity, International Journal of Disability, 

Development and Education 
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friskvårdsaktivitet för personer med funktionsnedsättning. Hästmiljön erbjuder också möjlighet till 

många typer av arbetsuppgifter som kan anpassas utifrån individuella behov och förmågor.  

På ridskolor ställs ett antal myndighetskrav. Det handlar om deltagarnas säkerhet, personalens 

arbetsmiljö, hästarnas välbefinnande och miljöhänsyn. Att driva ridskola på ett långsiktigt hållbart 

sätt fordrar professionell verksamhetskompetens, ett stort engagemang för människor och hästar 

samt en välplanerad och sund ekonomi. 

Utredningen gör bedömningen att Uddevalla behöver tillgång till en modern multifunktionell häst- 

och ridanläggning lokaliserad på lämplig plats i förhållande till tätorten. En nybyggnation har 

potential att öka deltagandet i häst- och ridverksamhet för prioriterade grupper och att skapa 

samhällsnytta i linje med Uddevalla kommuns strategiska plan. Genom att integrera fler behov från 

början kan verksamheten ”stå på flera ben” och resurserna användas på ett kostnadseffektivt sätt.  

Ljungskile Ridklubb (LjRK) har som framgår av översynen en väl fungerande ridskola med 

föreningsdrift. För att säkra verksamheten i ett framtidsperspektiv fordras förbättringar vad gäller 

anläggningens besöksmiljö och tillgänglighet, hästhållning och arbetsmiljö. Utredningen 

rekommenderar att hänsyn tas till LjRKs behov och förutsättningar i samband med beslut om 

nybyggnation.  

Tävling är en viktig del av ridsporten liksom för andra idrotter. En anläggning i anslutning till 

Uddevalla tätort med goda tränings- och tävlingsfaciliteter kan bilda ett regionalt utbildnings- event- 

och tävlingscentrum. Idag saknar ridsportföreningarna i regionen tillgång till ridanläggningar med 

kapacitet för nationella tävlingar.   

Det intresse för anläggningen och dess verksamhet som visats från andra förvaltningars/enheters 

sida under utredningen, öppnar möjlighet att redan från början integrera exempelvis socialt arbete 

och arbetsmarknadsinsatser. 

Utredningen rekommenderar Uddevalla kommun: 

 Att initiera en anläggningsprocess med syfte att bygga en modern och tillgänglig 
ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort. 

 Att anläggningen lokaliseras med hänsyn tagen till god tillgång på lämplig mark, miljö, närhet 
och goda allmänna kommunikationer. 

 Att anläggningsprocessen även omfattar åtgärder i syfte att förbättra Ljungskile Ridklubbs 
förutsättningar.  

 Att fortsätta dialogen med Skansens Ridklubb beträffande eventuellt behov av en alternativ 
lokalisering av föreningens verksamhet.  

 Att Uddevalla kommun samlar intressenter till en förstudie kring verksamhetens vision, mål 
och innehåll samt den nya anläggningens omfattning, lokalisering och finansiering. 

 Att frågor beträffande huvudmannaskap, ledning, organisation och verksamhetdrift av ett 
nytt häst- och ridsportcentrum bereds parallellt med förstudien.  
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Inledning  

Syfte, uppdrag och avgränsningar 

Utredningens övergripande mål är att presentera en översyn av behovet av ridsport och 

ridskoleverksamhet med kommunalt stöd i relation till Uddevalla kommuns strategiska plan. 

Uppdraget har i korthet omfattat; kartläggning av nuvarande häst- samt ridskoleverksamhet i 

Uddevalla kommun med kommunalt stöd och en inventering av andra kommuners ridanläggningar i 

närområdet, beskrivning av modeller där föreningsliv och kommun samverkar kring anläggningens 

drift och verksamhet och som ger utrymme för daglig verksamhet, arbetsmarknadsinsatser, 

utbildning, habilitering/rehabilitering, fritidsgård och ridskola/ridsport, analys och rekommendation 

kring framtida fortsatt behov av ridanläggning i Uddevalla, definition av faktorer som bör styra beslut 

om placering samt omfattning av en eventuellt framtida ridanläggning. 

Ridsportutredningen avgränsas till föreningar som har ridverksamhet och som är registrerade hos 

förvaltningen dvs. Ljungskile Ridklubb, Skansens Ridklubb, Uddevalla Ridklubb och Uddevalla 

Ryttarförening. Emaus lantgård har hästar och ponnyridning men inte organiserad 

ridskoleverksamhet, liksom föreningen Mollöns Vänner/Gård. 

Projektgrupp och arbetssätt 

Utredningen har genomförts i nära samarbete med Kristina Mars, utvecklare Kultur- och 

fritidsförvaltningen och en referensgrupp bestående av avdelningschef Anna Reinhardt och 

utvecklare Torben Larsson. Besök har gjorts vid Skansens Gård med Skansens Ridklubb, Uddevalla 

Ryttarförening, Ljungskile Ridklubb, Uddevalla Ridkubb samt Emaus Lantgård och Mollöns Gård. 

Samtal har förts med företrädare för föreningarna om verksamheternas omfattning och 

förutsättningar i nuläget och i ett framtida perspektiv. Kartläggningen har även omfattat möten med 

företrädare för Socialtjänsten, Avdelningen för stöd och service samt Kommunledningskontorets 

Arbetsmarknadsavdelning (AMA) samt Uddevallas förening för rörelsehindrade barn och ungdomar, 

RBU Uddevalla som arrangerar ridning vid Skansens Gård. Utredningens beskrivningar beträffande 

föreningarna i nuläget har delgivits ordföranden och verksamhetsansvariga för synpunkter. 

Orust, Färgelanda och Munkedals ridklubbar har besökts. Samtal har förts underhand med 

Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund, ordförande Nina Anyai, Västergötlands Ridsportförbund 

verksamhetschef Mariana Fransén, Anna Reilly ridskolerådgivare Svenska Ridsportförbundet samt 

Eva Netterberg ordförande Ridskolornas Riksorganisation, som bidragit med värdefulla synpunkter 

och underlag. 

Rapportens innehåll och uppläggning 

Rapporten är upplagd i tre delar. Första delen syftar till att ge en bild av och förståelse för hästen i 

samhället, hästsektorns organisering samt ridskolan och ridsporten. Därefter följer en 

nulägesbeskrivning av Uddevalla kommuns ridföreningar med kommunalt verksamhetsstöd. 

Avslutningsvis förs ett resonemang kring behovet av ridskoleverksamhet och ridsport i Uddevalla 

kommun samt verksamhetens möjlighet att bidra till kommunens strategiska plan i ett brett 

perspektiv, med slutsatser och rekommendation till vidare åtgärder. 
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Hästen i samhället 

Hästsverige 

Idag finns ca 360 000 hästar i Sverige, vilket gör landet till ett av Europas hästtätaste länder. På tusen 

invånare går det 36 hästar i Sverige. Över en halv miljon människor rider regelbundet och av dessa är 

ca 90 % flickor och kvinnor. Ridsporten är, efter fotbollen, den näst största ungdomsidrotten men 

med en tydlig dominans av flickor. 4  

Intresset för hästar medför efterfrågan på varor och tjänster och ger grund för ett ökat 

småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd. En samhällsekonomisk analys visar att 

hästnäringen direkt och med spridningseffekter omsätter totalt ca 45 miljarder kronor per år och ger 

upphov till 30 000 avlönade heltidsarbeten.5 

Tillväxten av antalet hästar i Sverige har ökat efterfrågan på välutbildad arbetskraft. Hästnäringen tar 

ett stort ansvar för utbildningsfrågorna och samverkar över disciplingränserna. Det finns 

yrkesutbildningar på gymnasienivå, eftergymnasial nivå, högskolenivå samt ett stort utbud av 

enskilda kurser och utbildningar. 

Hästnäringen är det svenska jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Hästintresset är för många en 

drivkraft för att flytta från stad till landsbygd. Hästnäringens tillväxt ger möjlighet att behålla en 

”levande landsbygd” trots jordbrukets strukturförändring. Hästen ingår som en naturlig del i 

kretsloppet och bidrar till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald samt kultur- och 

skönhetsvärden. 

Hästsveriges organisering 

Hästsektorn är diversifierad. Den består av ett brett spektrum från ridskole- och turridningsryttaren, 

till hobbyhästägaren, tävlingsryttare och kuskar på elitnivå samt professionella verksamheter med 

stora hästbesättningar. De flesta som ägnar sig åt hästar gör det i form av fritidsverksamhet och 

berikande livsstil.  

Hästsektorn organiseras framförallt genom ideella föreningar kring intressegemenskap och behov 

som exempelvis ridklubbar, hästavelsföreningar samt branschorganisationer. Vid sidan om 

medlemsorganisationer sker också en annan form av organisering där man exempelvis delar på häst- 

och stallskötsel. En stor del av hästsektorns verksamhet bygger på ideellt arbete.   

Förbund som organiserar hästsektorns olika verksamhetsinriktningar är Svenska Ridsportförbundet, 

Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, 

Swedish Warmblood, Western Riders Association of Sweden, Brukshästorganisationernas 

Samarbetskommitté samt Svenska Ponnyavelsförbundet.  Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är 

en paraplyorganisation med särskilt ansvar för hästnäringens nationella utbildningsanläggningar 

Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången.  HNS medfinansierar också Hippologutbildningen med 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som huvudman samt ett antal yrkeshögskoleutbildningar.  

                                                           
4 Riksidrottsförbundet 2016 

5
 Hästnäringens samhällsnytta, Hästnäringens nationella Stiftelse 2018 
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Svenska Ridsportförbundet är den klart största medlemsorganisationen med 19 distrikt, cirka 900 

föreningar samt 150 000 enskilda medlemmar. Därefter kommer Svenska islandshästförbundet med 

11 distrikt, cirka 65 föreningar och 6 700 enskilda medlemmar.  

Hästen i samhällsplaneringen 

Majoriteten av landets hästar finns i tätortsnära miljöer. För barn och unga är det viktigt att kunna ta 

sig säkert och enkelt till ridskolan. Men också enskilda hästägare vill av tids-, miljö- och ekonomiska 

skäl ha en geografisk närhet och den utvecklingen fortsätter.  Ett förhållande som ställer ökade krav 

på samhällsplaneringen. 

De flesta människor som rider vill kunna rida utomhus på ett säkert sätt, helst utan biltrafik och utan 

asfaltunderlag. Konflikter i tätortsnära jordbruksbygder går ofta hand i hand med intresset för 

ridning. Ridslingor kan i framför allt hästtäta områden vara lösning på många problem och bidra till 

att konflikter mellan ryttare, trafikanter, markägare, annat friluftsliv och boende undviks. 

Allemansrätten gör att ridning och körning med häst är tillåten på de flesta vägar och i terrängen. För 

ridskolor, liksom för andra näringsidkare, krävs godkännande av markägare för att kunna rida på 

dennes mark. 

Rädsla hos hästar är ofta en orsak till olyckor och speciellt i trafiken. Åtgärder som ökar 

trafiksäkerheten är säkra passager över eller under hårt trafikerade vägar, som trafikljus med 

knappar i ryttarhöjd, eller tunnlar som är konstruerade så att hästarna accepterar att passera 

igenom. 

Hästen och den mänskliga hälsan 

Intresset för hästen som resurs för den mänskliga hälsan växer. Till grund ligger en ökad kunskap i 

form av mångårig klinisk och beprövad erfarenhet samt forskning som visar på goda effekter. Idag 

fungerar hästen som medhjälpare inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och 

specialpedagogisk verksamhet. Ridning är också en viktig fritids- och friskvårdsaktivitet för många 

barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. 

Samhällsutmaningar inom vård, skola och omsorg har öppnat för nytänkande arbetssätt och 

gränsöverskridande samverkansrelationer mellan kommuner, landsting, regioner, idéburna 

organisationer, sociala företag och ideella föreningar. Sverige har goda förutsättningar att öka 

tillgängligheten till hästanknutna insatser. I landet finns flera exempel på nyskapande terapeutiska 

och pedagogiska initiativ.6 

Från 2018 kan arbetsgivare bevilja ett så kallat friskvårdsbidrag för lektionsridning på ridskola, samt 

för ridhus- och träningsavgift för instruktör på egen häst. Förmånen ska bedömas inom ramen för 

”enklare slag” och ”mindre värde” för att godkännas. En ytterligare förutsättning för skatte- och 

avgiftsfrihet är att erbjudandet om förmånen riktar sig till alla anställda. Det skattefria 

friskvårdsbidraget får enligt Skatteverket uppgå till högst 5000 kr per anställd och år. 

                                                           
6
 Hästen och folkhälsan - forskning, fakta och goda exempel, HNS 2018 
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Svenska Ridsportförbundet 
Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är ett av 71 specialförbund inom Riksidrottsförbundet (RF). SvRF är 

också den största organisationen för häst- och ridsport med 19 regionala distrikt och 900 föreningar 

med cirka 150 000 enskilda medlemmar varav 90 % flickor/kvinnor och ca 65 % är under 25 år. Det 

gör ridsporten till den näst största ungdomssporten i Sverige efter fotbollen baserat på LOK-stöd.7  

Ridsport är också den näst största tävlings- och träningsidrotten bland kvinnor 7-70 år efter 

gymnastik (SCB 2015). Drygt 450 föreningar driver ridskola och nära hälften erbjuder verksamhet för 

ryttare med funktionsnedsättning. Ridning är också en av de största sporterna för personer med 

funktionsnedsättning. 

Ridsportförbundet driver en omfattande utbildning av ideella ledare. Årligen utbildas runt 500 

ungdomsledare och 50-60 ridledare. Hästsporten (trav-, galopp – och ridsport) har en egen 

folkhögskola Hästsportens Folkhögskola. Där arrangeras bland annat utbildningar som tillsammans 

med godkänt yrkesprov ger formell yrkesbehörighet till bland annat ridlärare. En annan väg till 

ridläraryrket är det treåriga högskoleprogrammet Hippologprogrammet, vid Sveriges 

lantbruksuniversitet, SLU. 

Inom ridsportens alla tävlingsgrenar (utom voltige)8, tävlar män och kvinnor - pojkar och flickor - mot 

varandra på samma villkor. Under 2016 gjordes drygt 378 700 tävlingsstarter av 29 600 ryttare och 

37 500 hästar med aktiv tävlingslicens. Hoppning är den största grenen. 

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund 

Ridsportförbundet är organiserat på nationell, regional (distrikt) och lokal nivå (föreningar). 

Distriktets roll är att fungera som samarbetsorganisation på den regionala nivån. Ridklubbar i 

Uddevalla kommun med ridskola och tävling inom ridsporten är anslutna till Göteborg och Bohusläns 

Ridsportförbund. 57 ridsportföreningar är anslutna till distriktet. 

Genom närhet och lokalkännedom kan distriktet verka för föreningarnas intressen på olika sätt. 

Utbildning, stöd och rådgivning till klubbarna är en viktig uppgift. Distriktet samordnar även 

tävlingsverksamheten upp till och med regionalnivå. I syfte att likställa de olika distriktens 

verksamhet har ett s.k. Basutbud tagits fram som samtliga ridsportdistrikt bör erbjuda 

medlemmarna. Det vill säga ridklubbarna. Basutbudet omfattar i huvuddrag; att verka för ridsportens 

utveckling, utbildning av funktionärer och ridlärare, uppsökande verksamhet och kvalitetsarbete med 

egentillsyn och besöksverksamhet, rådgivning, anslutningsärenden, information, stöd till 

ungdomsverksamheten samt samordning av tävlingsverksamheten.  Kansliet är lokaliserat till 

Göteborg. 

Ljungskile Ridklubb och Uddevalla ryttarförening är anslutna till Göteborgs- och Bohusläns 

Ridsportförbund. 

                                                           
7
 Riksidrottsförbundet 2016 

8
 Gymnastiska övningar på galopperande häst 
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Andra häst- och ridorganisationer 

Ridskolornas Riksorganisation 

Ridskolornas Riksorganisation, RRO är en branschorganisation som bildades 1971 för att tillvarata 

ridskolornas gemensamma intressen. RRO har ett 70-tal företag och föreningar som medlemmar. 

Organisationen arbetar bland annat för att utveckla ridskoleföretagens samhällsnytta samt funktion 

som förebild vad gäller hästhållning och ridutbildning.  Ridhusföretagen är anslutna till Almega 

Tjänsteföretagen, som är arbetsgivarpart i förhandlingarna om kollektivavtal med Kommunal för 

hästskötare, ridinstruktörer och ridlärare vid Ridhusföretag.  

Svenska Islandshästförbundet 

Svenska Islandshästförbundet (SIF) är en sammanslutning av 11 distrikt med 65 lokala 

islandshästföreningar över landet. Förbundet har cirka 6 700 medlemmar. SIF verkar för att öka 

kännedomen och kunskapen om islandshästen samt att främja den sportsliga utvecklingen. Vestur är 

en sammanslutning av islandshästföreningar i västra Sverige (distrikt Västsvenska-Halland) inom SIF.  

Förbundet arrangerar utbildning till Ridledare (minimiålder 18 år) samt till Ridlärare nivå I-IV som 

efter praktik och godkänd examination ger diplomering. Ridledarkursen ger en introduktion till 

instruktörsyrket. Utbildningen till ridlärare är anpassad för aktiva islandshästföretagare och följer 

Svenska Ridsportförbundets och det internationella systemet för ridlärarkompetens och behörighet. 

Skansens Gård är anslutna till Svenska Islandshästförbundet. 

Islandshästföretagarna 

Islandshästföretagarna består av små och stora företag som har islandshästen som sin bärande 

affärsidé, en del jobbar med hästar på heltid, andra på deltid. Personerna bakom företagen är i de 

flesta fall medlemmar i Svenska Islandshästförbundet. 

Western Riders Association of Sweden 

Western Riders Association of Sweden (WRAS), bildades 1982 för att möta det ökande intresset för 

westernridning i Sverige. För närvarande finns i 5 regioner med cirka 30 klubbar och 1 600 enskilda 

medlemmar anslutna till WRAS.  

Svenska Parasportförbundet 
Svenska Parasportförbundet organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och 

utvecklingsstörning inom 16 egna idrotter. Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund och 

SISU Idrottsutbildarna. Svenska Ridsportförbundet har verksamhet för ryttare med 

funktionsnedsättning integrerad i det egna förbundet.   

Parasport Bohuslän/Dal omfattar kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal, 

Tanum, Lysekil, Uddevalla och Strömstad samt kommunerna Dals Ed, Färgelanda, Bengtsfors, 

Mellerud och Åmål i Västra Götalands län. Kraven för medlemskap definieras i Parasport Sveriges 

stadgar. Bland annat ska föreningen på sitt program ha sådan idrottslig verksamhet som 

administreras av förbundet. Uddevalla Ridklubb är anslutna till Parasport Bohuslän/Dal under 

benämningen Uddevalla Ridklubb-Parasport, vilket är mycket ovanligt för en ridskola.  
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Den svenska ridskolemodellen är världsunik 

Lite historik 

År 1948 bildades Ridfrämjandet (RidF) med syftet att främja ridning som folksport över hela landet. 

Både ungdom och vuxna skulle citat beredas möjlighet till billig och god undervisning i ridning och 

hästkännedom.  RidF var inte tävlingsorganisation, med undantag för distrikts- och klubbtävlingar i 

utbildande syfte. Tävlingsverksamheten bedrevs av Svenska Ridsportens Centralförbund.  

RidF uppmärksamma tidigt behovet av ridinstruktörsutbildning och 1949 anordnades den första 

kursen vid arméns ridskola på Strömsholm. Citat; Ridinstruktören är en nyckelperson i 

organisationen. Han måste vara en aktad person i vars händer föräldrarna med förtroende kan lämna 

sina ungdomar. År 1959 startade sjukgymnast Kristina af Geijerstam ridning för personer med 

funktionsnedsättning mot bakgrund av polioepidemin.  

Tidigt 70-tal visade Statens Ungdomsråds kartläggning att högst på flickors önskelista över 

fritidsaktiviteter stod citat; Djur, rida och vårda. Och redan för över trettio år sedan drev RidF 

opinionsbildande arbete beträffande det ojämlika stödet till pojk- respektive flickidrott samt om 

ridskolans betydelse som fritidsgård. Till grund låg bland annat undersökning av ryttares 

socialgruppstillhörighet som visade att det var tre gånger så många ryttare från grupp III som red i 

förhållande till grupp I. Andra kartläggningar visade att många besökte ridskolan utan att rida. Det vill 

säga att ridskolans fungerade som fritidsgård.  

Dagens och framtidens ridskola 

Den svenska ridskolan, organiserad inom Svenska Ridsportförbundet, är unik ur ett internationellt 

perspektiv. Dels genom sin tillgänglighet, vilket gjort hästar- och ridning till en folkrörelse för barn, 

unga och vuxna. Dels genom att vara en kombinerad idrotts- och utbildningsanläggning, fritidsgård 

för barn och unga samt generationsöverskridande samlingsplats för häst- och ridsportintresserade. 

Förklaringen till den svenska modellens framgång ligger i en mångårig och fruktbar samverkan mellan 

samhällets anläggnings- och aktivitetsstöd, en välorganiserad föreningsverksamhet med omfattande 

ideella insatser och verksamhetsansvarig personal med yrkesmässig kompetens.  

Framtidens ridskola ska enligt SvRF vara världsledande vad gäller att förmedla kunskap, social 

gemenskap och ett livslångt intresse för hästar och ridning. Alla, från nybörjaren till elitryttaren, ska 

kunna vända sig till ridskolan och ridklubben för att hämta kunskap. Ridskolan ska vara en 

ambassadör för ridsporten i samhälle och kommun. 

Ridanläggningen i förhållande till andra idrotters anläggningar 

Ridsporten har av tradition tagit ett stort ansvar för att tillgodose behovet av lokaler för 

verksamheten. Till en början startades ridskolor av klubbar, organiserade av dåvarande 

Ridfrämjandet genom att försvaret överlät stallar och ridhus. Nästa expansionsfas kom då kommuner 

köpte upp tätortsnära jordbruksfastigheter som omvandlades till ridskolor. Många föreningar har i 

likhet med Ljungskile Ridklubb och Uddevalla Ryttarförening också byggt ridhus och ridbanor för att 

tillgodose verksamhetens behov i egen regi men på hyrd eller kommunal mark. 

Senare år har skärpta myndighetskrav, begränsade möjligheter att modernisera gamla stallar samt 

ökad konkurrens om den tätortsnära marken lett till nybyggnation av ridanläggningar på flera platser 

i landet. En rikstäckande undersökning hösten 2010 visade då att tio procent av landets kommuner 
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planerade att bygga nytt och att trettio procent planerade att investera i utveckling av befintliga 

anläggningar. 

Skillnaden mellan ridning och annan idrottsverksamhet är det ”levande redskapet och läromedlet” 

hästen. Ridskoleanläggningen ska representera en föredömlig hästhållning, vara funktionell ur 

verksamhets- och arbetsmiljö- och säkerhetshänseende, vara väl tillgänglig för barn och ungdomar 

att ta sig till samt i likhet med andra publika anläggningar upplevas som attraktiv och trivsam av 

besökande. 

Stallet är hästarnas hem. Det ska vara tyst, ljust, ha frisk luft samt vara hållbart, säkert och trivsamt 

för både hästar och människor. Dessutom ska det vara lättarbetat. Ridskolans stall är också 

utbildningsplats för klubbens alla medlemmar (även de rullstolsburna) och många människor ska 

kunna vistas där samtidigt.  

Ridhuset är lektionssalen. Isolerade ridhus bör prioriteras med tanke på personal och elever. 

Ordentliga ljusinsläpp av dagsljus (utan störande ljusfenomen), sparar energi. För att ridhus ska vara 

fukttåliga behövs ventilation och viss tillskottsvärme. Ridbanans underlag har betydelse för hästarnas 

hållbarhet. Den måste anläggas på rätt sätt och underhållas kontinuerligt.   

Rasthagar är ett krav för att tillgodose hästarnas behov av daglig utevistelse och naturliga beteende. 

Underlaget får inte vara lerigt, vilket fordrar tillgång till dränerade och hårdgjorda ytor under delar av 

året. Tillgång till gräshagar och sommarbete i anslutning till ridanläggningen är av värde för 

hästhållningen och för att hålla kostnaderna nere. 

En ridanläggning behöver väl planerade och dimensionerade serviceutrymmen för personal, förening 

och besökande. Omklädningsrum med duschar och skåp är viktigt bl. a ur allergensynpunkt. En 

kafeteria med utsikt över ridverksamheten är en tillgång och en mötesplats. 

Ridskolans uppgift 

Exempel på en ridskolas uppgifter är att; bereda barn och ungdomar möjlighet till ridning till lägsta 

möjliga kostnad, eventuellt bereda uppstallning för medlemsägda hästar, förmedla kunskap om 

hästens behov och god hästhållning, ge möjlighet för ryttare att tävla, vara en fritidsgård med 

naturligt långt öppethållande, erbjuda ridning till ryttare med funktionsnedsättning, samt att ge barn 

och ungdomar från andra kulturer kontakt med hästar. 

Svenska Ridsportförbundets har en Ridskolepolicy9 . Den gäller för föreningar anslutna till förbundet, 

som i egen regi driver, eller i samverkan med näringsidkare erbjuder, ridskoleverksamhet för 

föreningens medlemmar. Den kan också tjäna som utgångspunkt för annan verksamhet av 

ridskolekaraktär. 

Ridskolan skall utbilda i ridning, hästhantering och hästkunskap med inriktning mot Svenska 

Ridsportförbundets tävlingsdiscipliner. För detta krävs: 

 Att verksamheten leds av personal med relevant kompetens och att ridskolan förfogar över 

lämpliga och väl skolade hästar. 

                                                           
9 Svenska Ridsportförbundets Ridskolepolicy fastställd av FS 2010 09 20 
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 Att verksamheten bedrivs vid en ändamålsenlig anläggning som uppfyller kraven för en god 

och säker hästhållning. 

Ridskolan skall vara en naturlig plats för kunskapsinhämtning. För detta krävs: 

 Att ridskolan skall ge god grundutbildning. 

 Att ridskolan också skall ge möjligheter till individuell sportslig utveckling. 

 Att ridskolans utbildning skall följa en utbildningsplan med tydliga mål. 

Ridskolan skall erbjuda möjligheter för människor – oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller eventuell 

funktionsnedsättning – att lära sig hantera hästen i olika situationer. För detta krävs:  

 Att all verksamhet genomförs på ett – för såväl människa som häst – säkert och beprövat 

sätt. 

  Att verksamheten aktivt värnar den sociala miljön. 

 Att verksamheten bedrivs i linje med idéprogrammet ”Ridsporten Vill” 10. 

 Att såväl ideella ledare som personal i verksamheten förstår vikten av ridskolans sociala 

betydelse i samhället. 

Ridskolan skall vara ett föredöme i hästhållning. För detta krävs: 

 Att verksamheten uppfyller SvRFs Hästhållningspolicy samt ”Code of conduct”. 

 Att verksamhetens hästhållning baseras på SvRFs definition av god hästhållning. 

 Att hästhållning och anläggning uppfyller djurskyddslagstiftningens krav. 

Hästar är kraftfulla djur med en stark flyktinstinkt. Ridskolehästen är därför särskilt utvald och 

utbildad för att passa sitt ändamål. Ridskolan guidar i konsten att rida, men ger också grundläggande 

hästkunskap. Att förstå hur hästen fungerar och reagerar, samt hur den hanteras på ett säkert sätt, 

är nödvändigt för en trygg tillvaro tillsammans med hästar. 

Driva ridskola 

Driva ridskola har många likheter med att driva företag. Långsiktig hållbarhet fordrar god 

verksamhetskompetens, ett stort engagemang för hästar och människor och en välplanerad och sund 

ekonomi. Tillgång till kunskap inom anläggningsdrift och skötsel, ekonomi, marknadsföring, juridik, 

organisation, personal och ledarskap är betydelsefull. Eftersom verksamheten bygger på ett samspel 

mellan yrkesmässiga och ideella föreningsinsatser samt stöd från kommunen, behövs en tydlig 

ansvars- och rollfördelning.11 

På ridskolan ställs ett antal myndighetskrav. Det handlar om deltagarnas säkerhet, personalens 

arbetsmiljö, hästarnas välbefinnande och miljöhänsyn. Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser 

omfattar bland annat skötsel, stallmiljö, måttbestämmelser, förprövning av djurstallar, transport av 

hästar, träning och tävling med hästar samt tillstånd för verksamhet med hästar. Arbetsmiljölagen är 

en central lag en ridskola. Annan lagstiftning av betydelse för ridskolans verksamhet är 

Produktsäkerhetslagen som ställer krav på att tjänster som säljs till konsumenter är säkra.12 

                                                           
10

 http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_8/cf_559/Ridsporten_vill.PDF 
11

 Driva ridskola, Svenska Ridsportförbundet 2014 
12

 En vägledning till säkrare häst och ridverksamhet, Konsumentverket 
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Driftformer 

Enligt uppgift från Ridsportförbundet drivs ca 70 % av ridskolorna av föreningar. Majoriteten med 

verksamheten förlagd till kommunalt ägda anläggningar. Övriga 30 % drivs till största delen av 

arrendatorer (företag) i samverkan med/på uppdrag av en ideell förening ansluten till SvRF. Även 

dessa ridskolor har vanligtvis verksamheten förlagd till kommunalt ägda lokaler. Stockholms Stad 

skiljer sig från övriga landet genom att stadens samtliga ridskolor drivs av företag samt att hyresavtal 

upprättats direkt mellan entreprenören och kommunen. Ytterligare några kommuner som 

exempelvis Linköpings kommun har efter upphandling driftavtal med entreprenör. 

Ridskolornas driftformer styrs av lokala förutsättningar och är ofta stabila över tid. Varje driftsform 

har styrkor och svagheter. Föreningsdrift fordrar anställd ridskolechef som under styrelsen leder och 

ansvarar för verksamheten. Styrkor är allmännyttan, medlemsinflytandet, det ideella arbetet och att 

verksamheten drivs utan vinstintresse. Utmaningen kan framförallt vara att trygga ridskolans 

långsiktiga stabilitet vad gäller ledning, organisation, verksamhet och ekonomi.  

Ridskolor som drivs av företag har ofta en hög grad av professionalism i ledningen och en stabil 

verksamhet med en låg personalomsättning. Svagheten är ett mindre medlemsinflytande över 

verksamhet och ekonomi. Samarbetsrelationen mellan företag och förening vad gäller ekonomi, 

ansvarsområden och roller behöver vara väl definierade. 

Majoriteten ridskolor drivs fortfarande av ideella föreningar. Klubbens rörelseinkomster är skattefria 

om de till huvudsaklig del kommer från verksamhet som har ett naturligt samband med föreningens 

allmännyttiga ändamål. Klubbdriven verksamhet är inte momspliktig i och med att verksamheten är 

undantagen från skatteplikt. Det förekommer att föreningar väljer att bolagisera ridskoledriften. 

Om klubben disponerar/hyr anläggningen av kommunen och arrenderar ut den till arrendator, står 

klubben för den ideella delen av verksamheten medan arrendatorn står för den affärsmässiga. 

Arrendatorn är skattepliktig för denna del av verksamheten, och privatdrivna ridskolor tar ut 6 % i 

utgående moms på den del som är idrott. 

Enligt Riksidrottsförbundet (RF) är endast ideell förening berättigad till lokalt aktivitetsstöd. För att 

ridverksamheten skall uppfylla reglerna för LOKstöd fordras enligt RF att ridskolans elever betalar 

ridavgifterna till klubben, och att klubben i sin tur köper lektioner från arrendatorn och redovisar till 

RF. 

Enligt vad utredaren känner till finns det en ridskola i landet i kommunal regi. Härnösands kommun 

driver Härnösand Hästsport Arena som invigdes i augusti 2015 efter att kommunen investerat 64 mkr 

i anläggningen. Ridskolan drevs tidigare av Härnösands Ridklubb. Byggprocessen innebar en 

ekonomiskt ansträngande period för föreningen. För att kunna driva verksamheten vidare tog 

kommunen över föreningens skulder samt hästar och övriga inventarier. Föreningen uppfattade 

beslutet som en temporär åtgärd och att ridskolan skulle återgå till föreningsdrift.  

I maj 2017 tog kommunalfullmäktige beslut att driva verksamheten vidare i kommunal regi, vilket 

föreningen var starkt kritiska till. Beslutet har överklagats i Förvaltningsrätten som i en aktuell dom 

meddelad 2018-04-06 beslutat att upphäva det överklagade beslutet. Förvaltningsrättens beslut 
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grundades på att tillhandahållande av ridskoleverksamhet i form av ridundervisning m.m. inte kan 

anses vara en allmännyttig tjänst. 13  

Kvalitetsmärkt ridskoleverksamhet 

Svenska Ridsportförbundets distrikt driver sedan många år en besöksverksamhet med egentillsyn av 

föreningar med ridskoleverksamhet. Den 1 januari 2014 trädde ett nytt ramverk i kraft för 

kvalitetsmärkning.  Syftet är att bedöma om verksamheten och anläggningen är säkert utformad för 

häst och människa. Bedömningen görs utifrån ett bedömningsprotokoll som upprättas i samband 

med besöket. Protokollet omfattar uppgifter om förening, verksamhet och personalens kompetens, 

anläggningens status och tillgänglighetsanpassning - stallar, ridhus, ridbanor utomhus, ridvägar, 

personal- och serviceutrymmen som omklädningsrum, toalett, dusch, samlingslokal- och 

café/matservering. 

En kvalitetsmärkt ridskola har en föreningspolicy, styrdokument, tydlig verksamhetsinriktning, 

miljöpolicy, aktiv ungdomsverksamhet, förebyggande säkerhetsarbete, aktuell krisplan, regelbunden 

LABC/HLR utbildning, systematiskt arbetsmiljöarbete, minst en anställd ridlärare (SRL III, SLR II), med 

minst 75 % tjänst samt att minst 50 % av ridskolans ordinarie allmänna ridlektioner leds av personal 

med lägst SRL III, SLR II eller motsvarande. 

Nulägesbeskrivning av ridsportföreningar i Uddevalla kommun med 

kommunalt stöd 
Kartläggningen av befintliga ridskolor och ridsportsanläggningar i Uddevalla kommun har omfattat 

Ljungskile Ridklubb, Skansens Ridklubb, Uddevalla Ridklubb och Uddevalla Ryttarförening. Av 

föreningarna är idag endast Ljungskile RK som är anslutna till Göteborgs- och Bohusläns 

Ridsportförbund och driver ridskola som även uppfyller förbundets äldre kvalitetskriterier. Skansens 

Gård är anslutna till Svenska Islandshästförbundet och har framförallt inriktning mot islandshäst- och 

turridning, men även lektionsverksamhet på ponny. Uddevalla Ridklubb driver ridskola och var fram 

till år 2007 anslutna till Ridsportförbundet då föreningen utträdde på grund av obetalda 

medlemsavgifter. Idag är URK anslutna till Svenska Parasportförbundet via Parasport Bohuslän-Dal. 

Uddevalla Ryttarförening är anslutna till Ridsportförbundet, men driver inte ridskola. 

Verksamhetsåret 2016 hade Uddevallas ridklubbar tillsammans totalt 644 medlemmar. Det innebär 

en dryg procent av Uddevallas medborgare (räknat på 55 000). Antalet enskilda medlemmar anslutna 

till SvRF via Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund var totalt 357 varav 57 % i åldrarna 7-20 år. 

Medlemmar i Uddevallas ridklubbar med aktivitetsbidrag verksamhetsår 2016 

Ridklubbar 0-6 år (F/P) 7-20 år (F/P) 21 år- (K/M) Totalt 

Ljungskile RK 7 (6/1) 164 (154/10) 74 (68/6) 245 (228/17) 

Skansens RK * 14 (13/1) 123 (116/7) 71 (64/7) 208 (193/15) 

Uddevalla RK 4 (4/0) 48 (44/4) 27 (23/4) 79 (71/8) 

Uddevalla RF 1 (1/0) 41 (39/2) 70 (59/11) 112 (99/13) 

TOTAL 26 376 242 644 

 

                                                           
13

 Förvaltningsrätten i Falun, mål nr 3003-17 
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* Skansens RK bedömer att ca 50 % av medlemmarna kommer från Uddevalla kommun och övriga 

från Trollhättan och Vänersborgs kommuner. 

Ljungskile Ridklubb 

Bakgrund 

Ljungskile Ridklubb (LjRK) bildades år 1981 och är en ideell förening ansluten till Svenska 

Ridsportförbundet genom Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund. Verksamheten bedrivs i en 

anläggning belägen strax öster om Ljungskile tätort, cirka 15-20 minuters promenad från Ljungskile 

station. 

2005 flyttade föreningen in i stall som byggts av kommunen i anslutning till ridhuset på kommunal 

mark. Beslutet föregicks av att det gamla stallet vid djurskyddsinspektion bedömts i behov av 

betydande förbättringar samt att det var i privat ägo.14 I rapporten till Kultur och fritidsnämnden 

oktober 2001 framgår att föreningens arbete utvecklats på ett mycket positivt sätt. Exempel som 

lyfts fram är tydliga mål, arbetsplan för verksamheten, fördelning av arbetsuppgifter på föreningens 

medlemmar samt att förbättringar kunnat genomföras på anläggningen trots snäv ekonomi pga. 

kostnader för arrende och byggnationen av ridhuset. Förutom förslag beträffande byggnation av nytt 

stall, föreslogs en höjning av anläggningsstödet för amortering av ridhuslånet. 

Verksamhet, organisation och ekonomi 

LjRK är kvalitetsmärkt ridskola av Svenska Ridsportförbundet (år 2007). Föreningens vision är; 

Ljungskile Ridklubb ska vara en väl fungerande och attraktiv förening. Här ska barn, ungdomar och 

vuxna tillsammans känna att det egna engagemanget gör fritiden glädjerik, lärande och meningsfull. 

Verksamheten ska utvecklas mot ett helhetsperspektiv i samverkan med andra organisationer. 

Föreningen hade år 2016 totalt 245 medlemmar varav 67 % åldern 7-20 år och 30 % åldern 21 år och 

äldre. 

Föreningen bedriver ridskoleverksamhet, uppstallning av medlemmars hästar (hälften av boxarna 

disponeras av ungdomar med egna hästar) och arrangerar tävlingar på klubb-och lokalnivå. 

Medlemmar som har egna hästar uppstallade sköter ridskolans hästar under lördag-söndag och 

helgdagar. Föreningen erbjuder ridning för personer med funktionsnedsättning och har i nuläget fyra 

ryttare som kommer varje vecka.  

Ljungskile Ridklubb har skolsamverkan med Uddevalla gymnasieskola för elever årskurs två och tre 

med inriktning Häst samt elever som går Gymnasial lärlingsutbildning, GLU. Målet är att utbildningen 

ska leda till Svenska Ridsportförbundets yrkesprov för Diplomerad Hästskötare. Genom 

”Idrottslyftet” har elever kommit från Ljungskileskolan, Forshällaskolan, Plus-gymnasiet, 

Linnéaskolan och Gymnasiesärskolan för ”Prova på verksamhet”. 

Styrelsen består av åtta ledamöter och två suppleanter. Ledamöterna har specifika ansvarsområden 

inom föreningens verksamhet samt handhar löner och leverantörsfakturor. Arbetet är ideellt. 

Verksamheten drivs av anställd verksamhetschef och en ridlärare (SvRF level II) på heltid samt en 

stallskötare/vaktmästare på halvtid. Stalltjänst helger och röda dagar sköts av medlemmar med 

hästar uppstallade på anläggningen. Föreningen har ”Stallvärdar” som hjälper till när elever behöver 

                                                           
14

 Fritid: Fördjupad studie av förutsättningarna för att öka antalet platser i ridskola öppen för alla, Fritid, 2001-
10-18 
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en hjälpande hand samt erbjuder föräldrautbildning i häst- och stallkunskap samt säkerhet. 

Föreningen genomför familje-/arbetsdagar med exempelvis renovering av hagar, röjning och enklare 

reparationer. 

Andra aktiviteter är läger och lovaktiviteter, utbildningsaktiviteter/clinics, föreläsningar, Första 

hjälpen-och Grönt kortkurs samt medverkan vid lokala arrangemang på orten. Caféet hålls öppet 

med ideella insatser under tävlingar och helgaktiviteter. 

LjRK omsatte verksamhetsåret 2016 2 446 595 kr (resultat 7 359 kr) varav rid- och hästintäkter 

utgjorde 83 %. Kommunala och statliga bidrag utgjorde knappt 10 % av omsättningen. 

Personalkostnaden uppgick till 53 % av omsättningen. 

 

Verksamheten i korthet: 

 Ridgrupper vardagar 17 -21, samt dagridning/ privatlektioner 

 Gruppstorlek; ordinarie 9, barn 8, special 6 

 Lektionspris ordinarie: junior 155 kr (45 min), senior 175 kr (45 min), 230 kr (60 min) 

 180 uppsittningar/vecka varav 87 % åldern 7-20 år 13 %, åldern 21 år och äldre 

 4-6 tävlingar/år på klubb-/lokalnivå 

 Medlemsavgift 2017: 300 kr junior, 400 kr senior 

 Hästar ridskola: 15 varav 2 inlånade, D-ponnyer och hästar 

 Medlemsuppstallade: 11 boxar, 2150 kr/mån inkl. viss mängd strö, foder och service  
 

Anläggningens omfattning, status, ägar- och driftförhållanden 

Verksamheten är förlagd till fastigheten Tjösteröd 1:36 som hyrs av Uddevalla kommun, Kultur och 

fritidsnämnden, med ändamål att bedriva rid- och ridskoleverksamhet för främst barn och 

ungdomar. Hyresavtalet omfattar stall (byggår 2005) samt markområde och löper över perioder om 

tre år med automatisk förlängning om inte uppsägning sker. 

Föreningen ska ekonomiskt och praktiskt svara för objektets totala drift, skötsel och underhåll enligt 

avtal samt hålla objektet försäkrat. Kommunen ansvarar för utvändigt underhåll av tak, 

vattenavrinning, fasader, dörrar, fönster, vatten och avloppsledningar. 

Föreningen äger själva ridhus som färdigställdes under åren 1999-2000, paddock, klubbstuga med 

cafeteria och ekonomibyggnad. Föreningen har investerat totalt 1 357 590 kr i anläggningen varav 

cirka 56 % finansierats av kommunala och övriga bidrag. 

Hyran till kommunen för stall, tomträtt och jordbruksarrende är 97 915 kr per år (2018). Föreningen 

har 84 912 kr i anläggningsbidrag. Kultur och fritidsförvaltningen subventionerar hyra och arrende 

med 313 580 kr (år 2018).  Föreningens driftkostnad var år 2016 drygt 140 000 kr. 

Anläggningen i korthet: 

 Stallbyggnad med ridskoleavdelning 9 spiltor och 4 boxar samt medlems-/hyrstallavdelning 10 boxar, 
handikappanpassad toalett, kontor utan fönster, personalutrymme; lunchrum, ett gemensamt 
omklädningsrum med dusch 

 3 uteboxar 

 Enkel ekonomibyggnad (foder, strö mm), traktorgarage  
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 Ridhus, byggår 1999, oisolerat, manegemått 20x40 m, underlag sand, enkel läktare ca 50 platser, 
rullstols- och uppsittningsramp 

 Paddock 24x56, underlag sand, belysning 

 Anlagd ridslinga 4 km 

 Äldre klubbhus (byggbaracker) med café, samlingsrum, lektionssal, omklädningsrum, toalett, ej dusch 

 Vinterhagar underlag lera, sommarhagar gräs ca 7,5 ha 

 

Utredarens kommentar: 

Ljungskile Ridklubb är den förening med ridskola i Uddevalla kommun som dels är ansluten till 

Svenska Ridsportförbundet, dels är kvalitetsmärkt som godkänd ridskola och anläggning enligt 

förbundets äldre system. Verksamheten bedrivs i linje med förbundets ridskolepolicy och 

utbildningsplan. Utöver ridskolan har ridklubben medlemsuppstallning, skolsamverkan, tävlingar, 

föräldrautbildning med mera, i egna och av kommunen hyrda lokaler och mark. 

Ljungskile Ridklubb är en mycket stabil förening organisatoriskt vad gäller styrelse, 

verksamhetsledning och personal. Föreningen har en god kontroll på verksamhet och ekonomi. 

Styrelsen arbetar aktivt med att stärka medlemmarnas engagemang och ideella insatser samt 

kostnadsmedvetenhet, för att kunna skapa utrymme för utveckling av verksamhet och anläggning. 

Föreningen har klarat en ekonomiskt och arbetsmässigt tung period på grund av smitta (kvarka) 

under 2017 av egen kraft och i dialog med kommunen.  

Skansens Ridklubb 

Bakgrund 

Skansens Ridklubb bildades år 2000 och bedriver verksamheten i samverkan med Skansens Gård, 

Övre Bräcke 631. Skansens Gård ligger mitt i trestad mellan Uddevalla-Trollhättan-Vänersborg drivs 

som enskild firma av Björn och Gunilla Hellgren. Första islandshästen kom till gården redan 1981 och 

idag finns där ett trettiotal islandshästar och mindre ponnyhästar. Ägaren har successivt byggt ut 

anläggningen som idag omfattar ridhus, belyst utomhuspaddock och ovalbana samt många kilometer 

vägar och hårdgjorda skogsstigar att rida på. 

Verksamhet, organisation och ekonomi 

Skansens Gårds islandshästverksamhet är auktoriserad av S.I.F. - Svenska Islandshästförbundet.   

Skansens Gård driver verksamheten med anställd personal med minst Islandshästförbundets 

ridledarutbildning samt genom ideell föreningssamverkan. 

Ridskolans elever är medlemmar i Skansens Ridklubb, som står för medlemsförsäkringen och som 

ordnar gångarts- och hopptävlingar samt flera andra aktiviteter under året. Föreningen hade år 2017 

232 medlemmar varav 57 % i åldern 7-20 år. Cirka 50 % av medlemmarna bedöms av föreningen 

komma från Uddevalla kommun och övriga från Trollhättan och Vänersborgs kommuner. 

Styrelsen består av nio ledamöter och två suppleanter samt en ungdomssektion med tre ledamöter. 

Föreningen har en verksamhetsplan som beskriver klubbens planerade mål, strategier, aktiviteter 

och andra satsningar för det kommande året. 

Skansens Ridklubb har till syfte: 
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 Att tillvarata och främja barns, ungdomars och vuxnas hästintresse. Detta sker genom 

praktiska och teoretiska kurser, lägerverksamhet och ridskola. 

 Att skapa aktiviteter (även på skollov) för barn, ungdomar och vuxna med hästintresse och då 

speciellt islandshästar. 

 Att främja människors fysiska och psykiska välmående genom att skapa gemenskap mellan 

ryttare och häst genom ridning i skog och mark, teoretiska och praktiska övningar samt 

ridlektioner. 

 Att verksamheter för psykiskt och fysiskt handikappade kommer att eftersträvas. 

Verksamhetsåret 2016 redovisade Skansens RK en omsättning på 1 458 460,00 kr (resultat 28 605 kr) 

varav ridavgifter utgjorde 97 % vilket motsvarar föreningens kostnad för den köpta tjänsten. Det 

kommunala aktivitetsbidraget var 25 146 kr. Föreningen har inte statligt LOK-stöd och är inte 

berättigade anläggningsbidrag. 

Verksamheten som drivs i gårdens regi omfattar lektionsridning i grupp på islandshäst och mindre 

ponnyer, ridning för ryttare med funktionsnedsättning, läger- och lovverksamhet, tävlingar för ponny 

och islandshäst samt aktiviteter som Gökotte- och Hubertusritt. Ridskolan samverkar med RBU 

Uddevalla som har ridning för medlemmar(ungdomar) på lördagar och arrangerar familjedagar samt 

ridläger. 

Verksamheten i korthet: 

 Ridgrupper islandshäst/ponny: måndag – torsdag kl.17. 00-21.00, dagridning/privatlektioner 

 Gruppridning för funktionshindrade: måndag och onsdag, RBU lördagar  

 Gruppstorlek 6-8 ryttare/grupp 

 Antalet uppsittningar/vecka beräknas till ca.230 varav ett 20-tal avser ryttare med 
funktionsnedsättning i samverkan med RBU Uddevalla 

 Lektionspris vt 2018: 247 kr/45 min 

 Gruppridning för ryttare med funktionsnedsättning: 200 kr/30 min (RBU Uddevalla subventionerar 
medlemmarnas ridning med 50 %) 

 Medlemsavgift 2018: 100 kr/år  

 Ca 30 islandshästar/ponnyer i verksamheten 

 

Utredarens kommentar 

Skansens Gård driver i samverkan med Skansens RK en väl fungerande ridverksamhet med ponny- 

och islandshästinriktning i en för verksamheten funktionell anläggning som ägs av Skansens Gård. 

Deltagare kommer från hela trestadområdet. Enligt föreningens bedömning är ca 50 % av ryttarna 

från Uddevalla kommun. Föreningen har aktivitetsstöd för Uddevalla kommuns medborgare, men är 

inte berättigade kommunalt anläggningsstöd enligt gällande regler, då gården ägs och drivs privat. 

I nuläget råder osäkerhet beträffande verksamhetens framtid. Enligt gårdens ägare genererar 

ridverksamheten årligen cirka 400 000 kr i underskott. Idag har Skansens Ridklubb närmare 150 barn 

och ungdomar som medlemmar. Verksamheten fyller en väsentlig funktion för ryttare med 

funktionsnedsättning genom samverkan med RBU Uddevalla. I det fall föreningarna inte kan fortsätta 

att bedriva ridverksamhet i samverkan med Skansens gård, behöver alternativa lösningar för 

framförallt barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning övervägas.   
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Uddevalla Ridklubb 

Bakgrund 

Uddevalla Ridklubb (URK) har sin verksamhet förlagd till en del av fastigheten Nöthult 1:14 som ägs 

av Uddevalla kommun. Klubben bildades redan 1947 vid dåvarande regementet I 17. Under en 

period av år var verksamheten förlagd till fastigheten Björbäck för att senare flytta till Nöthult. 

Uddevalla kommuns utredning år 2001 visade att föreningen haft en svag ekonomi under en rad av 

år och fortlöpande tvingats ta lån för att kunna driva verksamheten vidare. Föreningen hade även 

problem med att upprätthålla kontinuiteten i ansvaret och skötseln om hästarna. Även bristen på 

ideellt engagemang framhölls. Förslag på åtgärder var bland annat; höjt anläggningsbidrag med 

utrymme för amortering av lån, utökning av den kollektiva trafiken till anläggningen, upprättande av 

en långsiktig handlingsplan, breddning av medlemmarnas inflytande samt utvecklad samverkan med 

handikapporganisationer. År 2009 hade föreningen 132 medlemmar som genomförde 791 

sammankomster och 5 253 aktiviteter med i genomsnitt 6,6 deltagare per sammankomst. 

Februari 2010 rasade taket till föreningens ridhus som byggts 1991. Orsaken angavs till en 

kombination av byggfel och stora snömängder. Byggnationen dröjde av olika skäl och det nya 

ridhuset togs i bruk 2015. Enligt kommunens tjänsteskrivelse 2014 innebar åren utan tillgång till 

ridhus ett medlemstapp och bortfall av ridande till följd att föreningens ekonomi kraftigt försämrats. 

Förslag till beslut som verkställdes var bland annat att URK beviljades 80 % subventionsgrad för 

anläggningens hyreskostnad samt två hyresfria år (2015-2016) med syfte att skapa förutsättningar att 

bygga upp och utveckla verksamheten.15 2016 (ett år efter att ridhuset byggts upp och tagits i bruk) 

hade föreningen 79 medlemmar som genomförde 367 sammankomster och 1 497 aktiviteter med i 

genomsnitt 4,1 deltagare per sammankomst. 

Verksamhet, organisation och ekonomi 

URK är en ideell förening anslutna till Svenska Parasportförbundet via Parasport Bohuslän-Dal. 

Föreningen var fram till 2007 ansluten till Svenska Ridsportförbundet. URK bedriver ridskola, 

uppstallning av medlemmars hästar samt lägerverksamhet. URK vision är; Uddevalla RK ska leda 

utvecklingen av ridsport i Uddevalla kommun. Klubben ska vara det naturliga valet för alla oavsett 

ålder, etnicitet eller kön, som vill lära sig rida, köra eller bara umgås med hästar. Klubben ska ha en 

engagerad styrelse, ungdomssektion och föräldrasektion. 

URK har en ny styrelse från 1 mars 2017 då samtliga nio tidigare ledamöter avgick. Styrelsen består 

för närvarande av sex ledamöter och en suppleant. Föreningen hade 2016 totalt 79 medlemmar 

varav 5 % i åldrarna 0-6 år, 61 % 7-20 år och 34 % 21 år och äldre. 

Föreningen omsatte verksamhetsåret 2016; 615 699 kr (resultat: -21 994 kr) varav ridintäkter, läger 

och kurser utgjorde 46 %, kommunala och övriga bidrag 36 % av omsättningen. 

2017 ansökte URK om ytterligare två års hyresfrihet (2017-2018)16. I Kultur-och fritidsnämndens 

protokoll 2017-12-14 framgår att föreningens verksamhet inte utvecklats i förväntad utsträckning 

vad gäller nya medlemmar, ideellt deltagande och ökade intäkter vilket resulterat i en fortsatt 

ekonomiskt ansträngd situation.  Fortlöpande dialog har förts mellan förvaltningen och föreningen. 

                                                           
15

 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2014-12-12 
16

 Ansökan om hyresfritt 2017/18, Uddevalla ridklubb 2017-11-16 
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Nämnden beslutade utifrån underlaget att inte ge ytterligare hyresfrihet utan att upprätta en 

avbetalningsplan för hyresskulden17. 

Föreningen har enligt uppgift en anställd instruktör (75 % tjänstgöring), med gymnasial 

hästskötarutbildning. Övrig lektionsverksamhet på helger samt häst-, stall- och anläggningsskötsel 

sker med ideella föreningsfunktionärer.  Verksamheten utgörs i nuläget av ridskoleverksamhet med 

63 ridande per vecka måndag-torsdag, samt ”knatteridning” och nybörjare lördagar kl. 10-12. 

Föreningen genomförde år 2017 6 lägerveckor varav tre för personer med funktionsvariationer18.  

Under 2017 har stängsling runt hagar förnyats och mark röjts samt stall och foderhantering 

organiserats. Medlemmar med hästar uppstallade på anläggningen sköter stalltjänst med ut- och 

insläpp samt fodringar på helger för stallets alla hästar. 

Verksamheten 2017 i korthet: 

 63 uppsittningar/vecka varav 5 % i åldern 0-6, 61 % i åldern 7-20 och 34 % åldern 21 

 Gruppstorlek; 4,5 elever/grupp i snitt (räknat på 14 grupper/vecka) 

 Lektionsverksamhet: måndag-torsdag, lördagar ”knatteridning” två grupper 4-6 år och nybörjare 7 år- 
kl. 10-12 

 Lektionspris 2018: 110 kr- 250 kr  

 Medlemsavgift 2018: 250 kr junior, 300 kr senior 

 Hästar ridskola 14 st varav 4 hästar (2 ”foderhästar”) och 10 ponnyer/6 ”foderponnyer”) 

 Antal medlemsuppstallade: 7 hästar, hyra 2000 kr/mån inkl. strö, foder och service  
 

Anläggningens omfattning, status, ägar- och driftförhållanden 

URK:s verksamhet är förlagd inom del av fastigheten Nöthult 1:14 som ägs av Uddevalla kommun och 

upplåts genom hyresavtal.  Föreningen har även avtal om nyttjanderätt för ridklubbsverksamhet av 

ett markområde omfattande cirka 20 ha, med ändamål att bedriva ridklubbsverksamhet. Här finns 

förutom stall, ridhus och ridbana även matsal, teorilokal och annex med tvåbäddsrum och 

samlingslokal.  

Föreningens hyra/arrende för anläggningen är 132 768 kr (år 2018). Föreningen svarar för lokalens 

uppvärmning, vatten och avlopp, el, sophämtning samt för sandning och snöröjning. Hyresvärden 

svarar för underhåll av lokalerna och av hyresvärden tillhandahållen inredning. Föreningen har ett 

anläggningsbidrag på 84 912 kr per år. Kultur- och fritidsförvaltningen subventionerar hyra och 

arrende med 488 847 kr (år 2018). 

Anläggningen i korthet: 

 Stallbyggnad med 22 boxar (varierande storlek), klubbrum med kök, omklädningsrum  

 Ridhus byggår 2014, manegemått 20x40, läktare  

 Ridbana, ridslingor/vägar 

 Kafé/matsal med samlingsrum, toaletter 

 Annex med tvåbäddsrum 

 Mark ca 20 ha 

 

                                                           
17

 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-14, Dnr KFN 2017/00148 § 156 Ansökan från Uddevalla 
Ridklubb om hyresfrihet för 2017 och 2018 
18

 Komplettering ansökan om hyresfrihet 2017/2018 
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Utredarens kommentar 

URK har en lång historia av svag ekonomi vilket medfört betydande negativa konsekvenser för 

ridskolans kompetens, kvalitet och attraktivitet. Föreningen bedriver i nuläget en mycket marginell 

ridskola med endast 63 ridande per vecka. Enligt uppgift disponerar ridskolan 14 hästar, vilket i 

normalfallet skulle innebära en ridskoleverksamhet med omkring tre gånger så många ridande per 

vecka för att uppnå en ekonomi i balans. Hälften av ridskolans hästar ägs enligt föreningen av 

styrelseledamöter och upplåts med så kallat fodervärdsavtal. Senare under utredningen har 

information lämnats att föreningen endast har en häst inhyrd på fodervärdsavtal där föreningen står 

för samtliga kostnader inklusive försäkring.  

Anläggningen är i huvudsak funktionell för ändamålet.  Föreningens svaga intäktsutveckling och 

likviditet leder dock till slutsatsen att URK saknar förutsättningar att bedriva en god och säker 

ridskole- och lägerverksamhet. Inriktningen på verksamhet för barn, unga och personer med 

funktionsnedsättning ställer särskilt höga krav på att instruktörer och ledare har en god kompetens 

vilket inte är fallet. Utredningen har också noterat att det föreligger oklarhet beträffande föreningens 

redovisning i form av fel från tidigare års resultat- och balansräkning, vilket påpekats i 2016 års 

revisionsberättelse. Utredaren menar att URKs ekonomiska och personella situation är så allvarlig att 

den kan medföra negativa effekter på föreningens hästhållning och verksamhetens säkerhet. 

Uddevalla Ryttarförening 

Bakgrund 

Uddevalla Ryttarförening (URF) bildades år 1975 vid Hässleröd där familjen Holmén drev ridskola. 

1980 tog föreningen över driften av ridskolan. En paddock anlades och senare byggdes också ett 

ridhus i föreningens regi. När Uddevalla Ryttarförening var som störst hade föreningen över 500 

medlemmar.  I samband med att ridskolan avvecklades år 2005 tappade föreningen medlemmar 19. 

Idag bedriver familjen Holmén uppstallningsverksamhet med ett trettiotal hästar på gården och är 

arrendeupplåtare för Uddevalla Ryttarförening. 

Verksamhet, organisation och ekonomi 

Uddevalla Ryttarförening (URF) är en tränings- och tävlingsförening för framförallt medlemmar med 

egen häst, ansluten till Svenska Ridsportförbundet via Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund. 

URF:s vision är - att bidra till att främja hästsport i Uddevalla, vara det naturliga valet för den aktiva 

tävlingsryttaren, motionsryttaren samt nybörjaren. Verksamheten ska kännetecknas av bra och säker 

miljö med god hästhållning, en bra och öppen gemenskap där häst och ryttare står i fokus, en positiv 

miljö för barn med bra förebilder. 

Verksamheten har som mål att genomföra 10-12 tävlingar/år, att vara en del av regionens cup-

verksamhet, att öka medlemsantalet och utöka ungdomsverksamheten, samt att utveckla och satsa 

på den egna anläggningen. Under vår, höst och vinter genomförs ett 100-tal träningsaktiviteter samt 

6-8 Pay & Jump med ryttare från hela regionen. 

Styrelsen består av 10 ledamöter/suppleanter, träningsansvariga och en tävlingssektion. Antalet 

medlemmar var år 2016 112 st. varav 1 (0-6 år), 41 (7-20 år), 70 (21 år-). Antalet utfärdade 

tävlingslicenser var 44 st. Medlemsavgiften är 300 kr för junior, 350 kr för senior, 700 kr för familj. 
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 Ryttarförening firade 40 med Jubileumshoppet, tidningen Bohuslänningen 9 juli 2015 
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URF omsatte verksamhetsåret 2016; 440 837 kr (resultat -51 625) varav tävlingsintäkter svarade för 

42 % och kommunalt aktivitetsbidrag 9 %. Föreningens ansträngda ekonomi fick till konsekvens att 

föreningen beslutade säga upp anställd personal som skött löpande anläggningsunderhåll. Som ett 

led att öka intäkterna träffades avtal med Brukshundsklubben beträffande viss uthyrning av ridhuset. 

De större underhållssatsningar som behöver göras under kommande år räknar inte klubben med att 

kunna finansiera själva. Anläggningskostnaderna uppgick till totalt 174 156 kr varav markarrende och 

vägavgifter svarade för 97 %. 

Verksamheten i korthet 2017 

 9 tävlingsarrangemang, hoppning/dressyr, ponny/häst, maj-oktober med bland annat Bohuscupen 
samt Sommarcupen 

 Träningstillfällen för nio tränare knutna till föreningen 

 Deltagande med lag i Bohuscupen samt i ponnyallsvenskan division 2, hoppning 

 Arrangerat 7 st Pay & Jump 

 Caféverksamhet vid tävlingar och träningar 

 Två arbetsdagar vår/höst, städning och iordningställande av anläggningen   

Anläggningens omfattning, status, ägar- och driftförhållanden 

URF har verksamheten förlagt till gården Hässleröd 530, där föreningen byggt upp en anläggning för 

träning och tävling på arrenderad mark.  Arrendeavtalet är på fem år, därefter har parterna möjlighet 

att omförhandla avtalet. Om ingen av parterna önskar omförhandla löper det på ytterligare fem år. 

Nuvarande tidsperiod löper till år 2020 och kostnaden är på 50 000 kr per år inkl. moms. 

Anläggningen har kapacitet för tävlingar i hoppning och dressyr till och med regional nivå och 

inklusive gräsbanan hoppning på nationell nivå. 

Anläggningen i korthet: 

 Ridhus byggt år 1986, manegemått 20x60 m, med läktare, cafeteria, klubbrum, pentry och toalett 
• Anlagd gräsbana 50x60 m med domartorn, sekretariat och kiosk 

• Två gruspaddockar 40x40 m samt 60x20 belyst 
• Anlagd parkering  

Utredarens kommentar 

Uddevalla Ryttarförening har en väsentlig funktion genom att samla framförallt många unga ryttare 

med egen häst till träningsaktiviteter. Klubben är också kommunens största tävlingsarrangör inom 

ridsporten, med tävlingar på lokal och regional nivå samt sk. Pay & Jump. Under senare år har 

föreningen haft det svårare att mobilisera det ideella engagemang som är en förutsättning för 

verksamheten och anläggningens drift och skötsel. 

Förhållandet att verksamheten drivs i en anläggning på ofri grund hämmar investeringsviljan. 

Samtidigt behöver anläggningen förbättringar för att attrahera medlemmar och tävlande. De större 

underhållssatsningar som behöver göras under kommande år räknar inte klubben med att kunna 

finansiera själva. Taket på ridhuset behöver enligt föreningen bytas till en beräknad kostnad om 1,5 

mkr vilket är den enskilt största investeringen. Sedan bedömer föreningen att det finns ytterligare 

behov som behöver tillgodoses inom kort exempelvis dränering av paddock (250 000 kr), ny 

ridhusbelysning (100 000 kr), inköp gräsklippare/traktor 50 000 kr, nya bodar för sekretariat/ domare 

(100 000 kr). 
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Önskemål från föreningens sida är att kunna bedriva verksamheten inom ramen för ett kommunalt 

ridcentrum där ridskola, medlemsuppstallning, träning för ryttare med egen häst och tävling upp till 

regional/nationell nivå i hoppning och dressyr kan samexistera. Föreningen vill behålla nuvarande 

verksamhetsinriktning med träning för medlemmar med egen häst och tävlingsarrangemang. 

Föreningen har uttryckt att man vill verka för ridsportens utveckling i ett större sammanhang. 

Emaus lantgård – ponnyridning i kommunal regi 
Emaus lantgård ägs och drivs i kommunal regi och erbjuder öppen fritidsverksamhet och samvaro 

med djur, byggd på lust och glädje för barn och unga. Verksamheten är öppen för de t o m 14 år. 

Anläggningen ligger lokaliserad i anslutning till tätbebyggt område med närhet till allmänna 

kommunikationer. Där finns ett tiotal ponnyer samt getter, katter, kaniner, tuppar och hönor. 

Området är ett populärt utflyktsmål med ca 40 000 besökande per år. Verksamheten har två 

heltidsanställda och en budget på ca 2 mkr per år. 

På Emaus lantgård erbjuds barn en unikt tillgänglig första kontakt med hästar och ridning genom att 

verksamheten är öppen och kostnadsfri. Ponnyridning arrangeras vardagar tisdag till fredag för- och 

eftermiddag samt förmiddag lördag och söndag. Unga ledare skolas in och fungerar som 

medhjälpare. Hästskötarverksamheten omfattar ca 32 deltagare per vecka.  

Utredarens kommentar 

Emaus verksamheten har inte karaktär av ridskola, utan erbjuder en första introduktion för barn till 

hästar och ”hästvett”. Det vill säga grundläggande kunskap om hästens beteende, hantering och 

omvårdnad. Den unika tillgänglighet till möte med och lärande om hästen som Uddevalla kommun 

erbjuder barn och ungdomar vid Emaus, kan lägga grunden till ett fortsatt och fördjupat häst- och 

ridintresse. Detta gör det enligt utredarens mening betydelsefullt att kunna erbjuda de som vill 

fortsätta möjlighet att söka sig vidare till en ridskola med god tillgänglighet i anslutning till Uddevalla 

tätort.  

Föreningen Mollöns Vänner och Mollöns Gård 
Föreningen Mollöns Vänner är en ideell förening som driver verksamhet vid Mollöns gård, Herrestads 

Mollön. På gården finns förutom åtta hästar även får, kaniner, katter och burfåglar. Föreningen har 

verksamhet för barngrupper med exempelvis kaninskötsel och - hoppning, hantverk, ridning och 

körning med häst, samt arrangerar dagläger och läger med övernattning på djurtema. Förskolor och 

Fritids kan göra studiebesök samt hyra det sk. Vita huset per dag eller dygn under april - maj månad 

Föreningen hade år 2017 totalt 126 medlemmar varav 79 % i åldern 7-20 år och 71 % flickor. 

Medlemavgiften var 130 kr per år och terminsavgiften för kvällsaktiviteterna 250 kr. Föreningen har 

aktivitetsstöd och kommunalt driftbidrag. Föreningen omsatte verksamhetsåret 2017 481 691 kr 

(resultat -20 336 kr) varav bidrag utgjorde 83 %. Personalkostnaden uppgick till 39 % av 

omsättningen. Hyran till kommunen är 100 788 kr (år 2018). 

Utredarens kommentar 

Föreningen Mollöns Vänners verksamhet har karaktären av 4H gård. Den kontakt med hästar, ridning  

och körning som erbjuds kan i likhet med Emaus skapa ett fortsatt intresse bland barn och unga för 

hästar och ridning. 
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Ridskolor i Uddevalla kommuns närområde 
I Uddevalla kommuns närområde finns ett antal ridklubbar med ridskola anslutna till Svenska 

Ridsportförbundet. Studiebesök har gjorts vid Färgelanda (FRK) och Munkedals Ridklubbar (MRK). På 

Orust Ridklubb (ORK) gjordes ett ”drop-in besök” som resulterade i fin guidning och samtal med 

verksamhetsansvarig personal. Uppgifter beträffande Trollhättans Fältrittklubb har hämtats via 

Västergötlands Ridsportförbund. 

De studiebesök som utredningen gjort vid närliggande kommuners ridskolor visar att ryttare väljer 

att pendla från Uddevalla kommun till ridskolor utanför Uddevalla kommun. Orust Ridklubb ligger 32 

km från Uddevalla centrum, Färgelanda Ridklubb 35 km, Munkedals Ridklubb 29 km, Trollhättans 

Fältrittklubb 30 km och Vänersborgs Ryttarförening 26 km. Skansens Ridklubb ligger 16 km från 

Uddevalla centrum och Ljungskile ridklubb 23 km. 

Orust Ridklubb har en äldre funktionell ridanläggning strax utanför Henån.  Anläggningen består av 

ett isolerat ridhus på 60 x 20 meter, med en cafeteria och en långsidesläktare, personalutrymmen 

och besöksutrymmen. Fristående stall med plats för ett trettiotal hästar, karantäntall, ridbana 40 x 80 

m samt 30 hektar mark. Ridskolan har 20 lektionsponnyer/-hästar och ca 250 ridande/vecka.  

Färgelanda Ridklubb (FRK) har med uthålligt eget arbete och kommunalt stöd kunnat köpa 

fastigheten och ridanläggningen efter en längre period av osäkerhet. Anläggningen omfattar en 

byggnad uppförd 1996 med ridskolestall för 20 hästar, ridhus med manegemått 60x22 m, 

långsidesläktare, toalett, cafeteria, klubbrum och kontor samt elevutrymme med omklädningsrum, 

dusch och wc. Stall med 14 platser för medlemmars hästar samt belyst paddock. Föreningen har ca 

285 medlemmar och 22-25 lektioner sex dagar per vecka med ca 150 ridande.  FRK är kvalitetsmärkt 

ridskola och anläggning. 

Munkedals ridklubb (MRK) äger sin anläggning på Solberga gård. Anläggningen omfattar ridskolestall 

för 15 hästar, medlemsstall 8 hästar, ridhus med manegemått 22x47 m, 2 ridbanor och ett äldre 

boningshus som används som klubbstuga, kontor och café. Ridskolan har fyra lektioner per dag, fyra 

dagar i veckan med drygt 100 ridande per vecka. Klubben tillämpar också ett fodervärdssystem som 

erbjuder ryttare som rider på ridskolans lektioner möjligheten att få prova på vad det innebär att ”ha 

egen häst” på helgerna. 

Trollhättans Fältrittklubb har verksamheten vid Ängens gård. Anläggningen omfattar två stall (32 

respektive 8 platser), utestall, äldre renoverat ridhus 70x20 m, ridhus byggår 2005 72x26 m med 

läktare för 250 personer, belyst ridbana 80x28 grus, hagar (gräs, grus och lera). Anläggningen har 

personalutrymmen samt besöksutrymmen som café, samlingslokal, omklädningsrum, dusch, WC med 

god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ridskolan har ca 325 uppsittningar/vecka, 

25 lektionsponnyer/-hästar och 19 medlemsuppstallade. FRK är kvalitetsmärkt ridskola och 

anläggning. 
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Utredarens reflektioner 

Förvånansvärt svag position för ridsporten i Uddevalla kommun 

Ridsporten har i nuläget en förvånansvärt svag ställning i Uddevalla kommun i förhållande till landet i 

övrigt. Mätt i aktivitetstillfällen kommer ridsporten i kommunen först på elfte plats efter fotboll, 

simning, handboll, friidrott, gymnastik, innebandy, ishockey, taekwondo, tennis och konståkning. Och 

bland flickidrotter på sjunde plats efter fotboll, friidrott, simning, handboll, konståkning och 

gymnastik.20 

På nationell nivå är ridsport Sveriges näst största ungdomsidrott baserat på LOK-stöd (7-25 år) enligt 

RF statistik. Bara fotbollen är större. Sett till ”antal aktiva i idrott” är ridsport den sjätte största 

sporten i Sverige totalt och den sport med högst andel kvinnor (90 %) av alla Sveriges idrottsförbund 

(RF, 2015). Det är också en av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning.21  Mätt i 

studieverksamhet (arrangemang, antal deltagare och utbildningstimmar) kommer ridsport på andra 

plats efter fotboll enligt RF statistik 2016. 22 Av Ridsportförbundets 154 000 medlemmar beräknas ca 

64 % rida på ridskola och 23 % vara licenserade tävlingsryttare med egen häst. Översatt till landets 

befolkning, innebär detta ca 1 ridskoleplats per 100 invånare. 

År 2015 hade Uddevalla kommun enligt befolkningsprognosen knappt 55 000 invånare som beräknas 

öka till drygt 61 000 under en tioårsperiod. En kalkyl byggd på Svenska Ridsportförbundets 

erfarenhetsmodell, det vill säga i medeltal 1 ridskoleplats per 100 invånare visar följande: 

Uddevalla kommun befolkning  Behov ridskoleplatser 

År 2015  55 000  550 platser 

Prognos år 2025 61 000  610 platser 

Ridföreningar    Befintligt antal platser  

LjRK med anslutning till SvRF   180 platser 

URK anslutning till Parasportförb      63 platser 

Skansens RK/Skansens gård ansluten till SIF  115 platser  

Summa befintligt antal   358 (0,7 platser per 100 invånare) 

- varav med anslutning till SvRF  180 (0,3 platser per 100 invånare) 

OBS – räknat på 55 000 invånare 

 

En ridskola med kvalitét skapar samhällsnytta 

Ridskolans verksamhet – om den bedrivs i linje med Svenska Ridsportförbundets (SvRF) policy - 

möter väl flera av Uddevalla kommuns syften och mål med stödet till fritidsverksamhet. Det vill säga 

att värna om barn och ungas förutsättningar att påverka och delta i fritidslivet (särskilt vad gäller 

flickors deltagande), att stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsan och social gemenskap.  Men 
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det finns också utmaningar som behöver hanteras för att verksamheten ska vara attraktiv och 

tillgänglig oavsett funktionsvariation, ekonomiska förutsättningar eller bakgrund. 

SvRF har en för idrottsrörelsen unik organisation och mer än hälften av medlemmarna är under 26 år. 

I Uddevalla kommun är drygt 60 % av ridklubbarnas medlemmar under 21 år och 95 % flickor. För att 

förening ska beviljas anslutning till förbundet ska det finnas en ungdomssektion med en egen styrelse 

och ekonomi samt en plats i föreningens styrelse. Syftet är att ungdomarna ska ges möjlighet att 

påverka samt få ökad kunskap om demokratiska förhållningssätt och processer. Klubbarnas 

ungdomar är ofta mycket aktiva vad gäller att arrangera olika aktiviteter och att bidra till 

verksamheten på olika sätt.  

Att lära sig om och att hantera hästar samt att rida utvecklar fysiska färdigheter och personliga 

egenskaper. Forskning på flickor i stallmiljö visar att samspelet med hästen utvecklar en självbild av 

handling, mod, tydlighet och konsekvens.23 Stallet tillhandahåller utmaningar, det förväntas och 

krävs att man ska ta ansvar, vilket har stor betydelse för tonåringars identitet. Stallet är också en 

samlingsplats där intresset för hästar förenar människor oavsett ålder och bakgrund. 

Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. Idag växer kunskapen 

och intresset i samhället för hästen som resurs för den mänskliga hälsan. Aktiviteter kring och med 

hästar kombinerar på ett självklart sätt rörelse, kognitiva utmaningar, social interaktion och 

känslomässigt engagemang.24 

Ridskolan har en utmaning att nå fler pojkar samt att attrahera barn och ungdomar med utländsk 

bakgrund. Ett antal föreningar och ridskolor i landet bedriver därför verksamhet i syfte att öka 

mångfalden och att skapa en hållbar strategi för inkludering. Genom att erbjuda stöd, inspiration, 

motivation och praktisk hjälp jobbar distrikten för ökad inkludering.25 Skånes Ridsportförbund har 

startat upp Projektet Hästkraft utan gränser26 som syftar till att öka integrationen inom distriktets 

ridklubbar genom att ge inspiration, motivation, stöd och praktisk hjälp för att komma igång med 

varaktig verksamhet kopplat till integrationsarbete.  

Tillgänglighet, attraktiv besöksmiljö och god arbetsmiljö är A och O 

Ridanläggningen har ofta flera målgrupper med olika behov och önskemål. Den behöver vara 

tillgänglig för besökare oavsett funktionsvariation och med allmänna kommunikationer, ha en hög 

grad av säkerhet och ge en fungerande arbetsmiljö för personalen.  

God tillgänglighet är ett övergripande mål för kommunens fritidsverksamhet. Tillgänglighet avser 

såväl öppettider, möjlighet att ta sig till och delta i verksamheten oavsett funktionsvariation, 

ekonomiska förutsättningar och bakgrund. Tillgänglighet är också en fråga om bemötande, att alla 

ges möjlighet att delta och känner sig välkomna oavsett bakgrund, kön och ålder. 
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Ridskolan har generellt en hög grad av tillgänglighet genom de långa öppettiderna sju dagar i veckan 

och verksamhet som sträcker över en stor del av året.  Det finns också mycket vid sidan om 

ridlektionen som kan sysselsätta barn och unga under handledning av personal och ledare. Vid ett 

antal större anläggningar i landet med lämpliga lokaler finns, kommunalt – eller av klubben med 

kommunalt bidrag – anställda fritidsledare, som inte är engagerade i ridutbildningen utan bidrar med 

viss teoriutbildning, läxhjälp, lagar mellanmål och arrangerar aktiviteter tillsammans med 

ungdomarna.  

Arbetsgivare har skyldighet enligt Arbetsmiljölagen att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Arbete med hästar har i undersökningar visat sig ha en rad arbetsmiljöproblem, beroende på till 

exempel belastningsproblem och luftkvalitet. Hästsektorn har generellt varit sena med att införa 

åtgärder som kan minska eller eliminera arbetsmoment som kan minska belastningen för personalen 

men också öka effektiviteten.  Hästar ska utfodras och gödseln ska transporteras ut från stallet, 

hästar ska släppas in- och ut från hagar, isolerat ridhus ger ofta bättre klimat för ridläraren/tränaren 

jämfört med ett oisolerat osv.    

Rimliga ridavgifter fordrar resurseffektivitet, kommunalt stöd och ideellt 

engagemang 

Det är en kapitalintensiv verksamhet att driva ridskola mot bakgrund av de resurser som fordras i 

form av byggnader, mark, hästar och inventarier. Dessutom behövs anställd och yrkeskompetent 

personal. För att ekonomin ska vara i balans behöver samtliga resurser användas på ett effektivt sätt. 

Det innebär att ridhuskapaciteten används till fullo, att ridgrupperna är väl besatta och att antalet 

hästar och personal är dimensionerade efter verksamheten. Erfarenheter visar att ridklubbar utanför 

de stora städerna knappast klarar att bära sina löpande anläggningskostnader. Kommunerna behöver 

fortlöpande stödja verksamheterna genom att exempelvis betala lån, ge driftsbidrag, hjälpa till med 

anläggningsskötsel eller liknande. 

Riksidrottsförbundet gjorde år 2009 en kostnadsundersökning som visar att de dyraste idrotterna är 

ishockey och ridsport, med hänsyn taget till hela kostnadsbilden. Det vill säga medlemsavgifter, 

träningsavgifter, avgifter för läger, turneringar, utrustning, resor mm. Den dyraste avgiften tas ut 

inom ridsport, följt av tennis. På utrustningssidan är ishockey den dyraste idrotten, följt av ridsport, 

innebandy, golf och friidrott. Kostnaden för resor är störst inom ishockey följt av friidrott. Enligt RF:s 

undersökning lägger en ridsportare totalt ner 10 405 kr per år i avgifter, utrustning, resor och på 

övriga kostnader. 

Driva ridskola är inte för amatörer. Det fordrar som tidigare beskrivits ett kvalificerat yrkeskunnande. 

Samtidigt är den stora volymen ideella insatser fortfarande betydelsefull för verksamhetens 

omfattning och ekonomi. Hela tävlingsverksamheten, aktiviteter för barn och unga, stora som små 

arrangemang vilar på att människor vill göra en insats. Kommunens primära insats är vanligtvis att 

hjälpa häst- och ridverksamheten med tillgång till funktionella, trygga och trivsamma anläggningar, 

till långsiktigt hållbara villkor. Kan kommunen dessutom medverka till en god beläggningsgrad där 

investerings- och driftkostnader kan fördelas på fler verksamheter är det av värde. 

I Uddevalla ligger avgiften för att rida på ridskola för junior på mellan ca 6 100 – 7 415 kr per år. Till 

det kommer kostnad för resor och utrustning. Utrustning i form av hjälmar och säkerhetsvästar för 

barn finns ofta att låna på ridskolorna. Mariana Fransén, Västergötlands Ridsportförbund beräknar 



26 
 

att ca hälften av ridavgiften täcker kostnaden för utbildad anställd personal. Andra kostnader som 

påverkar avgiftens storlek är hästarna dvs. ”materialet” och anläggningen. Hon har presenterat ett 

förslag att hästkostnadens (”redskapets”) del av avgiften, ska betraktas som en del av 

anläggningskostnaden och subventioneras av kommunen för att göra ett ”friare val” av aktivitet 

möjligt.  

Föreningar som har verksamheten förlagd till kommunalt ägda idrottsanläggningar med kommunal 

drift, har vanligtvis en stor ekonomisk fördel jämfört med föreningar med eget anläggningsansvar. 

För att en jämförelse ska kunna ske i detta avseende och ur ett jämställdhetsperspektiv behöver det 

ske en översyn av Uddevalla kommuns kostnader för lokaler, taxor och bidragsregler.  

Slutsatser och rekommendationer  
 

Krisläge för Uddevallas häst- och ridverksamhet 

En av de stora anledningarna till att svensk idrott har haft så stora framgångar genom åren är att det 

har funnits idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som har varit tillgängliga för främst barn- och 

ungdomsverksamheten, där alla har haft möjlighet att utöva sin idrott. Oavsett nivå på verksamheten 

(barn, ungdomar, vuxna, motion, elit, äldre) är behovet av funktionella anläggningar och miljöer en 

grundförutsättning för att kunna bedriva och utveckla verksamheten.  

En avveckling av Nöthultanläggningen på grund av den nya detaljplanen för området innebär att 

Uddevalla tätort står utan ridanläggning. För ridsporten i likhet med andra idrotter och 

fritidsaktiviteter är det en grundförutsättning att det finns tillgång till funktionella anläggningar där 

verksamheten kan bedrivas och utvecklas.  

Uddevalla Ridklubbs verksamhet har kantats av organisatoriska, ekonomiska och personella problem 

under en längre tid. Trots betydande ideella insatser samt ekonomiskt stöd från kommunen har inte 

den negativa trenden brutits. Föreningen är i nuläget konkursmässig.  

LjRK har en väl fungerande verksamhet och organisation, men anläggningen är i behov av 

förbättringar. Den har även begränsningar vad gäller tillgången på lämplig mark.  Skansens Ridklubb 

riskerar att bli ”hemlösa” på grund av eventuellt ägarskifte.  URF har en ansträngd ekonomi samt en 

anläggning med akuta och kostsamma underhållsbehov och som ligger på privatägd arrenderad 

mark.   

Uddevalla tätort behöver en ny häst- och ridanläggning 

Utredningen visar att Uddevalla kommun har anmärkningsvärt få ridskoleplatser i förhållande till 

befolkningsmängd samt i förhållande till landet i övrigt enligt ridsportens erfarenhetsmodell. Det vill 

säga 1 ridskoleplats per 100 invånare. Enligt översynens beräkningar har kommunen i nuläget knappt 

0,7 platser. Sker beräkningen utifrån ridskoleplatser vid ridskola ansluten till Svenska 

Ridsportförbundet sjunker siffran till 0,3 platser per 100 invånare.  

Beror det på att Uddevalla kommuns medborgare har ett mycket litet intresse för hästar, 

fritidsridning och ridsport? Eller beror det på att det saknas förutsättningar för häst- och 

ridintresserade att utöva sitt intresse inom kommunen? 
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Närliggande kommuner med ridskolor anslutna till Svenska Ridsportförbundet som Orust och 

Färgelanda kommuner har 1,7 respektive 2,3 ridskoleplatser i förhållande till befolkningsmängd.  På 

Munkedals kommuns hemsida framgår det att intresset för hästar och ridsport är stort i kommunen. 

Med två ridskoleverksamheter och ca 200 ridande per vecka har Munkedals kommun med 10 380 

invånare också närmare 1,9 platser per 100 invånare. 

En rimlig slutsats är att Uddevallas invånare pendlar med bil till närbelägna ridskolor för att utöva sitt 

fritidsintresse. Ett förhållande som dels begränsar barn och ungdomars ”fria val” av fritidsaktivitet, 

dels står i motsättning till Uddevalla kommuns miljöarbete.   

Ett annat sätt att bedöma behovet av ridskoleplatser är att se vad som händer med intresset om det 

är lätt för barn och ungdomar att ta sig till ridanläggningen på egen hand.  Det vill säga om bussen 

går ända fram. Om det finns cykelväg och belysning. Enligt Anna Reilly ridskolerådgivare på SvRF, 

klarar ridskolorna i större städer inte att möta efterfrågan i dagsläget. Som exempel nämndes att 

Långeberga Ridklubb i Västra Frölunda, Göteborg har drygt 200 ridande per vecka och 200 

intresserade i kö.   

En satsning på kommunens häst- och ridverksamhet är en satsning på flickors fritid och intresse för 

hästar, social samvaro och att rida. Det är också en mycket betydelsefull fritids- och 

friskvårdsaktivitet för personer med funktionsnedsättning. Ridskolan är mer än ”bara” en 

idrottsmiljö. Hästens närvaro och innehållsrika miljö erbjuder många möjligheter att möta 

människors behov och att främja mänskligt välmående.  Erfarenhet visar att stallet och hästarna har 

potential ”fånga upp” barn och unga som inte söker sig till andra idrotter. I stallet finns alltid något 

att göra i närvaro av vuxna.  

Inför hästen är alla lika och hästintresse förenar över gränser. Att finnas med i ett sammanhang kan 

betyda mycket. Särskilt för barn och unga som söker asyl eller nyligen anlänt till Sverige. Skånes 

Ridsportförbunds projekt Hästkraft utan gränser27 är ett exempel som det finns goda förutsättningar 

att dra lärdom av när det gäller häst- och ridverksamhetens möjligheter att bidra till en bättre 

integration.    

Författaren och kulturvetaren Moa Mattis har formulerat följande; Ett stall är en plats där hästar och 

människor möts. Man skulle kunna säga att ridskolan bereder vägen för det mötet. Hästarna står där 

och väntar på människorna, på klappar och morötter. På sina ryggar bär de genom åren hundratals 

barn, och barnens drömmar. I luddiga öron viskas hemligheter som hästarna bevarar bättre än någon 

människa. Om ridskolehästar kunde tala skulle de berätta om våra barns förmåga till mod och 

kärlek.28 

Ljungskile RKs lokala potential kan utvecklas 

Ljungskile Ridklubb har en väl fungerande ridskola med stabil föreningsdrift och betydande ideella 

arbetsinsatser. Anläggningen har ett bra läge i förhållande till tätorten, men ogynnsamma 

markförhållanden samt begränsningar vad gäller tillgång till mark.   

Utredningen anser att Ljungskile RK har en väsentlig funktion som ridskola och besöksmål på orten. 

För att tillvarata ridskolans fulla potential som en attraktiv samlingsplats för häst-och ridintresserade 
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– med särskilt fokus på barn och ungdomar - behöver anläggningens tillgänglighet och besöksmiljö 

förbättras.  Ridskolan ska vara en förebild beträffande god hästhållning varför uppstallning i spilta 

bör ersättas av uppstallning i box eller lösdrift. Utredningen ser också behov av förbättringar vad 

gäller personalens arbetsmiljö.  

Exempel på förbättringsåtgärder som diskuterats under översynen är:  

 Ombyggnad av befintliga stallet från spiltor till boxar.  

 Om- och tillbyggnad av befintligt ridhus med personal och serviceutrymmen  

 Förbättrad tillgänglighet i form av asfaltering av ytor i anslutning till stall och ridhus samt tak 

över uppsittningsramp. 

 Dränering av vinterhagar  

 Byggnation av karantänboxar för förbättrat smittskydd.  

 Tillgång till kommunal maskinpool med möjlighet att hyra utrustning 

 Förbättrad bussförbindelse samt ökad säkerhet för gående och cykelister till ridskolan. 

En nyetablering öppnar för verksamhetsutveckling, resurseffektivitet och 

miljövinster 
Utredningen gör bedömningen att Uddevalla kommuns medborgare behöver tillgång till en modern 

multifunktionell häst- och ridanläggning lokaliserad på lämplig plats i förhållande till Uddevalla tätort. 

En nybyggnation har potential att öka deltagandet i häst- och ridverksamhet för prioriterade grupper 

samt att skapa betydande samhällsnytta i linje med Uddevalla kommuns strategiska plan. Det skulle 

möjliggöra en bredare verksamhetsutveckling samt en effektiv resursanvändning och kunna skapa 

positiva miljö- och besökseffekter.   

Ridskolan är basen 

Basen utgörs av ridskolans verksamhet. Mot bakgrund av antal invånare är det rimligt att anta att det 

tillsammans med Ljungskile RK finns underlag för en ridskoleverksamhet med 300 -350 ridande per 

vecka. En vedertagen ”tumregel” för sund ridskoleekonomi är att en ridskola med stall för 20-24 

ridskolehästar och ett ridhus/manege samt 3-4 anställda bör ha 300-350 uppsittningar per vecka.   

En modern häst- och ridanläggning med ridskola, medlemsuppstallning och hästhållning av hög 

kvalitet, samt förutsättningar att fundera som tävlings- och utbildningscentrum blir en viktig 

utvecklingsresurs för ridsporten lokalt och regionalt. Genom att integrera ridskolan med uppstallning 

av medlemmars hästar, tränings- och tävlingsverksamhet samt kompletterande verksamheter under 

dagtid, kan kostnaden för en större ridanläggning fördelas på fler verksamheter. 

Viktig fritids- och friskvårdsaktivitet för ryttare med funktionsnedsättning 

Hästar och ridning är en stor och viktig friskvårds- och fritidsaktivitet för personer med 

funktionsnedsättning. Studier visar att ryttare med funktionsnedsättning anger hästens inverkan på 

livskvaliteten som avgörande för att utöva sin fritidsaktivitet. Ridningen ger identitet som ryttare, 

fokuserar på vad man kan åstadkomma och inte på vem man är eller på individens begränsningar. En 

nybyggnation skapar förutsättningar att optimera anläggningens funktion och fysiska tillgänglighet 

från början utifrån målgruppernas behov. God tillgänglighet bygger även på att miljön uppfattas som 

välkomnande, säker och trygg. 



29 
 

Svenska Ridsportförbundet arbetar för en ridsport som fritids- och friskvårdsaktivitet för alla oavsett 

funktionsvariation. Ett led i arbetet att öka tillgängligheten till ridning för ryttare med 

funktionsnedsättning är förbundets ledarutbildning Funktionsnedsättning och delaktighet, som 

består av tre steg. Med rätt stöd kan en person med funktionsnedsättning vara mindre 

funktionshindrad som ryttare än i sin vardag.  

RBU Uddevalla har som tidigare beskrivits en fungerande ridverksamhet, men med en osäker framtid 

vid Skansens Gård. Föreningen har i samband med utredningen framhållit betydelsen av att kunna 

erbjuda tillgång till ridning vid en anläggning som är tillgänglig ur kommunikationssynpunkt samt 

beträffande fysisk och social miljö. Vikten av personell kompetens betonas för ett gott bemötande 

och hög säkerhet. Kapacitet att kunna arrangera sommaraktiviteter och lägerverksamhet ser 

föreningen som betydelsefullt, samt att kunna erbjuda meningsfull sysselsättning som exempelvis 

daglig verksamhet.  

Tränings-, tävlings- och utbildningsanläggning 

Tävling är en viktig del av ridsporten liksom för andra idrotter. Svenska Ridsportförbundet betonar 

betydelsen av att det finns möjligheter att tävla på en högre nivå i Sverige för att främja utvecklingen 

av sporten. Idag är det ett fåtal kommunala anläggningar i landet som har kapacitet för nationella 

tävlingar.  

En anläggning i anslutning till Uddevalla tätort med goda tränings- och tävlingsfaciliteter kan bilda ett 

regionalt utbildnings- event- och tävlingscentrum. Idag saknar ridsportföreningarna i regionen 

tillgång till ridanläggningar med kapacitet för nationella tävlingar i hoppning och dressyr, som inte 

drivs i form av företag.  

Organisation och genomförande av större tävlingar ställer betydande krav på kunskap och frivilligt 

funktionärsengagemang. En anläggning med dubbla ridhus, utomhusbanor och gäststallar erbjuder 

URF möjlighet att utveckla föreningens tränings- och tävlingsverksamheten. Förening som både 

organiserar ridskoleryttare och medlemmar med egna hästar har ofta lättare att rekrytera 

funktionärer än rena tävlingsklubbar.  

En anläggning med goda tävlingsfaciliteter kan göra det möjligt för andra ridklubbar i närområdet att 

hyra in sig eller att bilda allianser. Distrikten kan också ha intresse av att förlägga regionala 

utbildningsaktiviteter och möten till anläggningen. Tävlingar på framförallt regional och nivå över 

flera dagar skapar positiva effekter för besöksnäringen i form av exempelvis boende och 

restaurangbesök.  Ofta har varje häst och ryttare ett antal medresande till hjälp. 

Det ställs särskilda krav på tävlingsanläggningar vad gäller exempelvis ridhuskapacitet, banornas mått 

och underlag, läktarplatser, logistiken inom området, parkeringsplatser m m. Sveriges Kommuner och 

Landsting har med stöd av SvRF tagit fram den s.k. Måttboken till vägledning.  

Häst-och ridverksamheten som resurs i ett bredare kommunalt perspektiv 

Kunskapen om hästens betydelse för människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ökar. 

Både i form av forskning och beprövad erfarenhet. Hästunderstödda insatser och aktiviteter spänner 

idag över ett brett fält av terapeutiska, sociala och pedagogiska inritningar där hästen och hästens 

miljö används i syfte att ge stöd och behandling. Det intresse för anläggningen och dess verksamhet 
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som visats från andra förvaltningars/enheters sida under utredningen, öppnar möjlighet att redan 

från början integrera fler behov och verksamheter.   

Socialt omsorgsarbete och arbetsmarknadsinsatser 

Socialtjänsten har som mål att kunna erbjuda ett brett utbud av arbetsuppgifter inom ramen för 

daglig verksamhet som möjliggör utveckling och att vistas i en social miljö. Enligt förvaltningen 

efterfrågar många brukare – och då särskilt flickor/kvinnor - djur- och naturbaserade aktiviteter. Idag 

omfattar verksamheten ca 270 brukare. Andelen brukare med neuropsykiatriska diagnoser visar en 

ökande trend. Att kunna erbjuda målgruppen tillgängliga fritidsaktiviteter är betydelsefullt. Särskilt 

sommartid och gärna i form av läger. 

Erfarenheter från daglig verksamhet enligt LSS på andra platser i landet visar att hästanläggningen 

som arbetsplats erbjuder ett brett utbud av ”riktiga” arbetsuppgifter som kan anpassas utifrån 

förmåga, behov och önskemål. Exempel är stall-, häst- ridhus- och gårdsskötsel. Arbetsuppgifternas 

meningsfullhet ökar motivationen. Miljön- och hästarna erbjuder också möjligheter att utvärdera 

arbetsförmåga på ett positivt sätt. 29 

Möjligheter som identifierades vid samtal med Socialförvaltningen var att knyta arbetslag med 

handledare till anläggningen. Exempelvis för ut- och invändig anläggningsskötsel och 

kaféverksamhet.  

Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning AMA:s insatser omfattar enligt uppgift ca 360 

personer. Syftet är att stärka deltagarnas arbetsförmåga för att öka attraktiviteten på den reguljära 

arbetsmarknaden.  Insatserna omfattar rehabilitering, arbetsträning och bedömning av 

arbetsförmåga. Verktyg är subventionerade anställningar i form av kommunala extratjänster. 

Exempel är Servicelaget, där AMA svarar för arbetsledning och personal, Kultur och fritid för 

utrustning mm. 

Både Socialförvaltningen och AMA ser en ny ridsportanläggning som en möjlig resurs. Dels genom 

mångfalden uppgifter, verksamhetens rutiner och struktur. Dels i form av en social mötesplats som 

också är tillgänglig under brukarnas/deltagarnas fritid. 

Hästen och hästens miljö som pedagogisk resurs 

Ljungskile Ridklubb samverkar i nuläget med Uddevalla gymnasieskola, Gymnasial lärlingsutbildning 

GLU samt via ”Idrottslyftet” genom att hyra ut anläggning, hästar och personal. Idag finns exempel 

på nytänkande verksamheter i landet där stallet och miljön kring hästen samt de aktiviteter som är 

knutna till den kan bli en värdefull pedagogisk resurs för barn och unga med exempelvis 

neuropsykiatriska diagnoser samt kognitiva handikapp.30 Dels i syfte att berika skoldagen som resurs 

att nå läroplanens kunskapsmål, dels som fritidsverksamhet för barn inom särskolan. Kontakten med 

stallet och hästen skapar också möjlighet att etablera en motiverande och fysiskt aktiv fritidsaktivitet. 

Hästmiljön bygger på rutiner och säkerhetsaspekter vilket gör den strukturerad och till stor del 

förutsägbar. För barn och unga med svårigheter att klara oförutsägbara förändringar skapar det 

trygghet och en lugn miljö för inlärning. Aktiviteter kring hästar bygger på verkliga sysslor med ett 

syfte vilket skapar förutsättningar för meningsskapande uppgifter och förståelse för orsak och 

                                                           
29

 Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg, projektrapport Stiftelsen Hippocampus, 2017 
30

 Hästen och folkhälsan - forskning, fakta, goda exempel, 2018 
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verkan. Moment av skiftande karaktär erbjuder möjlighet att stimulera elevernas utveckling utifrån 

individuella behov och förutsättningar. 

Hästunderstödd terapi 

Andra områden där hästen och ridskolan kan tjäna som resurs är hästunderstödd terapi inom 

habilitering och rehabilitering. Ridning har varit en del av habiliteringens behandlingsarbete i Sverige 

sedan 70-talet. Syftet med ridningen är individuellt anpassat och kan vara att öka balans, postural 

kontroll, grovmotorik och att stärka muskulatur. Det kan också vara att träna kommunikation, social 

interaktion, förbättra självkänsla samt att hitta ett fritidsintresse.31 

Personer med neurologisk sjukdom eller skada är en grupp som har små möjligheter att tillgodogöra 

sig friskvård som innebär fysisk aktivitet. En skada på hjärnan kan påverka en rad förmågor avseende 

till exempel rörelse, kognition och språk. Hästunderstödd terapi och aktivitet har i tidigare 

verksamheter och med stöd av forskning visat sig vara en lämplig rehabiliteringsform och typ av låg 

till medelintensiv fysisk aktivitet som passar målgruppen personer med neurologisk skada eller 

sjukdom.32 

Landstinget Dalarna har i samverkan med Neuroförbundet Falun och norra Dalarna och ridklubbar 

utvecklat en modell med förstärkt friskvård och egenträning för personer med neurologisk 

funktionsnedsättning. En kedja har etablerats där hästunderstödd terapi erbjuds via landstinget för 

att sedan övergå i egenträning på de ridklubbar som erbjuder ridning som förstärkt friskvård i 

samverkan med kommunen.33 

Faktorer av betydelse för val av lokalisering 
Miljö, tillgång på mark, säkerhet, närhet och goda allmänna kommunikationer är faktorer av stor 

betydelse vid val av plats för ett nytt häst- och ridcentrum. Miljön ska vara lugn och harmonisk för 

både människor och hästar samt inbjuda till besök. Det måste finnas tillräckligt med lämplig mark av 

god beskaffenhet. Dels för byggnader, tränings- och tävlingsbanor, men också för hagar (så stora som 

möjligt) och ridvägar i intilliggande terräng. Sommarbete på plats sparar foderkostnader. Det är bra 

att ”ta höjd” för utrymme som kan komma att krävas på sikt för att kunna utveckla anläggningen i 

takt med verksamheten.  

En ridanläggning ska karaktäriseras av en god säkerhet för människor och hästar vilket förutsätter en 

god planering av byggnader och området infrastruktur. Även tillgång till kommunalt vatten och 

avlopp är en förutsättning.  

Närhet och goda kommunikationer är av avgörande betydelse för en ridverksamhet som vänder sig 

till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det underlättar även samarbeten med 

sociala, pedagogiska eller terapeutiska verksamheter. 

                                                           
31

 Shaw, K (2015) Effekt av ridning som behandling, sammanställning av evidens, 2015, Habilitering & Hälsa, Sll 
32

 Hästen i rehabiliteringen, Silfverberg & Tillberg 2008, Sahlgrenska akademin, Long term improvement after 
multimodial rehabilitation in late phase after stroke, 2017 
33

 Aktiv Rehab & Ridterapi, Neuroförbundet 2012 
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Vem som ska driva verksamheten vid en ny kommunalt ägd häst- och 

ridanläggning? 

Som tidigare beskrivits drivs majoriteten av landets ridskolor fortfarande av ideella föreningar med 

olika former av kommunalt stöd till anläggningen och verksamheten. Den kommunala 

anläggningssubventionen i kombination med det ideella ansvarstagandet och arbetet bidrar till att 

begränsa verksamhetens kostnader och därmed ridavgifterna. Ideell förening som är medlem i 

specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet är berättigad statligt lokalt aktivitetsstöd 

(stöd till idrottsverksamhet för barn- och ungdomar mellan 7-25 år).  

Förening med ridskoleverksamhet har vanligen en verksamhet som ”står på fyra ben”. Det vill säga 

lektionsridning i grupp som basverksamhet och ridning för ryttare med funktionsnedsättning, 

tävlingsverksamhet med arrangemang från klubb- till elittävling, samt uppstallning av medlemmars 

hästar och viss uthyrning av anläggningen. Detsamma gäller entreprenörsdriven verksamhet i 

samverkan med förening.  

Den verksamhetsinriktning som skisserats vid ett nytt häst-och ridsportcentrum i Uddevalla öppnar 

för möjligheter att fördela kostnader och intäkter på ”fler ben”. Samtidigt gör det kommunala 

intresset av att se anläggningen som en resurs i ett bredare samhällsperspektiv att den 

organisatoriska bilden blir mer komplex.  

Ridskolan är som tidigare beskrivits basen i verksamheten och ett samhällsintresse. Det är ridskolans 

resurser, miljö och verksamhet som skapar möjlighet att bedriva exempelvis daglig verksamhet, 

arbetsträning samt terapeutiska och pedagogiska insatser inom ramen för ridanläggningen.  

Utredningen anser att en byggnation av ett häst-och ridcenter som skisserats har förutsättningar att 

lyfta ridsporten i Uddevalla kommun och närområdet. Det är utredningens förhoppning att ”många 

goda krafter” ska medverka till konstruktiva samtal och lösningar. Svenska Ridsportförbundet kan 

bidra med rådgivning och förbundets vägledning Hästanläggningar – en guide är ett bra stöd i 

processen.  

I nuläget finns det enligt utredningen inte någon förening med kapacitet och/eller uttalad vilja att 

driva ridskola inom ramen för en ny anläggning. Utredningen ser det därför som angeläget att 

påbörja en dialog med berörda intressenter beträffande respektive parts förutsättningar och vilja att 

ta ekonomiskt- och verksamhetsmässigt ansvar.  

Inriktningen att bygga en anläggning där fler verksamheter ska ”kunna samsas” har även väckt frågan 

om kommunen också ska svara för driften av verksamheten i samverkan med förening/föreningar. 

Vanligtvis äger kommunen ridanläggningen samt står för drift- och underhållskostnader i varierad 

grad. Verksamheten med hästhållning, ridundervisning m.m. drivs av förening med anställd personal 

eller av entreprenör i samverkan med förening. 

Förvaltningsrätten har i en aktuell dom34 prövat om det ligger utanför den kommunala kompatensen 

att bedriva ridskola. Fallet som prövats gäller lagligheten i Härnösands kommuns beslut att bedriva 

ridskoleverksamhet i egen regi vid Härnösands Hästsport Arena. Utfallet blev att Förvaltningsrätten 

gick emot Härnösands kommun och beslutade att upphäva det överklagade beslutet. 
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 Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2018-04-06, Mål nr 3003-17 
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Utredningen rekommenderar 

Utredningen rekommenderar att Uddevalla kommun initierar en anläggningsprocess med syfte att 

bygga en modern och tillgänglig ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort, för att kunna erbjuda 

befintliga och nya målgrupper ett verksamhetsutbud av god kvalitet. Anläggningsprocessen föreslås 

även omfatta åtgärder med syfte att förbättra Ljungskile Ridklubbs anläggning, samt en fortsatt 

dialog med Skansens Ridklubb vid behov av en alternativ lokalisering beträffande föreningens 

verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. 

Utredaren rekommenderar att Uddevalla kommun samlar intressenter till en förstudie som omfattar 

ridverksamhetens vision, mål och verksamhet samt den planerade anläggningens omfattning, 

finansiering och lokalisering.  Svenska Ridsportförbundet har inom distriktet och på nationell nivå 

personer som kan utgöra ett värdefullt kompetensstöd samt material till stöd vid planer på att bygga 

nytt (Hästanläggningar – en guide).  

Frågor som det är viktigt att ta ställning till för en långsiktigt hållbar verksamhet är: 

 Syftet med anläggningen- anläggningens omfattning och ändamål 

 Finansiering, investeringskostnad samt kostnad för framtida drift och underhåll 

 Driftform och resurseffektivitet (personal, finansiella tillgångar, hästar och 
byggnader/anläggning) 

 Konkurrenskraft jämfört övriga aktörer på marknaden 

 Marktillgång – nu och för behov på sikt 

 Hästantal, hästhållning och olika behov av byggnader och banor 

 Förutsättningar att bedriva kvalitativ häst- och ridutbildning 

 Förutsättningar att bedriva annan verksamhet (hälsofrämjande, social, terapeutisk och 
pedagogisk) vid anläggningen 

 Tidplan 
 

Utredningen rekommenderar att frågor beträffande huvudmannaskap, ledning, organisation och 

verksamhetdrift av ett nytt häst- och ridsportcentrum i Uddevalla bereds parallellt med ovan nämnda 

förstudie. Vad är kommunens roll? Vad är föreningens/föreningarnas roll? Eventuell entreprenörs 

roll? Hur kan det ideella arbetet stödjas och stimuleras att bidra till att häst- och ridanläggningen blir 

en tillgång för alla medborgare? Hur kan deltagaravgiften hållas nere? 
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Bilaga 1: Översikt beträffande funktioner i en ridskoleanläggning för 40 hästar 
Nedan redovisas översiktligt funktioner i en anläggning för 40 hästar samt vad som krävs för en 

tävlingsanläggning.35 

 Ridskolestall 25 hästar och medlemsstall 15 hästar, med spolplatser, hovslagarplats, förråd 
stallredskap, sadelkammare, skåp/plats för ryttarnas material, tvätt- och torkrum för 
hästutrustning. 

 Ridhus större 30x60 m med läktarkapacitet 100-150 personer, ridhus mindre 22x40 m 
läktarkapacitet 20-50 personer. 

 Lokaler för personal och kompletterande verksamheter som arbetslag. 

 Lokaler för ryttare och besökare. 

 Teknikutrymme; värme, vatten, ventilation, el. 

 Foderutrymme; förvaring av grovfoder och strömedel. 

 Gödselutrymme; gödselplatta eller gödselhus/container. 

 Garage med plats för större redskap samt plats för reparationer. 

 Inhägnad utomhusridbana; mått ca 80x30 m med belysning. 

 Rasthagar; ca. 200-400 m2/häst. Minsta storlek 10x30 m. 

 Parkeringsplatser, handikapparkering, cykelparkering. 
 

Funktioner tävlingsanläggning hoppning och dressyr: 

Hoppning: 

 Ridhus med mått 23x65 m för nationella hopptävlingar 

 Domartorn och domarbås med hänsyn till tävlingsomfattning och tävlingsformer 

 Utomhusbana yta minst 100x80 m plus framridningsbana minimum 2 000 m2 
Dressyr: 

 Ridhus; tävlingsbana med mått 22x60 m för regionala/nationella tävlingar 

 Domarplatser 

 Framridningsbana med samma mått som tävlingsbanan 
 

Parkering: Skattning 100-200 platser motsvarande upp till ca 5 000 m2 som kan ordnas provisoriskt 
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 Malmö stad Fritidsförvaltningen, förslag till princip för en ridanläggning 2010 
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Bilaga 2 Förklaring av fackuttryck och benämningar 
Grönt kort: Grönt kort är Svenska Ridsportförbundets bevis på att ryttaren har den breda 

grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart. Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt 

ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Utbildningen 

och provet arrangeras av ridsportdistriktet. 

Fodervärdsavtal: Innebär att hästägaren ställer sin häst till ridskolans förfogande (i detta 

sammanhang) mot att föreningen står för kostnader som exempelvis stallhyra, foder, försäkring och 

hovslageri. 

Ridlärarbehörighet och kompetensbeskrivningar: Kompetensbeskrivningar finns för samtliga tre 

nivåer av Svensk Ridlärare samt följer europeisk standard. Yrkesdiplomering är bekräftelse på 

yrkesmässighet avseende personlig färdighet och tillämpad kunskap. För varje yrkesprov finns en 

tydlig kravspecifikation i form av en kompetensbeskrivning av den kunskap och befäst färdighet som 

krävs för yrket på respektive nivå. 

Övergripande mål: 

Svensk Ridlärare III skall ha en kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship ansvara för 

hästarnas, anläggningens och utrustningens skötsel, rekrytering och utbildning av hästar samt för 

utbildning av elever i hästkunskap och ridning. Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och 

undervisning vara en förebild för elever och blivande ridlärare samt ha förmåga att utbilda enskilda 

ekipage till lägst Msv B-nivå i dressyr och hoppning. Ridläraren skall kunna undervisa elever i samtliga 

i kompetensbeskrivningen upptagna ämnen/rubriker. 

Svensk Ridlärare II skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, ansvara för 

skötsel av hästar, anläggning och utrustning, utbilda hästar samt utbilda elever i hästkunskap och 

ridning enligt kompetensbeskrivning. Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning 

vara en förebild för god ridning och hästhantering. 

Svensk Ridlärare I skall ha kompetens, att med iakttagande av ett gott horsemanship, under 

arbetsledning, men på ett självständigt sätt, sköta hästar, anläggning och utrustning samt efter 

gemensam planering utbilda elever i grundläggande hästkunskap och ridning enligt 

kompetensbeskrivning. Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild 

för god ridning och hästhantering.  

Voltige: Voltige är en relativt ny tävlingsgren inom ridsporten där deltagaren eller laget utför 

balansövningar på hästryggen. Hästen longeras av en linförare i galopp på en volt.     
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Bilaga 3 Presentation av rapportförfattaren 
Christina Risshytt-Collman är verksam inom Kultura AB sedan 1989 som utredare, projekt- och 

processledare med frågor som rör samspelet mellan hästsektorn och samhället som specialinriktning. 

Hon har även arbetat sedan år 2014 inom Stiftelsen Hippocampus med det nationella 

Arvsfondsprojektet Verksamhet med hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg. Tidigare 

personalchef vid ATG, verksamhetsledare vid Hästnäringens Yrkesnämnd, ledamot i 

Lantbruksuniversitetets styrelse och Veterinära Ansvarsnämnden samt förtroendeuppdrag som 

ordförande för Ridsportförbundets Ridskole- och utbildningssektion. Hon har tagit fram 

vägledningarna Hästhållning med kvalitet för inackorderingsföretag (beställare Hästnäringens 

Nationella Stiftelse) och Säkrare häst- och ridverksamhet (beställare Konsumentverket) samt är 

medförfattare till Svenska Ridsportförbundets Driva Ridskola. 

Bland uppdragen kan nämnas; 

 Rådgivning/projektstöd till Jönköpings kommun och Region Jönköpings län beträffande hur hästen och 
hästens miljö kan bidra till ett gott liv för personer i behov av stöd och insatser.  

 Översyn av lokalförutsättningarna vid Jönköpings kommuns föreningar med ridskola. Uppdragsgivare 
Jönköpings kommun, Kultur och Fritid. 

 Projektledning temadag Verksamhet med hästen som resurs inom fritid, vård, skola och omsorg. 
Samverkansprojekt mellan Stiftelsen Hippocampus, Jönköpings kommun Kultur och fritid samt region 
Jönköpings Län, Folkhälsoenheten  

 Översyn av Södertälje kommuns ekonomiska stöd till föreningar med ridskola, Södertälje kommun. 
Uppdragsgivare Kultur- och fritidskontoret/förening och anläggning  

 Smedstad Ridsportcenter – en resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg. Uppdragsgivare Linköpings 
kommun, Kultur och fritid.  

 Seminariet Hästen och dess miljö som resurs inom hälsa, vård, omsorg och skola. Uppdragsgivare 
Linköpings kommun, Kultur och fritid. 

 Utredare Hästen och vi - tillsammans skapas mervärden. Uppdragsgivare Landsbygdsdepartementet, 

 Projektetledning Hästen i samhällsutvecklingen och planeringen, Uppdragsgivare HNS. 

 Projektledning Regionalt Hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen 
och samhället. Uppdragsgivare Hästnäringens Nationella Stiftelse.  

 Ridskolan i samhället. Uppdragsgivare Ridskolornas Riksorganisation (RRO). 

 Översyn av ridsportverksamhetens framtid i Linköpings kommun. Uppdragsgivare Linköpings kommun, 
Kultur och fritid. 

 

Kontaktuppgifter: 

Christina Risshytt-Collman 

Telefon: 073-340 20 21 

christina.collman@kultura.se 

www.kultura.se 
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Samråd rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit samrådshandlingar för detaljplan av Västerby 1:7 från 

samhällsbyggnad. Detaljplanens syfte är att öka befintliga fastigheters byggrätter för att 

möjliggöra utbyggnad av hus byggda för fritidshusändamål till åretruntboende 

Planen är avstyckad till 25 bostadsfastigheter.  

 

Enligt nu gällande planbestämmelser tillåts en byggnadsarea om 60 kvadratmeter för 

huvudbyggnad och 15 kvadratmeter för komplementbyggnad. Planändringen medför att 

ny tillåten byggnadsarea blir 200 kvadratmeter och att maximal nockhöjd blir åtta meter 

för huvudbyggnad och fyra meter för komplementbyggnad. Nio av bostäderna är idag 

åretruntbebodda. 

Planområdet är beläget 11 kilometer från Uddevalla och 13 kilometer från Ljungskile 

och ingår i den så kallade Fräknestranden (kustzonen mellan Ammenäs och Ljungskile). 

Planområdet har i viss utsträckning den karaktär som är typisk för fritidshusområden; 

husen har anpassats efter den kuperade terrängen i både form och placering, och 

samspelar med miljön. 

Kultur och fritid anser att detaljplaner som syftar till att konvertera fritidshusområden 

till åretruntboende i en större utsträckning behöver beskriva hur lämpligheten prövas 

utifrån en helhetssyn, där kulturmiljö inkluderas. Kommunen behöver också ta ett 

helhetsgrepp om hur Fräknestrandens karaktär kan bevaras och ta ställning till om det 

över huvud taget ska finnas kvar några fritidshusområden i kustzonen.  

Kultur och fritid anser att behovet av hållbar infrastruktur för att knyta ihop 

Fräknestranden med tätorten utan ett bilberoende är viktiga faktorer att väga in vid 

prövning av detaljplanens lämplighet. Detta för att barn och unga ska ha tillgång till 

mötesplatser och aktiviteter utan att vara beroende av skjuts. 

 

Konsekvensen av konvertering till åretruntboende är att behov av offentlig service 

uppstår utanför tätorten, vilket motverkar kommunens samhällsbyggnadsstrategi som 

anger att bostäder i huvudsak ska förläggas till tätorterna där redan gjorda investeringar 

i service och infrastruktur gjorts. I detta fall rör det sig om en marginell ökning av 

antalet åretruntboende. Utöver aktuell detaljplan finns emellertid sju andra pågående 

planarbeten där syftet är att höja byggrätter och möjliggöra åretruntboende. Kultur och 

fritid anser därför att kommunen i större utsträckning behöver pröva varje enskilt 

planärende med större beaktande till helhetsperspektivet gällande behov av offentlig 

service och omvandling av kulturmiljöer.  

jofl02
Maskinskriven text
18.



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(6) 

2021-03-23 Dnr KFN 2021/00037 

  

 

 

 

Vid höjning av byggrätter anser kultur och fritid att det är viktigt att utgå från platsen, 

dess historia, och befintlig natur- och kulturmiljö så att utbyggnader sker på ett sätt som 

passar in i terrängen och med den befintliga kulturmiljön. Detta kan exempelvis 

innebära att undvika marknivåförändringar runt omkring byggnaderna så att inte 

behovet av anlagda ”murar” uppstår.  

Planändringen möjliggör en nockhöjd om maximalt 8 meter. För att värna kontakten 

med havet och byggnadernas samspel med varandra och terrängen, anser kultur och 

fritid att höjdsättning kan behöva anpassas till att bli något lägre för de tomterna som är 

närmare havet då marken sluttar nedåt.  

Planbeskrivningen innehåller beskrivningar av planförslagets konsekvenser för 

naturmarker, lek och rekreation och barnperspektiv vilket är positivt. Detaljplanen 

medför inga nya mötesplatser eller aktivitetsytor, men kultur och fritid är positiva till att 

planbeskrivningen anger att naturmiljöer i och omkring planområdet ses som en kvalitet 

för området och inte kommer påverkas negativt av planförslaget.  

 

I planförslaget är marken där fornlämning finns planlagd som natur, vilket kultur och 

fritid ser som positivt. Kultur och fritid uppmanar dock till att beakta fornlämningens 

skyddszon och vill även uppmana till att se fornlämningen som en resurs som kan 

berätta om områdets historia. Detta är också av värde för friluftslivet, särskilt som 

Kuststigen löper söder om planområdet.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-03-23 

Planbeskrivning Västerby 1:7 

Plankarta Västerby 1:7 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritid anser att kommunen i större utsträckning behöver pröva varje enskild 

detaljplan som syftar till konvertering från fritidshusbebyggelse till åretruntboende med 

en tydlig analys av helhetsperspektivet gällande behov av offentlig service, omvandling 

av kulturmiljöer och behovet av att knyta ihop kommunens olika delar med varandra. 

 

Kultur och fritidsnämnden anser att bebyggelsen ska anpassas efter terrängen varför en 

begränsning av marknivåförändring bör utredas.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritid har mottagit samrådshandlingar för detaljplan av Västerby 1:7 från 

samhällsbyggnad. Detaljplanens syfte är att öka befintliga fastigheters byggrätter för att 

möjliggöra utbyggnad av hus i fritidshus-storlek till en året runt-standard. Planbesked 
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beviljades (KS 2017-09-27 § 230) som en följd av att området beviljats kommunalt 

vatten och avlopp. 

 

Planen är avstyckad till 25 bostadsfastigheter. Dessa tillkom ursprungligen för 

fritidshusbebyggelse. Enligt nu gällande planbestämmelser tillåts en byggnadsarea om 

60 kvadratmeter för huvudbyggnad med högsta byggnadshöjd 3,5 meter. För 

komplementbyggnad gäller 15 kvadratmeter byggnadsarea och högsta byggnadshöjd 2,5 

meter. Enligt planbeskrivningen finns bebyggelse inom området som strider mot 

gällande byggnadsplan genom att byggrätter överskridits och att byggnader placerats på 

prickad mark. Nio bostäder är idag åretruntbebodda.  

 

Planändringen medför att ny tillåten byggnadsarea blir 200 kvadratmeter och att 

maximal nockhöjd blir åtta meter för huvudbyggnad och fyra meter för 

komplementbyggnad.  

 

Planområdet är beläget 11 kilometer från Uddevalla och 13 kilometer från Ljungskile 

och ingår i den så kallade Fräknestranden (kustzonen mellan Ammenäs och Ljungskile). 

Planområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens fjärde 

kapitel och är med hänsyn till sina natur- och kulturvärden av riksintresse.  

 

Tillvarata kulturhistorisk bebyggelse och en god livsmiljö kring boendet -  

Utarmning av fritidshusområden ur kulturmiljöperspektiv 

I Uddevalla kommuns mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen, antagna av 

kommunstyrelsen 2018-09-12, har kommunen beslutat om fyra mål för 

bostadsförsörjningen. Inom ramen för det fjärde bostadspolitiska målet anges: ”För att 

kommunens attraktivitet som boendeort fortsatt skall kunna hävdas även vid en ständig 

förtätning krävs att vår identitet värnas, utvecklas och stärks. Att tydliggöra de 

historiska sambanden i vår kulturhistoriska bebyggelse och miljö bidrar till ökad trivsel 

och skapar vilja till att bo kvar i och vilja att flytta till Uddevalla.”  

 

Väster och öster om aktuellt planområde finns detaljplaner för bostadsändamål med 

tillåten byggnadsarea upp till 250 kvadratmeter per tomt. Utöver aktuell detaljplan finns 

för närvarande sju pågående detaljplaner inom Fräknestranden där syftet är att höja 

byggrätterna eller möjliggöra åretruntboende. Översiktsplanen anger att äldre 

detaljplanerad fritidshusbebyggelse i vissa fall kan medges större byggrätter. Den anger 

också att kommunens målsättning är att bibehålla Fräknestrandens karaktär.  

 

Bostäderna i aktuellt planområde har ursprungligen byggts för fritidshusändamål och är 

belägna inom riksintresse för högexploaterad kust. Kommunens 

samhällsbyggnadsstrategi (KF 2015-09-09 § 198) syftar till att utveckla ett attraktivt 

samhälle där kommunens resurser nyttjas på det mest fördelaktiga sättet.  
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Samhällsbyggnadsstrategin anger att detaljplaneändringar för att medge ökade 

byggrätter inom kustzonen ska göras i ett sammanhang, så att lämpligheten prövas 

utifrån en helhetssyn. 

Utöver behovet av infrastruktur och offentlig service som övergången till 

åretruntboende på Fräknestranden kommer föra med sig, vill kultur och fritid belysa 

konsekvenserna av utplåningen av fritidshusområden som en omvandling av 

kulturmiljön.  

Aktuellt planområde ingår inte i kulturmiljövårdsprogrammet, men dels befinner sig 

nära kuststräckan mellan Ulvesund och Ranneberg, som inkluderas i programmet och 

dels har området ett kulturmiljövärde tack vare att det är ett fritidshusområde, vilket 

skapar en särskild karaktär hos byggnader och landskap. 

 Kulturmiljövårdsprogrammet anger som bedömning för denna miljö: ”bebyggelsen 

utmed vägsträckningen mellan Ljungskile och Råssbyn utgör tillsammans en 

kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefull miljö, som vittnar om ett tidstypiskt skeende 

i övergångne från agrart samhälle till ett fritidsinriktat boende utmed fjordstränderna 

I rapporten Kustområdet och skärgården i Bohuslän anges att ”det är viktigt att tänka på 

att det är alla kännetecknen tillsammans som gör kusten intressant utifrån synsättet i 4 

kap MB. Här har vi alla ett ansvar för att helheten och helhetskaraktären inte går förlorad. 

”  

Exempel på kännetecken kan enligt rapporten vara: högklassiga fornlämningsmiljöer, 

talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer, vetenskapliga natur- och 

kulturvärden, en i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden.  
 

Viktigt att beakta är att kulturmiljön inte bara utgörs av byggnaderna och deras karaktär, 

utan även av miljön. Det kan exempelvis röra sig om träd, stenmurar, grusvägar och 

stigar.  

 

Rapporten anger även att reglerna i 4 kap MB gör det möjligt att utveckla kusten i 

Bohuslän för framtiden både med hänsyn till speciella objekt och till de större 

karaktärsdragen i natur- och kulturlandskapet. Resultatet måste emellertid alltid bli att 

det ursprungliga landskapet och tidigare generationers kulturpåverkan i stor 

utsträckning skall lämnas kvar och synas. /…/Också natur- och kultursammanhang som 

inte omnämns i någon värdeförteckning bör i det sammanhanget beaktas vid 

bedömningar1. 
 

Kultur och fritid anser att detaljplaner som syftar till att konvertera fritidshusområden 

till åretruntboende i en större utsträckning behöver beskriva hur lämpligheten prövas 

utifrån en helhetssyn, där kulturmiljö inkluderas. Kommunen behöver också ta ett 

                                                      
1 Kustområdet och skärgården i Bohuslän 
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helhetsgrepp om hur Fräknestrandens karaktär kan bevaras och ta ställning till om det 

över huvud taget ska finnas kvar några fritidshusområden i kustzonen.  

Fornlämningar finns i anslutning till planområdet. Planbeskrivningen anger att 

avgränsningen av dess yta är osäker och att det finns delar som inte är förundersökta av 

Bohusläns museum. I föreslagen detaljplan är marken där fornlämning finns planlagd 

som natur, vilket kultur och fritid ser som positivt. Kultur och fritid uppmanar dock till 

att beakta fornlämningens skyddszon och vill även uppmana till att se fornlämningen 

som en resurs som kan berätta om områdets historia. Detta är också av värde för 

friluftslivet, särskilt som Kuststigen löper söder om planområdet.  

 

Service och infrastruktur utanför tätorten 
Samhällsbyggnadsstrategin anger att behovet av nya gång- och cykelvägar och avstånd 

till kollektivtrafik, samt andra faktorer ska vägas in i utvärderingen om huruvida höjda 

byggrätter innebär en, ur ett kommunalekonomiskt helhetsperspektiv, önskad 

utveckling. Kultur och fritid anser att behovet av offentlig service samt hållbar 

infrastruktur för att knyta ihop Fräknestranden med tätorten utan ett bilberoende är 

viktiga faktorer att väga in.  

Den grundläggande inställningen i samhällsbyggnadsstrategin är att tillvarata 

investeringar och anläggningar som redan är gjorda, det vill säga att bygga där det redan 

finns, eller enkelt kan kompletteras med, vägar, vatten, avlopp, värme och 

kollektivtrafik. Det aktuella planområdet har förvisso tillgång till VA och värme, men 

det behövs bättre infrastruktur i form av vägar, gång- och cykelvägar och busstrafik.  

 

Samma samhällsplaneringsprincip gäller i strategin för offentlig service – bostäder ska i 

huvudsak förläggas till tätorterna där det finns tillgång till offentlig service. Viss del av 

denna kommunala service planeras nu men kommer för sent och inte i ett skede där man 

i förhand satt upp ramarna som följer av den stora exploatering som varit av bostäder. 

 

Kultur och fritid anser att när kommunen planlägger och bygger ut områden långt 

utanför centrum och befintlig kommunal service har kommunen också ett ansvar att 

beakta den samlade kostnaden som kommer uppstå i och med att familjer kommer 

etablera sina bostäder i områden likt Fräknestranden, Sundsstrand och Ammenäs. En 

konsekvens är att det uppstår behov av fler förskoleplatser, vårdcentraler, skolplatser, 

äldreboende och mötesplatser såsom bibliotek och öppen fritidsverksamhet.  

 

Samhällsbyggnadsstrategin anger att kommunen ska sträva efter ett synsätt och en 

arbetsmetod som ser till det gemensammas bästa. Att medge större byggrätter för 

befintligt bostadsområde innebär att området omvandlas från fritidsområde till 

permanentboende vilket leder till än högre tryck på samhällsservice och kommunal 

drift. Samhällsbyggnadsstrategin anger angående kustzonen att detaljplaneändringar för 

att medge ökade byggrätter ska göras i ett sammanhang så att lämpligheten prövas 
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utifrån en helhetssyn. Kultur och fritid anser att det behöver beskrivas ytterligare i 

planbeskrivningen hur planändringen är motiverad utifrån samhällsbyggnadsstrategins 

formulering om att detaljplaneändringar ska göras i ett sammanhang, där flera faktorer 

ska vägas in för att värdera om ändringen är en önskad utveckling ur ett 

kommunalekonomiskt helhetsperspektiv.  

 

Tillgodose en hållbar bostadsutveckling – knyt ihop staden och motverka 

segregation 

Ett av kommunens mål för bostadsförsörjning är att tillgodose en hållbar 

bostadsutveckling. Inom ramen för målet ska kommunen bland annat verka för ett 

mindre transportbehov genom fysisk planering, samt motverka segregation.  Områden 

såsom Fräknestranden riskerar att bli segregerade, dels då övervägande majoritet av 

bebyggelsen består av fristående villor, dels att infrastrukturen i princip kräver att man 

har tillgång till två bilar och därmed kan upprätthålla en viss ekonomisk standard.  

 

I den nyligen antagna Plan Integration är boende och trygghet ett av tre utpekade 

fokusområden. Där anges att boendeformer som främjar kontakten mellan olika grupper 

underlättar integrationsprocessen.  Kommunen borde sträva efter, om man vill motverka 

segregation, att få till en mer blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer.  

 

Även om det inte är aktuellt med blandad bebyggelse i aktuell detaljplan, bör 

kommunen ha en planering kring hur man kan integrera Fräknestranden med Uddevalla 

tätort, exempelvis genom båttrafik som gör avstånden mellan kortare och mer 

lättillgängligt, utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Uddevallabron 

skulle även behöva anpassas för hållbart resande genom att möjliggöra gång- och 

cykeltrafik.  

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Detaljplanen består av: 

☒   Plankarta med planbestämmelser i skala 1:600 A0 format 

 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

☒   Behovsbedömning 

☒   Planbeskrivning (detta dokument) 

☒   Fastighetsförteckning 

☒   Grundkarta 

☐   Samrådsredogörelse 

☐   Granskningsutlåtande 

 

Övriga handlingar: 

☒   Bergteknisk utredning och rasriskutvärdering, WSP 2019-03-08 

☒   Geoteknisk utredning (inkluderad i fördjupad utredning), Bohusgeo 2016-10-24  

☒   Fördjupad geoteknisk utredning, Bohusgeo 2020-12-10 

Bakgrund 
Kommunen har sedan länge haft målsättningen att förändra bebyggelsen från fritidsbebyggelse till 

åretruntbebyggelse (större byggrätt) utmed det som kallas Fräknestranden. Detta under 

förutsättning att vatten- och avloppsfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning. Detta är uttalat 

redan i den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 90 samt nuvarande ÖP 2010. 

Vid utbyggnationen av VA inom området byggs såväl ett spillvatten- som ett vattenledningsnät fram 

till en förbindelsepunkt i anslutning till varje fastighetsgräns.  

Det aktuella planområdet ligger mellan två områden som relativt nyligen är detaljplanelagda för 

åretruntbebyggelse, Västerby 1:2 och Västerby 1:8. Genom att dessa två områden tillkom tog 

kommunen konkret ställning till att även det aktuella området är lämpligt för åretruntbebyggelse. 

Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att modernisera och ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan 

för att möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter till en året runt-standard. 
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Planförslaget i korthet 
 

• 200 m2 byggnadsarea: I förhållande till den ursprungliga byggnadsplanen för området höjs 

den tillåtna byggnadsarean till 200 m2. Detta innebär att den sammanlagda arean för 

huvudbyggnad och komplementbyggnad inte får överstiga 200 m2. 

 

• Takvinklar: Med målsättningen att bibehålla områdets karaktär regleras taklutningen till 

maximalt 38 grader. 

 

• Nockhöjd: Nockhöjd för såväl huvudbyggnad som komplementbyggnad regleras. 

Huvudbyggnad 8m i likhet med tidigare bestämmelser för att inte göra byggnader 

planstridiga samt komplementbyggnad 4m.  

 

• Väg minskas i förhållande till befintlig byggnadsplan (nordligt läge): I den befintliga 

byggnadsplanen finns yta utpekad som väg. Större delen av denna är idag utbyggd, dock inte 

längst norrut. Den del som inte är utbyggd ersätts i och med denna detaljplan med natur. 

 

• Utökat planområde: Planområdet utökas genom att säkerställa tillfartsväg till 

bostadsområdet genom att koppla samman lokalgatan i Västerby Norra med Dramsviksvägen 

i detaljplanen. Detta utformas utefter befintlig samfällighet för lokalgatan. 

 

• Maximal belastning. För fastigheterna Västerby 1:75, 1:76, 1:77 & 1:78 införs bestämmelser 

om att markbelastning inte får överstiga 10 kPa med hänvisning till geoteknisk utredning. 
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Detaljplaneprocessen 
Handläggning 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Förslaget till detaljplan 

kommer att handläggas med ett standardförfarande eftersom detaljplanen: 

•  är förenlig med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande 

•  inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 

•  inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

Standardförfarande 
Första steget i planprocessen kallas för samråd. I detta steg skickas planförslaget ut till de 

fastighetsägare som bor inom eller gränsar till planområdet, vidare skickas även förslaget ut till 

berörda myndigheter och företag. Själva förslaget ställs ut och görs tillgänglig i stadshuset, bibliotek 

och på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget. 

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till inkomna synpunkter och granska detaljplan utifrån 

dem. Kommunen ska sedan underrätta de som berörs av förslaget. Det omarbetade förslaget ska 

sedan göras tillgängligt för granskning i två veckor såvida alla berörda parter inte kommer överens 

om att förkorta denna del av processen. Under granskningsskedet ges sakägare, myndigheter och 

andra berörda möjligheten att inkomma med synpunkter på förslaget. För att säkra sig rätten att 

senare kunna överklaga förslaget ska synpunkter skickas in skriftligen till kommunen senast under 

granskningstiden.  

Efter granskningen ska kommunen sammanställa de skriftligen inkomna synpunkterna i ett 

granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla de inkomna synpunkterna redovisas 

tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Information om vart 

granskningsutlåtandet finns tillgängligt ska så snart som möjligt skickas ut till de som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda. 

En detaljplan kan sedan antas av kommunfullmäktige. När detta är gjort ska kommunen skicka ett 

meddelande om detta till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner och 

regionplaneorgan som är berörda samt till de som senast under granskningstiden lämnat in skriftliga 

synpunkter som inte blivit tillgodosedda.   

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 

tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta sker under förutsättningen att ingen överklagat 

beslutet och att länsstyrelsen har valt att inte överpröva beslutet. 

 

 

 

Detaljplanens läge i planprocessen. 
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Planområdet 
Planens syfte och huvuddrag  
Detaljplanens syfte är att modernisera och ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan 

för att möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter till en året runt-standard.  

Planen medger fristående bostadshus men möjlighet för tillägg med komplementbyggnader på 

byggrätterna. Planområdet utökas jämfört med befintlig planutbredning med syfte att säkerställa 

tillfartsväg till Västerby Norra 1.7 mfl. samt för att reglera området som en helhet i förhållande till 

områdets förutsättningar och landskapsbild.  

Planområdet 
Planområdet ligger inom området Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile. Avståndet till 

Uddevalla och Ljungskile är ca 13 respektive 11 kilometer. Planområdet omfattar ca 6 hektar. 

Området omges till stor del av skogsmark och odlingslandskap. I väst och öst angränsar planområde 

till gällande detaljplaner som båda syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse.  

 

Markägoförhållanden 
Inom planområdet är alla fastigheter privatägda, för en fullständig redovisning av 

fastighetsägoförhållanden, se bifogad fastighetsförteckning. Planen är avstyckad i 25 

bostadsfastigheter.  

Översiktskarta och ungefärlig utbredning av föreslaget planområdet.  
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
År 2010 i september antogs den gällande 

översiktsplanen för Uddevalla kommun (Översiktsplan 

2010). Vidare är en ny översiktsplan för Uddevalla 

kommun under framtagande. 

I denna översiktsplan redovisas att det till stor del ska 

tillkomma sammanhållen bebyggelse i tätorterna 

Uddevalla och Ljungskile. Det kan dock i vissa fall 

tillkomma kompletterande sammanhållen bebyggelse på 

andra platser under exempelvis förutsättningen att VA 

anslutning finns. Fräknestranden är i översiktsplanen 

utpekat som ett sådant område. 

I översiktsplanen delas Fräknestranden in i tre olika 

kategorier. En kategori för bostäder med permanentning 

och komplettering nära VA-ledning. En kategori för 

gröna korridorer som bör sparas och en kategori för 

öppen sammanhängande åkermark som inte bör 

bebyggas. Det aktuella planområdet är kategoriserat 

som bostäder med permanentning och komplettering 

nära VA-ledning. 

Målsättningen från kommunens sida är att bibehålla Fräknestrandens karaktär samt underlätta för 

lämpligt placerad och utformad kompletteringsbebyggelse. Bebyggelse bör inte placeras på den 

öppna sammanhängande åkermarken. Även de gröna korridorerna bör sparas för rekreation, 

skogsbruk och viltvård. Samtlig ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet och på sikt 

även befintlig bebyggelse, i samband med detta kan ökade  

byggrätter medges.  

I översiktsplanen framgår det att äldre detaljplanerad fritidshusbebyggelse i vissa fall kan medges 

större byggrätter, i syftet att möjliggöra året runt boenden såvida VA-frågan kan lösas på ett 

tillfredställande sätt. Eventuellt utökning av byggrätter bör ske samtidigt för hela områden för att 

underlätta gemensamma VA-lösningar. 

Detaljplaner 
Det aktuella planområdet omfattas idag av en gällande byggnadsplan, byggnadsplan för Västerby 1:7 

samt 1:14, laga kraft 1960. Byggnadsplanen gäller som detaljplan. Kommunens arkivnummer för 

planen är FO5 och Lantmäteriets arkivnummer för planen är 14-FOR-945. Den gällande planen för 

området tillåter bebyggelse med en högsta byggnadsarea på 60 m2 för huvudbyggnad där tillstånd 

för en tillhörande uthusdel på max 15 m2 måste prövas. Antal våningar är begränsat till en våning om 

högst 3,5 meters höjd för huvudbyggnad och 2,5 meter för uthus. Det finns idag bebyggelse inom 

området som strider mot byggnadsplanen genom att byggrätter har överskidits och byggnader som 

är placerade på prickad mark. 

Vid ett antagande av föreliggande planförslag ersätts den gällande planen i sin helhet. 

Planområdets läge och avgränsning är ungefärlig 



2021-01-26 Dnr: 2015.65 8 
 

Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Omedelbart öster om planområdet gäller detaljplan FO 120 (1485K-P14/24) som antogs 2013-08-22. 

Genomförandetiden pågår t o m 2024-10-03. Planen anger bostadsändamål och max 250 m2 

byggnadsarea per tomt. Plangenomförandet är påbörjat genom att avstyckning av 27 bostads-

fastigheter har skett. Projektering av vägar och VA pågår.  

Omedelbart väster om planområdet gäller detaljplan FO 119 (1485K-P14/23) som antogs 2013-09-19. 

Genomförandetiden pågår t.o.m 2029-10-03. Planen anger bostadsändamål och max 250 m2 

byggnadsarea per tomt. Planens illustration innehåller 20 villatomter. Plangenomförandet är inte 

påbörjat. 

Avvägningar enligt miljöbalken 
Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 

lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

Hushållningsbestämmelser 
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. 

Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, 

friluftslivet samt riksintressen.  

Det aktuella planområdet ligger i en kustzon och omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 

enligt 4 kap MB och som med hänsyn till natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska så långt som 

möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Riksintresse för högexploaterad kust 

I den gällande översiktsplanen redovisar Uddevalla kommun sin inställning till de särskilda 

hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB. Kustzonen där Fräknestranden ingår, anses av 

kommunen kunna rymma ny bebyggelse, förutsatt att placering, formgivning och färgsättning präglas 

av kunskap och aktsamhet. Den befintliga bebyggelsen i kustzonen bör kunna kompletteras om det 

tas stor hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt vattentillgång, grundvattenkvalitet och 

möjlighet att lösa avloppsfrågan. 

Vissa utpekade områden i kombination med väl anpassad kompletteringsbebyggelse medför enligt 

kommunen ingen påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap MB. Iakttas försiktighet bedöms 

bebyggelse i form av enstaka eller grupper av hus i anslutning till befintlig bebyggelse inte medföra 

påtagliga skada på värdena inom kustzonen. Det aktuella planförslaget bedöms innebära en 

marginell påverkan hos natur- och kulturvärden. Därmed väntas detaljplanen inte innebära någon 

avsevärd påverkan hos riksintressen enligt MB. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är olika föreskrifter i miljöbalken gällande lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt inom ett visst geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 

annat föroreningar i utomhusluft, varierande parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i 

fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 
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Vattenförekomster 

Planområdet ligger i anslutning till Havstensfjorden som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. 

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Havstensfjorden klassades 2009 som otillfreds-

ställande och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska 

uppnås till 2021. I den senaste klassningen från 2015 har den ekologiska statusen fortsatt bedömts 

vara otillfredsställande, vilket beror på betydande problem med övergödning och syrefattiga 

förhållanden. Även bottenfaunan klassas som otillfredsställande. Den nya bedömningen innebär 

också en förskjuten tidsfrist till år 2027 då fjorden inte har förutsättningar att uppnå kvalitetskravet 

god ekologisk status tidigare på grund av sitt naturliga läge i inre kustvatten med stor påverkan från 

land samt låg vattenomsättning.  

2009 bedömdes fjordens kemiska status som god, bortsett från förekomsten av kvicksilver. Enligt den 

senaste klassningen ska kvicksilver inte längre exkluderas från bedömningen, vilket medför att 

vattenförekomsten inte uppnår miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus. I Havstensfjorden 

råder stor kvicksilverproblematik och halterna i fisk överskrider EU:s gränsvärden. På grund av 

fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att avgöra inom vilken tid 

det är möjligt att minska kvicksilverhalterna under EU:s gränsvärde i fisk. Därför är ingen tidsram satt 

för att uppnå kvalitetskravet god kemisk status. 

Anslutning av befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala spill- och dricksvattennätet 

förbättrar möjligheterna att uppnå god ekologisk status i den angränsande Havstensfjorden. Vid en 

utbyggnad enligt planförslaget kan takytor samt andra hårdgjorda ytor komma att öka, vilket 

påverkar avrinningen av dagvatten. Omhändertagandet av dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt. 

Fisk- och musselvatten 

Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Syftet med detta direktiv är att 

områdena ska skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till. 

Genom att ansluta befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala VA-nätet kommer 

möjligheterna att uppnå en bra vattenkvalité i Havstensfjorden förbättras. I och med det ovan 

nämnda bedöms inte planförslaget för det aktuella området motverka målet att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för musselvatten. 

Omgivningsbuller 

Planförslaget bedöms inte innebära någon avsevärd påverkan hos bullernivåerna i området. 

Områdesskydd 
Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. 

Det används för att skydda bevarandevärde resurser i Sverige och måste beaktas i 

detaljplanearbetet. I området föreligger inga skyddsområden inom detaljplanen. 

Natura 2000 

I den norra delen av Havstensfjorden finns områden som klassas som Natura 2000 område. Detta 

medföljer att planområdets ytvattenavrinning kan påverka fjordsystemets vatten.  

Påverkan på Natura 2000 området och naturreservatet kommer att minska i omfattning genom 

detaljplanens genomförande, därmed bedöms Natura 2000 prövning inte behövas. Med lösningar för 

spillvatten och dagvatten bedöms statusen på de berörda vattenförekomsterna påverkas positivt. 
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Miljömål 
Sedan 2015 har Sverige 16 övergripande miljömål som syftar till att lösa miljöproblem idag istället för 

att lämna över ansvaret till kommande generationer. Dessa mål kan ses som ett löfte att säkra frisk 

luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser.  

Likt flertalet andra kommuner har Uddevalla kommun försökt bryta ner dessa och anpassa dem 

lokalt. Detta resulterade i sex särskilt anpassade miljömål som pekas ut i Översiktsplan 2010. Av 

dessa anses miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”God bebyggd miljö” och ”Hav i balans samt 

levande kust och skärgård” vara av särskild relevans för det aktuella planområdet. 

Begränsad klimatpåverkan 
Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” grundar sig i mängden växthusgaser i atmosfären och vad 

FN:s ramkonvention ställer för krav gällande detta. Ramkonventionen säger att mängden 

växthusgaser ska stabiliseras på ett sådant sätt att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 

farlig. Åtgärder för att uppnå detta ska utformas på ett sätt som möjliggör att den biologiska 

mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs samt att andra mål för hållbar utveckling 

inte äventyras.  

God bebyggd miljö 
Målet med ”en god bebyggd miljö” är att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö 

samt att denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare ska Natur- och 

kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt där god hushållning med mark, vatten och andra resurser 

eftersträvas.  

Planen antas bidra till detta mål eftersom den tar hänsyn till befintliga områden och utvecklar 

området till åretruntstandard. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Syftet med detta mål är att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga samt att den biologiska mångfalden ska bevaras. Nyttjande av hav, kust och 

skärgård ska ske på ett sätt så att hållbar utveckling främjas. 

Planen antas bidra till att uppfylla målet genom att koppla in samtliga fastigheter inom 

detaljplaneområdet till VA-systemet som innebär att det vatten och avlopp kan omhändertas på ett 

bättre sätt och minska påverkan på vatten och hav. 

Behovsbedömning 
I startskedet av framtagandet av planförslaget genomförde kommunen så kallad behovsbedömning 

gällande ersättning av den berörda planen. Syftet med detta är att avgöra om planen väntas medföra 

en betydande miljöpåverkan. Väntas planen inte medföra en betydande miljöpåverkan behöver inte 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Bedömning 
Planförslaget strider inte mot den gällande översiktsplanen och bedöms påverka berörda Natura 

2000-områden (Havstensfjorden) positivt. Planen gäller ett befintligt planlagt och bebyggt område 

som idag är anslutet till det kommunala VA-nätet. Den sammanvägda bedömningen är att planen 

inte väntas medföra någon betydande miljöpåverkan och MKB behövs därmed ej upprättas. Den 
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sammanvägda bedömningen är att planen inte väntas medföra någon betydande miljöpåverkan och 

MKB behövs därmed ej upprättas. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Mark, natur, vegetation och terräng 

Förutsättningar: 

Planområdet är ca 5,8 ha stort och består idag till ca en tredjedel av parkmark (naturmark). 

Planområdet består idag av bostadsbebyggelse i kombination med trädbevuxet kuperat 

fjordlandskap som sluttar mot området sydvästra delar. Marknivåerna inom området sluttar kraftigt 

från ifrån ca 20 m.ö.h i väst till toppar på ca 60 m.ö.h i öst. 

Planområdets omgivning utgörs till stor del av varierat landskap bestående av kuperade skogspartier 

och öppna jordbruksmarker. I direkt anslutning till områdets östra del finns idag en gällande 

detaljplan med bostadsbebyggelse som ändamål där markberedning genomförts. 

Planförslag och konsekvenser  

I planförslaget är målsättningen att ny bebyggelse ska anpassas efter terrängen och på så sätt 

minimera påverkan hos omgivningen. Planförslaget gäller redan exploaterad mark och tar ingen ny 

mark i anspråk. 

Geotekniska förhållanden 

Geoteknik 

Förutsättningar: 

Planområdet är till största del beläget inom ett bergs-och fastmarkparti. I den sydvästra delen 
angränsar planområdet till ängsmark och inom denna del förekommer lera. Huvuddelen av 
planområdet utgörs av fastmark eller berg i dagen, men längs planområdets sydvästra gräns 
förekommer lera. Lera finns med upp till ca 10 m mäktighet på ängsmarken sydväst om planområdet. 
Leran går delvis in i planområdet längs denna gräns, men minskar i omfattning åt nordost där 
fastmark tar vid. Leran är i regel siltig. 
 
Det förekommer inga tecken på rörelser i slänten och det finns inga spår av erosion. För övriga delar 
av planområdet, som utgörs av fastmark eller tunna jordlager på berg, bedöms släntstabiliteten som 
tillfredsställande baserat på genomförda utredningar. Inom största delen av planområdet, som i 
huvudsak utgörs av fastmark, är en ytlig grundläggning möjlig. 
 

Planförslag och konsekvenser: 

Utförda beräkningar i geoteknisk undersökning visar att slänten har tillfredsställande släntstabilitet 
och planen kan genomföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande. En planbestämmelse 
som innebär att nybyggnation inte får medföra en tillskottsbelastning på marken om högst 10 kPa 
införas i planen för de fastigheter som angränsar mot ängen. All byggnation skall dock föregås av en 
geoteknisk undersökning för den specifika byggnationen för fastigheten för att säkerställa att den 
inte medför ett högre tryck än maximalt 10 Kpa.   
 
Lösningar för att inte överstiga belastningen kan t ex utgöras av pålning, markschaktning av olika slag 
eller en mindre dimensionering av huskropparna vid byggnation. Utformning och lösning är beroende 
på markarbetet och hur de förhåller sig till varandra. Belastningsbegränsningen används för att skapa 
en flexibilitet i hur stabiliteten skall och kan lösas inom respektive berörd fastighet. 
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Radon 

Förutsättningar: 

Majoriteten av området klassas som normalriskområde vad 

gäller radonstrålning förutom en del i de sydvästra delarna av 

planområdet som klassas som Lågriskområde. Med detta som 

underlag ska nya byggnader ha radonskyddande konstruktion. 

Planförslag och konsekvenser 

Själva åtgärderna för att klara av de tillåtna radonhalterna 

inomhus sker i samband med projektering av nybyggnation. 

Bebyggelse där människor stadigvarande vistas ska utföras med 

grundläggning i enlighet med Boverkets byggregler.  

 

Bergtekniska hörhållanden 

Blocknedfall 

Förutsättningar: 

En bergteknisk utredning avseende risk för ytliga ras/blocknedfall, daterad 2019-03-08, har 

genomförts av WSP. Berg i dagen som påträffas inom detaljplaneområdet utgörs till största delen av 

låga naturliga bergsslänter där ingen risk för ras föreligger. I rapport framgår att i händelse av 

etablering av schakt inom markentreprenad som kan påverka stabiliteten hos blocken, bör dessa 

rensas bort i område 4 och 10 (se bild till nedan).  

Bohusgeo genomförde en Geoteknisk utredning för planområdet, daterad 2020-02-20 där de 

uppmärksammade ett löst liggande block som bör rensas bort. Placering redovisas i bild ovan till 

höger. 

Löst liggande block, utpekat av Bohusgeo med blå cirkel. Delområden för bergteknisk utredning, WSP. 

Riskklassning av radon.  
Turkost område lågrisk och gult område 
normalrisk 
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Planförslag och konsekvenser 

Utefter genomförd utredning redovisar WSP att det inte föreligger någon risk för detaljplanens 

genomförande. Löst liggande block som uppmärksammades av Bohusgeo ligger inom kvartersmark 

och villkoras i detaljplanen. En planbestämmelse har införts om att startbesked för byggnation inte 

får ges innan lösa block rensats.  

Bergschakt 

Förutsättningar:  

I den bergtekniska besiktningen genomförd av WSP framgår vissa nödvändiga åtgärder som behöver 

genomföras innan bergschakt.   

Planförslag och konsekvenser 

Om bergschakt utförs inom planområdet så att det bildas nya bergslänter med lutning brantare än 

1:1 ska behov av bergförstärkning bestämmas av bergsakkunnig efter utförd bergrensning.   

Vid grundläggning av byggnader i närhet av släntkrön behöver släntstabilitet bekräftas med hänsyn 

till aktuell nedtagning av last på berget. Kompletterande bergförstärkning kan bli aktuell. 

Hydrologiska förhållanden 

Stigande havsnivåer 

Förutsättningar: 

Havsvattennivåerna förändras och varierar över tid till följd av klimatförändringar och landhöjning. 

Klimatförändringarna medför en höjning av havsvattenytan främst till följd av termisk expansion och 

vattentillförsel från smältande isar.  

2014 tog SMHI fram ett karakteristiskt havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat i Uddevalla. 

Där fick man fram att högsta högvatten i dagens klimat är 1,90 möh (RH2000) och den framtida (år 

2100) medelvattennivå beräknas ligga på +0,6 möh (RH2000) och högsta högvatten på 2,53 möh 

(RH2000) för Uddevalla. 
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Ur Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade Områden, Västra Götalands och Värmlands 
län 

Utifrån de nivåer som tagits fram av SMHI kan följande zoner räknas fram 

Zon 4        upp till +2.5 möh 

zon 3        +2.5 till 3.0 möh 

Zon 2        +3.0 till 3.5 möh 

Zon 1        över 3.5 möh 

 

Planförslag och konsekvenser 

All befintlig och planerad bebyggelse uppfyller kraven för zon 1. Tillfart till området sker från väg 675, 

Ulvesundsvägen, vilken är en väg som följer terrängen och varierar i höjd över havet. Det finns delar 

av väg 675 som har lägsta nivåer på +2.3 möh vilket innebär att vägen klarar högsta högvatten med 

dagens förutsättningar på +1.9 möh. Vid extremt väder i framtiden kan delar av väg 675 

översvämmas. Planområdet har i dessa situationer fortfarande möjlighet att röra sig norrut längs 

med väg 675 mot Uddevalla och har därmed en säkrad utfart. I dessa situationer begränsas dock 

möjligheterna att färdas söderut vilket medför att det i framtiden kommer krävas en översyn av väg 

675 för att garantera framkomligheten för områdena längs med Fräknestranden. 

Gator och trafik 

Gata 

Förutsättningar: 

Planområdet trafikmatas via den enskilda Dramsviksvägen som i sin tur ansluter till den allmänna 

vägen v 675. Inom den befintliga detaljplanen för området finns en lokalväg som i huvudsak är 

utbyggd. Lokalvägen anses hålla en god standard där det finns mötesfickor och parkering idag. 
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Planförslag och konsekvenser  

En omvandling till permanentbostäder inom området kan generera en något ökad trafikmängd till 

och från området, sommartid förväntas den vara oförändrad. Den del av lokalvägen (i planens norra 

del) i den befintliga detaljplanen som inte är utbyggd ersätts i denna detaljplan av naturmark. 

Vid nybyggnation gäller parkeringsnormen för Uddevalla kommun (UaFs8/1994) KF 1994-04-12 tills 

ny norm antas, där 2 bilplatser är kravet, även garage och carport räknas. Parkeringsplatser bör 

utföras i material som möjliggör viss infiltration av dagvatten ner i marken. Vidare säkerställs 

parkeringsplatserna på allmän platsmark söder om fastighet 1:66 i ny detaljplan. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Förutsättningar: 

Det saknas idag gång- och cykelväg utmed Dramsviksvägen och väg 675 och gående och cyklister 

samsas med biltrafiken. Vägarna svänger förhållandevis mycket och är inte upplyst stora delar av 

sträckningen, vilket påverkar sikten och därmed säkerheten negativt. 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget ändrar inte förutsättningarna för mjuka trafikanter mer än att det möjligtvis ökar 

mängden trafik till och från området, både motordriven och icke motordriven trafik vilket i sig kan 

innebära en ökad risk. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar: 

Länsvägen trafikeras av busslinje 822 som går Uddevalla Kampenhof - Grohed – Ammenäs – Råssbyn 

– Ulvesund - Ljungskile och v v.  Närmaste busshållplats finns vid nuvarande korsning med väg 675. 

Avståndet från föreslagen bebyggelse är ca 1 kilometer.  

Planförslag och konsekvenser 

En genomförd plan kan resultera i ett ökat antal året runt boenden vilket i sin tur kan innefatta en 

positiv inverkan på underlaget för linje 822 och kan bidra till ökad turtäthet.  

Bebyggelse 

Gestaltning och utformning 

Förutsättningar: 

Det finns 25 bostadsfastigheter inom planområdet, som ursprungligen tillkom för fritidsbebyggelse. I 

dag är ca 9 stycken av dem åretruntbebodda. I den gällande byggnadsplanen tillåts en byggnadsarea 

på högst 60 m2 och lägst 25 m2 samt en komplementbyggnad på högst 15 m2. Vidare tillåter gällande 

byggnadsplan en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för 

komplementbyggnad. För att styra placering av bebyggelse i byggnadsplanen har prickmark använts. 

Omedelbart söder om planområdet finns ytterligare 4 bostadshus, varav hälften är åretruntbebodda. 

Drygt 200 meter sydväst om planområdet finns det detaljplanelagda bostadsområdet Sjöskogen med 

36 bostäder, som i huvudsak är åretruntbebodda. 

Omedelbart väster respektive öster om planområdet finns två ännu inte genomförda detaljplaner för 

åretruntbostäder, den östra har dock påbörjats genom att avstyckning av 27 bostads-fastigheter har 

skett. Projektering av vägar och VA pågår.  
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Planförslag och konsekvenser 

Planändringen innebär att byggrätten ökar från 60 m2 för huvudbyggnad och 15 m2 för uthus till 200 

m2 sammanlagd byggnadsarea som en följd av att området har försetts med kommunalt vatten och 

spillvattennät. Byggnaders höjd regleras av individuellt satt nockhöjd utifrån nollplan för 

huvudbyggnad och en standardiserad nockhöjd på 4 meter för komplementbyggnad. Höjden regleras 

på detta sätt för att tydliggöra för fastighetsägaren samt för att kunna anpassa bebyggelsen efter 

områdets förutsättningar och befintlig karaktär. Vidare tas all prickad mark bort och ersätts av 

placeringsbestämmelser för huvudbyggnad på minst 4,5 meter från fastighetsgräns. 

Tillgänglighet 

Förutsättningar: 

Området är mycket kuperat, vilket begränsar tillgängligheten för rörelsehindrade. Inom varje tomt 

bör det ordnas en godtagbar förbindelse mellan bilplats och husentré i enlighet med Boverkets 

Byggregler (BBR). 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär ingen negativ påverkan hos området tillgänglighet då den höjda byggrätten 

gäller befintliga fastigheter. Det är av stor vikt att det som byggs i dag uppfyller de krav på 

tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen samt i anvisningarna i Boverkets byggregler och 

bevakas vid bygglovsgivning. 

Service 

Förutsättningar: 

Avståndet till Uddevalla centrum är ca 11 kilometer och till Torps köpcentrum ca 8 kilometer via 

vägnätet. Avståndet till Ljungskile centrum är ca 10 kilometer. På alla de platserna finns det ett 

omfattande eller mycket omfattande utbud av kommersiell service. Vårdcentraler finns i Uddevalla 

och Ljungskile.  

Avståndet till närmaste skola, Forshällaskolan, är drygt 5 kilometer. Skolbussar passerar redan i dag 

på länsväg 675. I bostadsområdet Sundsstrand på ett avstånd av ca 4 kilometer fågelvägen har en 

förskola med två avdelningar byggts och en utbyggnad med ytterligare 6 avdelningar. 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget kan komma att innebära ett ökat underlag för skolor och förskolor i området. Påverkan 

bedöms dock marginell eftersom planen moderniseras då flera utav fastigheterna redan har bygglov 

på större byggnader som kan anses vara av året-runt standard.  
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Fornlämningar 

Förutsättningar: 

Enligt tillgängliga kartor berörs en mycket liten del av 

planområdets naturmark av fornlämning Forshälla 12:1, en 

boplats. Avgränsningen på kartan är osäker. Den är delundersökt 

och Bohusläns museum bedömer att lagskyddet inte kvarstår 

inom de förundersökta delarna. För de icke förundersökta 

delarna kvarstår lagskyddet. Bohusläns museums rapport 

2011:19.   

Planförslag och konsekvenser 

För det området där fornlämningar finns gäller i den gällande 

planen bestämmelsen natur och området är obebyggt.  I den nya 

detaljplanen för området fortsätter samma bestämmelse att 

gälla. 

Friytor 

Naturmarker 

Förutsättningar:  

Inom planområdet finns det några grönområden som avses behållas. I planområdets närhet finns det 

stora, allemansrättsligt tillgängliga naturområden.  

Planförslag och konsekvenser 
De höjda byggrätterna som föreslås väntas inte innebära någon negativ påverkan på tillgängligheten 

till omkringliggande naturmarker 

Lek och rekreation 

Förutsättningar: 

Närlek för mindre barn sker i regel på den egna villatomten, vidare finns även allemansrättsligt 

tillgängliga naturområden I planområdets närhet. Området ligger nära till vattnet där möjlighet till 

bad erbjuds. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget syftar till att höja byggrätterna i området. De interna och omkringliggande  

rekreationsmöjligheterna i form av natur- och skogsmark ses som en kvalitet för området och 

kommer därför inte påverkas negativt av planförslaget.  

Barnperspektiv 

Förutsättningar: 

Närlek för mindre barn sker i regel på den egna villatomten. Vidare finns det tillgängliga naturmarker 

runt om planområdet som troligtvis kan komma att nyttjas av barn inom området. Dramsviksvägen 

som passerar utanför planområdet erbjuder som tidigare nämnts ingen uppdelning mellan de olika 

trafikslagen. Cyklister och fotgängare delar på körbanan med biltrafikanter, vilket ses som negativt ur 

ett barnperspektivs säkerhetsaspekter. Det finns idag inte någon närliggande förskola eller skola 

vilket kan begränsa möjligheterna för barn inom området att själva ta sig till förskola och skola.  

Planförslag och konsekvenser 

I den nya detaljplanen för området bevaras tillgängligheten till den interna och omkringliggande 

naturen och den påverkas inte negativt. När byggrätterna i området höjs finns möjligheten att 

antalet barn i området ökar i förhållande till dagsläget. Detta kan långsiktigt hjälpa till att förbättra 

Fornlämningar markerat i lila, 
Ungefärlig avgränsning 
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förutsättningarna för denna grupp då underlaget ökar. I dagsläget kan mängden trafikanter som rör 

sig till och från området öka vilket i sig innebär en ökad risk. 

Teknisk försörjning och dagvatten 

Vatten och spillvatten 

Förutsättningar: 

Planområdet är idag anslutet till kommunalt vatten- och spillvattennät. 

Planförslag och konsekvenser 

Ingen avsevärd påverkan till följd av planförslaget. 

Dagvattenhantering 

Förutsättningar: 

Dagvatten hanteras idag lokalt inom 

planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 

Riktlinjer för dagvattenhantering antagen av KS 

2017-08-30 § 135 anger att lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) gäller 

som huvudprincip.  

För att inte minska grundvattennivån och inte 

påverka omkringliggande vegetation m.m. ska 

infiltration utföras där så är möjligt. Det är 

också av vikt att föroreningar i regn samlas in 

lokalt och förs till mark så att direkt belastning 

på Byfjorden undviks. Det är framförallt gator 

och parkeringsytor som förorenar mest. På 

gator ska ytor utformas med avrinning till 

genomsläppliga ytor och fördröjning på 

lämpligt sätt. För fastigheter ska infiltrations- 

eller fördröjningsanordning i form av kassetter 

eller stenkista dimensioneras så att merparten 

av fastighetens vatten samlas in. 

Vatten får inte förorsaka erosion eller översvämning så att nedanförliggande fastighet utsätts för 

vattenbelastning. Ny yta som är hårdgjord får inte vara större än byggrätten. Befintlig bergsyta i 

dagen får vara kvar men ska beräknas som hårdgjord yta.  

Illustrationen ovan är framtagen med hjälp av programmet Scalgo Live och simulerar 

översvämningspunkter vid en 100-årsregn. I simuleringen räknas det på en nederbörd om 70 

millimeter och all mark är mättad. I simuleringen framgår endast att fastigheterna Västerby 1:14 och 

Västerby 1:75 riskerar översvämningar i mindre omfattning vid ett 100-årsregn. 

Elförsörjning 

Förutsättningar: 

Befintligt system finns inom planområdet idag. 

Översvämningsytor vid ett 100-årsregn. Analys gjord med 
hjälp av Scalgo. 
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Planförslag och konsekvenser 

Befintligt system som inte påverkas negativt av planförslaget. På förfrågan av Uddevalla Energi har 

yta för transformatorstation avsatts i den norra delen av planområdet. 

Avfall 

Förutsättningar: 

I kommunen sker källsortering av avfall och det är kommunen som ansvarar för sophämtningen. 

Närmsta återvinningsstation för förpackningsinsamling finns idag i Ljungskile och den närmsta för 

grovsopor finns i Uddevalla tätort.  

Planförslag och konsekvenser  

Planförslaget påverkar inte avfallshanteringen negativt. De fastigheter där sopbilen inte kan komma 

fram eller vända ska sopkärl placerar på angivna platser. 

Miljömålen 

Förutsättningar: 

De miljömål som berörs av detaljplanen är ”Begränsad klimatpåverkan”, ”God bebyggd miljö” och 

”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Dessa beskrivs mer ingående tidigare i detta 

dokument. 

Planförslag och konsekvenser 

Begränsad klimatpåverkan: 

Ett genomfört planförslag kan komma att resultera i ökad bilanvändning vilket i dagsläget kan 

innebära en negativ påverkan på detta miljömål. Det kan också generera ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken som i sin tur kan ses som positivt. Då planförslaget gäller ett redan exploaterat 

område antas befintlig bebyggelse nyttjas i stor grad, vilket ses som positivt istället för att bygga ett 

nytt bostadsområde. 

God bebyggd miljö: 

Även detta miljömål påverkas på ett liknande sätt av planförslaget. Det kan ses som positivt att nyttja 

redan ianspråktagen mark istället för obebyggd. För att möta upp miljömålet förs bestämmelser 

gällande byggnaders omfattning och utformning in i planen. Vidare kan det även här ses som negativt 

att området är beläget utan direkt närhet till service.  

Hav i balans samt levande kust och skärgård: 

Planområdet är idag påkopplat på det kommunala vatten- och spillvattennätet vilket ses som positivt 

för att uppnå detta miljömål. De höjda byggrätterna väntas inte i någon större omfattning påverka 

situationen för dagvatten inom området.  

Miljökvalitetsnormer 

Förutsättningar:  

De aktuella miljökvalitetsnormerna för planområdet är Vattenförekomster, Fisk- och musselvatten 

och buller. 

Planförslag och konsekvenser 

I och med att området idag är anslutet till kommunalt vatten- och spillvattennät minskas påverkan på 

omkringliggande vatten. Vilket ses som positivt då det förbättrar kvaliteten hos omkring liggande 

vatten.  

Vid ökat antal året runt boenden väntas påverkan av bullernivåerna inom området vara liten. Vidare 

ligger planområdet inte i nära anslutning till någon högt trafikerad väg. 
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Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska frågor 

Allmänt 

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 

åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är 

således att vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Berörda fastighetsägare/rättighetsinnehavare 

Berörda fastighetsfastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen tillhörande 

fastighetsförteckningen 

Planprocessen 

Planarbetet bedrivs med så kallat standardförfarande vilket i bland annat innebär att förslaget 

kommer att samrådas och ställas ut för granskning innan det kan tas upp för antagande. 

Tidplan 

Målsättningen är att följa nedanstående tidsplan för planarbetet: 

Beslut om programsamråd i Samhällsbyggnadsnämnden   2010-10-14 
Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-16 
Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsnämnden  2021-05-30 
Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden    2021-08-30 
Laga kraft, tidigast    2021-09-21  
 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 
  

Genomförandetid 

Genomförande tiden för planen slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 

rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 

utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 

genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genom-

förandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om 

så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre 

är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap  

Frågan om ändrad detaljplan har väckts av fastighetsägare inom området efter att ha sökt och blivit 

nekade bygglov på grund av begränsningar gällande byggrätten i detaljplanen. Det råder enskilt 

huvudmannaskap i nuvarande detaljplan och de kommunala intressena är inte av sådan beskaffenhet 

och betydelse att kommunen ska ha huvudmannaskapet efter genomförd detaljplaneändring. Den 

nya planen kommer därför att genomföras med fortsatt enskilt huvudmannaskap. Västerby Norra 

Samfällighetsförening är huvudman för allmän platsmark.  
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor 
Västerby Ga:6 samt Ga:5 som förvaltas av Västerby Norra Samfällighetsförening med följande 

ändamål: grönområde och allmän plats (GA: 6.) samt väg (GA: 5 ) vilka är registrerade efter 

anläggningsförrättning 2018-08-10. Aktnr: 1485K-2018/61.  

Föreningen som huvudman ansvarar för framtida drift och underhåll. Den enskilda fastighetsägaren 

ansvarar för genomförande av detaljplanen avseende kvartersmarken. Planområdet är anslutet till 

kommunalt VA. Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande VA-

taxa. Bygglovstaxa inklusive planavgift enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift. 

I den nya detaljplanen har ett vägområde i sydvästra delen av planområdet mellan fastigheterna 

Västerby 1:81 och Västerby 1:62 förlängts enligt hur det ser ut i den befintliga situationen. Denna 

förlängning bedöms inte påverka den anläggningsförrättning som genomfördes 2018. Likaså har 

gatan i områdets södra del utökats för att säkerställa tillgänglighet och tillfart till Västerby Norra i 

detaljplan. Det bedöms inte påverka den anläggningsförrättning som genomfördes 2018 eftersom 

gatan är utformad efter samfällighetens utbredning fram till Dramsviksvägen. 

För att fullfölja planen krävs att fastighetsägare tillser och bekostar att säkra området, som är 

markerat i nedanstående kartbild, från större löst liggande block som utgör rasrisk och därmed risk 

för hälsa och säkerhet. 

 

 

 

Område där det föreligger rasrisk pga löst liggande stenblock måste tillses i enlighet med plankarta innan 
startbesked 
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För fastigheterna Västerby 1:75, 1:76, 1:77 & 1:78 

införs bestämmelser om att markbelastning inte får överstiga 10 kPa med hänvisning till geoteknisk 

utredning. All byggnation skall föregås av en geoteknisk undersökning för den specifika byggnationen 

för fastigheten för att säkerställa att den inte medför ett högre tryck än maximalt 10 Kpa. Se 

rödmarkerat område på nedanstående karta. 

 

Fastigheter med belastningsbegränsningar i rött. 

Område 4 & 10 föreligger risk för blocknedfall 

Område 10. Större löst 
liggande block som utgör 
risk för blocknedfall vid 
markarbeten intill. 

 

Område 4. Bild över slänt 
med flertalet större 
lösliggande block som 
utgör risk för blocknedfall 
vid markarbeten intill. 
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

För fastigheterna Västerby 1:11 samt 1:82 rekommenderas att avtalsservitut upprättas gällande 

in/utfart över fastigheten Västerby 1:2 Rödmarkerade område på nedanstående karta 

 

Område som föreslås upprätta avtalsservitut. 

 

Ansvarsfördelning 

Anläggning  Genomförande- 

ansvarig 

Drift- och skötselansvarig 

Allmänna platser   

Lokalväg Bef. samfällighetsförening Bef. samfällighetsförening 

Natur Bef. samfällighetsförening Bef. samfällighetsförening 

Vatten och avloppsledningar Västvatten AB Västvatten AB 

Kvartersmark   

Vatten och avloppsledningar  Fastighetsägare inom 
respektive tomtplats 

Lösa block (rasrisk) Fastighetsägare inom 
respektive tomtplats 

Fastighetsägare inom utpekad 
tomtplats där blocket 
återfinns. 

Upprättande servitut 
in/utfartsväg 

Fastighetsägare inom berörda 
fastigheter 
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen  

• Kostnad för upprättande av detaljplan. Planavgift kommer att tas ut av fastighetsägare i 

samband med beviljat bygglov. 

 
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare  

• Anslutningskostnader för vatten och avlopp enligt gällande VA-taxa. 

• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten samt 

anläggningar för omhändertagande av dagvatten inom avstyckade fastigheter. 

• Planavgift i samband med beviljat bygglov. 

• Kostnad för geoteknisk bedömning för säkerställande att bebyggelse på fastigheterna 

Västerby 1:75, 1:76, 1:77 och 1:78 ansvarar var och en av fastighetsägarna för. 

• Eventuell kostnad för upprättande av avtalsservitut gällande infart. Berör främst 

fastigheterna Västerby 1:11, 1:82 samt stamfastigheten 1:2. 

 
Ekonomiska konsekvenser för samfällighetsförening 

• Kostnad för att säkerställa grönområden från större liggande block m.m. (område 4 och 10 i 

kartbild) som kan utgöra en rasrisk i händelse av markarbete inom naturområdet.  

 

Fastighetsbildning och utökad byggrätt 

Ansökan om eventuell fastighetsbildning och utökad byggrätt inom kvartersmark ansvarar de 
enskilda fastighetsägarna för. Överenskommelse och ansökan om ev. avtalsservitut för infartsväg till 
Västerby 1:11 samt 1:82 över Västerby 1:2 ansvarar nämnda fastighetsägare för. 
 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 

Bygglov söks hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun. Lantmäterimyndigheten i 

Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 

Ledningsrätt, avtal och överenskommelser 

För de allmänna ledningar som saknar formell rättighet ska ledningsrätt bildas. Ansökan om 

ledningsrätt åligger ledningshavaren att ansöka om hos det kommunala Lantmäteriet. Inom 

planområdet finns ledningar tillhörande Uddevalla Energi AB och Västvatten AB. För både Uddevalla 

Energi samt Västvattens ledningar har ledningsrätt alt. servitut bildats tidigare som skyddar 

ledningarna. För transformatorstation tillhörande Uddevalla energi har beretts plats enligt plan (se 

utpekat område i plankartans nordliga läge). Rekommendationen är att bilda servitut eller 

ledningsrätt för ledningar samt tillhörande byggnad.  
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Medverkande tjänstemän 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plan & Exploatering  

Joel Thölix, planarkitekt 

Hugo Bennhage, planarkitekt 

Karl Sandman, planarkitekt  

Christer Bergsten, mark- och exploateringsingenjör 

Eva Schröder, plankoordinator 

Stefan Björling, enhetschef 

 

 

 

Stefan Björling  Joel Thölix 

Enhetschef   Planarkitekt 

 

Uddevalla januari 2021 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-03-31 Dnr KFN 2021/00047 

  

 

Handläggare 

Tf förvaltningschef Paula Nyman 

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

 

Förlängning av hyreskontrakt för gården på Mollön, 

fastighetsbeteckning Uddevalla Stan 1:8 Mollön 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har förhyrt Stan 1:8 på Mollön sedan början av 2000-

talet för fritids- och föreningsverksamhet. Fältbiologer, biodlare och 4H föreningen har 

tidigare varit verksamma där och nu senast föreningen Mollöns vänner. Föreningen 

avvecklade sin verksamhet från och med 2021 och i och med att det inte då fanns ett 

klarlagt behov och användningsområde från kultur och fritidsförvaltningen sades 

hyreskontraktet upp med samhällsbyggnad. Hyreskontraktet slutar gälla 2021-06-30.  

 

Det finns ett grundläggande behov i kommunen att skapa förutsättningar för 

meningsfulla fritidsaktiviteter och för föreningslivet. Gården vid Mollön har ett 

fantastiskt läge i närhet av vatten och inramat av en unik naturmiljö som lämpar sig väl 

för exempelvis lovaktiviteter och lägerverksamhet för barn och unga. Något som kultur 

och fritidsförvaltningen ser stor nytta i, inte minst på grund av pandemin som starkt 

påverkat barn och ungas hälsa negativt.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen ser att gården kan komma till användning redan till 

sommaren 2021 i den extra satsningen på sommarlovsaktiviteter som nu planeras.  

Att förlänga hyreskontraktet innebär att kommunen kan nyttja gården i sommar och att 

förvaltningen inom ramen för kultur och fritids uppdrag kan se över behov, syfte och 

användning av fastigheten inför en eventuell fortsatt förhyrning.  

 

Uppsägningen av hyreskontraktet från kultur och fritid föranleddes först och främst av 

att föreningen Mollöns vänner inte längre skulle bedriva verksamhet där. På grund av 

rådande ekonomiska förutsättningar och det fortsatta förväntade besparingskravet inför 

2022 lyfts ärendet av principiella skäl för beslut i nämnden.   

I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen avser kultur och fritid efter beslut att 

förlänga hyreskontraktet till att gälla till och med 2022. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-03-31 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att förlänga hyreskontraktet med 

samhällsbyggnadsförvaltningen för Uddevalla Stan 1:8 Mollön att gälla till och med 

2021. Förvaltningen ska under perioden som förlängningen gäller också se över 

framtida behov och användningsområde utifrån kultur och fritidsnämndens 

ansvarsområde med fokus barn och unga. 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman  

Tf förvaltningschef  

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 

Integration, revision av tidigare beslut  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fattade 2021-03-03 § 46 beslut om vilka uppdrag som 

nämnden ansåg skulle ingå i den kommunövergripande handlingsplan som ska styra 

arbetet med Plan Integration 2030. 

 

Utformningen av dessa uppdrag var inte överensstämmande med den form som 

uppdragen enligt handlingsplanen har, varför kultur och fritidsnämnden väljer att lyfta 

fram nya, mer specifika, uppdrag till handlingsplanen för 2021-2022. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår fem uppdrag.  

 

Inom Boende och Trygghet; Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga 

bostadsområden med välkomnande offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att en 

checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan integration formas. 

 

Inom Arbete och Studier; Stärka barns och ungas möjlighet till en bra start i livet, 

föreslår förvaltningen att i samverkan med Västra Götalandsregionen tillhandahålla 

gåvoböcker till nyfödda. 

 

Inom Demokrati; Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och 

tillgängliga offentliga miljöer, föreslår förvaltningen att: 

Lovaktiviteter erbjuds, en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen av 

Hus för kultur genomförs samt att Rampens digitala mötesplatsfunktion utvärderas. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-03-03 § 46 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Plan integration 2020-12-09 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ersätter de tidigare uppdragen för Plan Integration fattade 

2021-03-03 §46 med följande uppdrag:  

 

Forma en checklista för remisshantering utifrån principer ur Plan 

integration. 

 

Tillhandahålla gåvoböcker till nyfödda i samverkan med Västra 

Götalandsregionen. 

 

Erbjuda lovaktiviteter.   

 

Genomföra en särskild medborgardialog riktad till unga för utformningen 

av Hus för kultur. 

 

Utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Namn och beskrivning 

av det politiska 

uppdraget 

Syfte med det politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att följas 

upp? Mått, nyckeltal 

eller önskad effekt? 

(Beskriv startläge, samt 

hur ni kommer att 

mäta) 

Ansvarig 

funktion 

och/eller 

enhet/sektion/ 

avdelning 

Kostnad. Inom 

ram eller om 

kostnaden kommer 

att lyftas i 

ordinarie budget 

och 

planeringsprocess 

Område: Boende och 

Trygghet 
Ställningstagande: 

Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande offentliga 
miljöer 

Uppdrag 1: Utforma 

checklista för 

remisshantering utifrån 
bl a Plan integration 

Identifiera och bevaka de 

ståndpunkter som kultur 

och fritid intar i 
samhällsbyggnadsproces

sen med bärighet på 

integration. 

Startar VT 2021. 

Sammanställs tertialvis 

via nämndstrategin  
”Kultur och fritid ska 

arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling” 
samt i samband med 

fortsatt remisshantering 

Plangruppen Inom ram 

Område: Arbete och 

Studier 

Ställningstagande:  

Stärka barns och ungas möjlighet till en bra start i livet 

Uppdrag 2: Gåvobok 

till nyfödda 

Att i samarbete med 

VGR dela ut bokgåva till 

alla nyfödda. Dalabergs 
bibliotek delar bokgåvan 

vid fyramånaderskontroll 

i samarbete med BVC 
och Öppna förskolan. 

Projekt Bokstart kommer 

ske i samarbete med 
BVC och Öppna 

förskolan. 
Biblioteksvisningar och 

information om 

språkutveckling till 
föräldragrupper och 

Pågår 2021/22. 

Utvärderas vid projektets 

slut. 

Avd chef KBU Medel från 

Kulturrådet 
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Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

kommunledningskontoret 

besök på sagocafé på 

Skogslyckans BVC. 

Dalabergs bibliotek 
kommer att ha särskilda 

sagostunder med sagor 

på lättare svenska för 
Öppna förskolans barn 

för att nå föräldrar och 

barn med annat 
modersmål. 

Gemensamma 

studiedagar med 
personal från 

BVC/MVC.  

Område: Demokrati Ställningstagande:  

Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer. 

Uppdrag 3: Erbjud 

Lovaktiviteter 

Lovaktiviteterna syftar 

till att erbjuda en 
meningsfull och 

avgiftsfri fritid för barn 

och unga på olika platser 
i kommunen. 

Aktiviteterna samordnas 

av olika verksamheter 
inom kultur och 

fritidsförvaltningen. 

Inför varje lov publiceras 
även ett lovprogram.  

Pågår under 2021. Följs 

upp vid årsbokslut. 

Enhetschefsgrupp

en 

Extra medel från KS 

för aktiviteter under 
sommaren 2021 

Uppdrag 4: Genomför 

medborgardialog med 

unga angående 
utformningen av Hus för 

kultur 

I samband med 

utformningen av 

verksamheten i Hus för 
kultur ska ungas 

önskemål beaktas 

Pågår under 2021, 

Resultatet av dialogen 

inkorporeras i 
verksamhetens 

utformning 

Projektledare Inom ram/tilldelade 

projektmedel 

Uppdrag 5: Utvärdera 
Rampens digitala 

mötesplatsfunktion 

Rampen är en nystartad 
tvärprofessionell 

verksamhet med stort 

fokus på barn och unga i 
kommunen. Rampen har 

utformat nya former för 

kommunikation, såsom 
bokprat via instagram, 

presentationer av 

personal osv. 
Utvärderingen ska ta 

fasta på förmågan att på 

detta sätt nå nya 
målgrupper. 

Start HT 2021 då 
Rampen bedrivits i ett år.  

Avd chef KBU Inom ram 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KFN 2021/00007  

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 
Integration  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har antagit Plan Integration 2030 som syftar till att ge en riktning åt 

det kommunala integrationsarbetet genom att minska segregationen och förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det kommungemensamma arbetet ska ske 

genom verksamhetsområdena Boende och trygghet, Arbete och studier samt Demokrati. 

 

Varje nämnd ska tillföra egna uppdrag inom dessa verksamhetsområden. Kultur och 

fritidsnämnden har tillsammans med övriga nämnder fått KF uppdragen att med start 

2021: 

 Arbeta med trygghetsskapande aktiviteter.  

 Förbättra den drogförebyggande samordningen.  

 Arbeta för barn och unga på Tureborg.  

Därtill ska kultur och fritidsnämnden tillsammans med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

Detta uppdrag pågår. 

 

Därutöver arbetar kultur och fritidsförvaltningen med en rad olika aktiviteter, mer eller 

mindre systematiserade, för att öka integrationen i samhället;  

Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn och unga som bor i, de 

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena, Kulturskolan ska nå och 

kunna erbjuda fler barn och unga, bland dem som inte deltar i basverksamheten, 

aktiviteter på skolloven och förvaltningen ska samverka resurser för att öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till samt utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att redan pågående politiska uppdrag, som i sig 

går i linje med intentionen i Plan Integration, också blir kultur och fritidsnämndens 

bidrag denna mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Plan integration 2030 

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse följande uppdrag som bidrag till Plan 

integration 2030 för mandatperioden 2019-2022: 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 6) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete  (KF ÖS 7) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 7) 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 
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anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 

Integration  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har antagit Plan Integration 2030 som syftar till att ge en riktning åt 

det kommunala integrationsarbetet genom att minska segregationen och förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det kommungemensamma arbetet ska ske 

genom verksamhetsområdena Boende och trygghet, Arbete och studier samt Demokrati. 

 

Varje nämnd ska tillföra egna uppdrag inom dessa verksamhetsområden. Kultur och 

fritidsnämnden har tillsammans med övriga nämnder fått KF uppdragen att med start 

2021: 

 Arbeta med trygghetsskapande aktiviteter.  

 Förbättra den drogförebyggande samordningen.  

 Arbeta för barn och unga på Tureborg.  

Därtill ska kultur och fritidsnämnden tillsammans med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

Detta uppdrag pågår. 

 

Därutöver arbetar kultur och fritidsförvaltningen med en rad olika aktiviteter, mer eller 

mindre systematiserade, för att öka integrationen i samhället;  

Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn och unga som bor i, de 

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena, Kulturskolan ska nå och 

kunna erbjuda fler barn och unga, bland dem som inte deltar i basverksamheten, 

aktiviteter på skolloven och förvaltningen ska samverka resurser för att öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till samt utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att redan pågående politiska uppdrag, som i sig 

går i linje med intentionen i Plan Integration, också blir kultur och fritidsnämndens 

bidrag denna mandatperiod. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Plan integration 2030 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse följande uppdrag som bidrag till Plan 

integration 2030 för mandatperioden 2019-2022: 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 6) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete  (KF ÖS 7) 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 7) 

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 

Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument.   

Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en tydlig gemensam målbild, 

med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade verksamhetsområden. Den 

övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och 

förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker i stor samverkan med 

övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer och det civila samhället. 

Politiska uppdrag ska antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser 

vid varje ny mandatperiod. Uppdragen sammanställs i en bilaga, kopplat till detta strategiska 

dokument.  

   

Bakgrund                                                                                                                               

Från det globala till det lokala                                                                                         

Sverige har tillträtt de flesta konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara ledande i 

genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling1. Genom att 

på alla nivåer, från det globala till det lokala, sträva mot att uppnå dessa mål byggs 

tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och 

respekteras. Detta krävs för att alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, ska ges 

möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

Kommunens vision är bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna, må bra och ha 

framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All verksamhet i 

kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om att det är 

tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Genom 

att ta lokalt ansvar i centrala frågor rörande hållbar utveckling, tar kommunen samtidigt sitt 

ansvar att bidra till de nationella, regionala och globala hållbarhetsmålen2. 

 

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2019 var 79,5 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 

är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan. 

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 

överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  

Sverige har antagit en handlingsplan för agenda 2030. Här finns målet för 

integrationspolitiken beskrivet på följande sätt: ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det gäller såväl kvinnor som män och uppnås 

främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden 

som arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård samt bostadsbyggande. Det kräver också 

särskilda insatser för att fler nyanlända snabbare och bättre ska komma in i arbets- och 

samhällslivet. Samhället ska möta nyanlända och erbjuda kunskap och dialog om det svenska 

samhället. Samhällets stöd, men också förväntningar byggda på normer som jämställdhet och 

jämlikhet, ska göras tydliga för att ge alla en plats i det fortsatta samhällsbygget.” 4 

 

Uddevalla har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-talet. Invånare med 

en bakgrund som flykting, utgör den största andelen bland dem med utländsk bakgrund. 

(Utländsk bakgrund = utrikes född + svensk född med båda föräldrarna utrikes födda). Om 

ökningen invånare med utländsk bakgrund fortsätter i samma takt som de sista 10 åren, så 

kommer troligen ca 30 % av Uddevallas invånare att ha utländsk bakgrund år 2030.  

 

 

3. Syfte och mål 
I ett arbete kring integration måste hänsyn tas till att världen och samhället ständigt är i 

förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Hänsyn måste även tas till frågans 

komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa sig om ökad sysselsättning men även 

bättre fysisk och psykisk hälsa. Med andra ord går det inte att måla en helt färdig bild av 

lyckad integration och hur den ser ut om tio år, men det går att ha tydliga utgångspunkter som 

forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på.  

 

Syftet med detta strategiska dokument är att lyfta dessa områden och låta dem visa åt vilken 

riktning integrationsarbetet ska utvecklas de kommande åren. Integrationen ska förbättras 

genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta genom att arbeta inom verksamhetsområdena:  

➢ boende och trygghet  

➢ arbete och studier  

➢ demokrati  

 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga verksamhetsområden, 

liksom brottsförebyggande arbete och arbete för en förbättrad hälsa. 

 

 
3 UNCHR - FN:s flyktingorgan 
4 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030 
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3.1 Integration, Segregation och Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

Integration: 
Integration kopplas ofta ihop med insatser som ges till nyanlända invandrare som kommit till 

landet som flyktingar. Integration är dock ett betydligt större begrepp än så. Att ”integrera” 

definieras av Svenska Akademiens ordlista som att förena eller sammanföra till en helhet. 

Uddevalla kommun har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom 

att arbeta för att minska segregationen och utanförskapet och arbeta med att förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så kommer vi att nå en bättre integration.  

Segregation: 
Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan 

handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel 

ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med 

liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. 

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 

Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, 

inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika 

förutsättningar. 

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en 

skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Det brukar kallas att 

segregationen är relationell. Att segregationen är relationell innebär också till exempel att 

utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa 

föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och 

kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att 

individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende och att individens 

sexualitet är hela familjens angelägenhet. 

Kontroll av flickor och kvinnor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i vardagen i 

fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet – men även när det gäller val av 

utbildning, jobb, äktenskap eller skilsmässa. Även unga män kan bli gifta mot sin vilja och 

hbtq-personer kan betraktas som hot mot familjens heder. 

Ökad segregation kan förstärka hedersnormer i ekonomiskt utsatta områden.6 

 

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli 

utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens 

normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och 

hållet bryta med dem.7 

 

 
5 Delmos - Delegationen mot segregation 
6 Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
7 Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck 
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3.2 Strategiska ställningstagande inom utpekade 

områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så behöver vi 

arbeta inom samma utpekade områden.  

Inom varje verksamhetsområde finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som 

beskriver vad det är som ska uppnås. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande för 

samtliga nämnder och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan beslutar om hur de under 

mandatperioden ska arbeta för att bidra till den gemensamma målbilden.  

I arbetet med Plan Integration 2030, så finns det konventioner, lagar och överenskommelser 

som måste tas hänsyn till och implementeras i arbetet. I bilden nedan finns några av dem i den 

ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

➢ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

➢ Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans av 

kriminalitet.  

 

Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och 

segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som 

lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov. 

Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  

Segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De 

socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 

delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan 

bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Under sådana 

omständigheter ökar risken för en gradvis övergång till kriminalitet.  

 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

➢ Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

➢ Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 

En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor 

som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande 

vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet. 

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet 

och delaktighet. Det är viktigt att satsa på jämställda insatser.  

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig 

funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  

Utbildning är nödvändig för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i 

samhället innebär att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre 

utbildning och språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga 

insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet 

betyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Demokrati: 

 
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och medinflytande 

på jämlika villkor. 

➢ Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga 

miljöer.    

➢ Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens 

och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället 

samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.   

Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 

individens möjligheter till inflytande, samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för 

de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och 

envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 

lika i värde och rättigheter. För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det viktigt att dess 

invånare delar grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs 

och motverkas. För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla 

invånare, oavsett förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till 

samhällsutvecklingen.  

 

4. Genomförande och kommunicering  
Styrande majoritet utgår från innehållet i det strategiska dokumentet när de utformar 

mandatperiodens politik.  Politiska uppdrag antas av kommunens olika nämnder och 

kommunala bolag och stiftelser vid varje ny mandatperiod. De olika professionerna beskriver 

uppdragens påverkan på den gemensamma målbilden. Mått eller nyckeltal beskrivs, samt om 

uppdragen görs inom budgetram, eller om medel kommer att begäras genom ordinarie budget-

och planeringsdialog. Uppdragen sammanställs sedan utav kommunledningskontoret i 

mandatperiodens aktuella bilaga. Bilagan beslutas slutligen av kommunfullmäktige.  

Både detta strategiska dokument Plan Integration 2030 och dess bilaga med politiska 

uppdrag, ska vara väl kända i kommunen. Dokumenten kan med fördel spridas brett till olika 

arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla 

dokumenten levande genom ansvarigt beredande utskott eller liknande. Dokumenten ska vara 

lätta att hitta på kommunens hemsida.  

 

5. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen 

styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje delår. Varje 

nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av 

utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar ansvarigt 

beredande utskott eller liknande, övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser för dialog i 
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ämnet. Detta för att kunna samla in ett eventuellt utvecklingsbehov och för att kunna summera 

en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med 

olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 

6. Revidering  
Plan Integration 2030 revideras om innehållet av någon anledning inte längre är aktuell och 

måste uppdateras. 

 

7. Källförteckning 
 

Delmos - delegationen mot segregation. https://www.delmos.se/                                    

(hämtad 2020-11-04) 

Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck. www.hedersfortryck.se 

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/ 

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-

fortryck/                                                                                                                              

(hämtad 2020-11-04) 

UNDP - De globala målen. https://www.globalamalen.se 

(hämtad 2020-11-04) 

UNHCR – FN:s flyktingorgan. https://www.unhcr.org/neu/se 

https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019                                                 

(hämtad 2020-11-04) 

 

 

Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

https://www.delmos.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.globalamalen.se/
https://www.unhcr.org/neu/se
https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019
http://www.uddevalla.se/
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 beslut KF 2021-03-10 § 42 

 beslut KS 2021-02-24 § 30 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-02-03 

 

Månadsrapport från Kontaktcenter, antal ärenden 

 Kultur och fritid 

 Uddevalla kommun 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 beslut KS 2021-02-24 § 46 

 förslag 

 kommentar till delegationsordning för upphandling och inköp av varor och tjänster 

 nu gällande delegationsordning avsnitt Upphandling och inköp 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-02-11 

 

Revidering av miljöpolicyn 

 beslut KF 2020-06-10 § 143 

 beslut KS 2021-02-24 § 33 

 beslut KS 2021-03-10 § 44 

 bilaga 1. Ny version av Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

 bilaga 2 Jämförelse mellan den nuvarande miljöpolicy och den nya versionen 

jofl02
Maskinskriven text
23.



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-03-31 Dnr KFN 2021/00003 

  

 

 

 

 Miljöpolicy för Uddevalla kommun till författningssamlingen 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-02-01 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 
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