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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl. 11.00 torsdagen den 19 december 2019 

Innan sammanträdet sker ett besök på Walkesborgsbadet.   
  
Ordförande Monica Bang Lindberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Nämndens egna överläggningar: Besök på Walkesborgsbadet, kl. 9-

10.40 

Dnr KFN 275028  

 

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

Dnr KFN 267051  
 

3.  Fastställande av dagordning 

Dnr KFN 274259  
 

4.  Information: "Vad är konst? Vad ska det vara bra för?" 

Dnr KFN 275026  
 

5.  Fortbildning av simhallens personal inför framtidens bad 

 

Dnr KFN 2019/00012  

 

6.  Granskning 2 avseende detaljplan Rydingsberg 1 mfl 

Dnr KFN 2019/00179  
 

7.  Internkontrollplan 2019 

Dnr KFN 2018/00174  
 

8.  Internkontrollplan 2020  

Dnr KFN 2019/00164  
 

9.  Bidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, sociala och 

pensionärsföreningar 2020 

Dnr KFN 2019/00171  

 

10.  Bidrag till kulturföreningar 2020 

Dnr KFN 2019/00169  
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Bidrag till övriga föreningar 2020 

Dnr KFN 2019/00172  
 

12.  Konstprogram för muralmålning som fasadgestaltning 

Dnr KFN 2019/00176  
 

13.  Konstprogram för Killingens/Blekets förskola 

Dnr KFN 2019/00182  
 

14.  Förvaltningschefen informerar 

Dnr KFN 267055  
 

15.  Ordförande informerar 

Dnr KFN 267054  
 

16.  Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Dnr KFN 2019/00003  
 

 

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.  

 

 



 
 

Skrivelse 

 

1(2) 

2019-12-11 Dnr: KFN 2019/00189 

 

Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir  

Telefon 0522-69 65 40 

Carl.casimir@uddevalla.se 

 

 

 

  

 
 

Kultur och fritid 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 64 25 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Kompletterande information till kultur och fritidsnämndens 

utbildning om konst 

Styrande dokument  

Kultur och fritidsnämndens reglemente anger följande: I kultur och fritidsnämndens 

uppgifter ingår att; ansvara för konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och 

byggnader, samt vårda, underhålla och utveckla kommunens konstsamling.  
I riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun (KS 2017/421) fastslås att: konstnärlig 

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

gestaltning av offentliga miljöer (antagen av KF 2011-04-13 § 87), den så kallade 

Fyrbodalsmodellen.  

 
Tillämpningsanvisningar avseende 1% av kommunens investeringsbudget till konstnärlig 

gestaltning: se bilaga. 

Nämndsstrategier  

 Kultur och fritid ska underlätta kulturarbetares villkor att verka i kommunen  

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

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

platser i Uddevalla kommun.  

 
Konsten har en plats i ovan tre strategier. Kultur och fritid arbetar med konstnärlig gestaltning 

av byggnader och offentlig miljö. Strategierna har även mynnat ut i uppdrag, exempelvis att 

utreda kulturlivets lokalbehov med syfte att stärka den kulturella infrastrukturen i 

samhällsutveckling. Detta påverkar i sin tur möjligheten för invånare att ta del av konst men 

även kulturarbetares möjlighet att verka i kommunen.  

 

Konstprogram och nämndens roll  

Som tillämpningsanvisningarna anför, fattar kultur och fritidsnämnden beslut om den 

konstnärliga gestaltningen.  

 
Gestaltningsrådet väljer var konsten ska finnas och ungefärlig storlek på konstinvesteringen. 

Därefter skriver förvaltningen ett konstprogram där syftet och förutsättningarna med 

konstinvesteringen/-arna beskrivs.  
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2019-12-11 Dnr KFN 2019/00189 

 

 

Detta konstprogram fattar kultur och fritidsnämnden beslut om. Val av verk görs sedan 

oftast av en jury bestående av kommunantikvarie, konstkonsult, eventuell projektledare från 

Samhällsbyggnad, plus om möjligt brukare. I juryn ska personer med konstsakkunskap ha 

majoritet, detta enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). 

Bilaga 

Tillämpningsanvisningar avseende 1% av kommunens investeringsbudget till konstnärlig 

gestaltning 
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Bilaga till skrivelse om konst, KFN 2019-12-19 

 

 

  

  

  

Kultur och fritid 

Kulturavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

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

   

 

Tillämpningsanvisningar avseende 1% av kommunens 

investeringsbudget till konstnärlig gestaltning 
 

Syfte 

I riktlinjer för investeringar i Uddevalla kommun (KS 2017/421) fastslås att konstnärlig 

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

gestaltning av offentliga miljöer (antagen av KF 2011-04-13 § 87). Baseras på att 1 % 

av respektive års investeringar utgör årlig ram. 

 

Den offentliga miljön är allas. Det är där vi rör oss och möts, men också där orters 

identitet manifesteras. Här ska alla funktioner samspela och samtidigt utgöra trevliga 

miljöer där människor vill vistas. Upplevelsen av det offentliga rummet beror på 

miljöns utformning i sin helhet, där konst är en faktor bland flera. När de offentliga 

rummen fungerar som bäst är de också ett uttryck för en särskild konstform, 

stadsbyggnadskonsten.  

Offentlig gestaltning och utsmyckning är inte bara något vackert att se på, den verkar 

också som aktör och livgivare av de offentliga utrymmena och som katalysator för det 

offentliga samtalet. Gestaltningen syftar till att vara funktionell men också till att skapa 

en känsla av trivsel och välmående hos invånarna. 

 

Avgränsning 

Anvisningarna avser tillämpning av investeringsmedel för konstnärlig gestaltning inom 

kultur och fritidsnämndens ansvarsområde. Gestaltningsrådet är rådgivande men ej 

beslutande. 

 

Finansiering 

Medlen för den konstnärliga gestaltningen ska förvaltas av kultur och fritidsnämnden 

som enligt sitt reglemente ” ansvarar för konstnärlig utsmyckning av offentliga platser 

och byggnader…” 
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Beslut om investeringsmedel till konstnärlig gestaltning samordnas med övriga 

investeringar. Då investeringsnivån varierar per år är förenklade rutiner för 1%- regeln 

att föredra. Regeln ska baseras på genomförda investeringar över tid och 

beräkningsgrund för 1%-regeln föreslås vara den investeringsnivå som kommunen anser 

vara god ekonomisk hushållning för skattefinansierade investeringar. I dagsläget ska 

nivån utgå ifrån 1% av nyinvesteringar som motsvarar 2 milj kr 2019, 3 milj kr 2020, 3 

milj kr 2021. Investeringsnivån kan justeras inför varje budgetår utifrån aktuell 

investeringsplan. 

 

I kommunens bestämmelser för anläggningstillgångar och avskrivning anges att konst 

har obegränsad livslängd och ett bestående värde. Därför ska kostnader för konst inte 

skrivas av. Regelbundna kontroller av konstverken ska genomföras och eventuell 

värdeförändring kan påverka kostnad för internränta. Kontroller ska genomföras vart 5:e 

år.  

 

Kostnad för internränta bedöms inte finansieras inom befintligt kommunbidrag utan 

kultur och fritidsnämnden kompenseras för ökad en kostnad. Beräkning baseras på 

investeringens storlek och den fastställda internräntan för respektive år.  

 

Räkneexempel kompensation: 

År 1 Investeringsbelopp 2 mkr, internränta 1,5 % = 30 tkr  

År 2 Avstämning av investeringsbeloppet år 1. Om investeringsbeloppet år 1 varit 1 

mkr innebär det att internräntan för år 1 endast ska kompenseras med 15 tkr. Beloppet 

för år 2 justeras med ett avdrag på 15 tkr. 

 

Medel för underhåll ska avsättas i relation till nyinvesteringen per år. Dessa medel 

ligger utöver investeringsbeloppet. Behovet av medel för underhåll kan variera kraftigt.  

Budget för underhåll samlas under samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att det 

utförs efter samråd med kultur- och fritid. 

 

Tillämpning 

Medlen avser konstnärlig gestaltning: 

- Nya byggprojekt  

- Reinvesteringar kopplat till befintliga byggnader 

- Offentlig miljö, ej kopplad till byggnation 

 

Medlen behöver inte fördelas proportionellt mellan de för året aktuella investeringarna, 

fördelningen ska baseras på byggnader, eller rummen mellan husen, som ska framhävas 

på olika sätt. 
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Med tanke på att vissa byggnadsobjekt och miljöer är mer lämpade medan andra är 

mindre lämpade för offentlig konst, så ska av rättviseskäl inte denna investering vara 

hyresgrundande. 

 

Beskrivning av arbetssätt  

Beslut om den konstnärliga gestaltningen fattas i kultur och fritidsnämnden. 

 

Förslag till beslut ska beredas och föreslås av en förvaltningsgemensam arbetsgrupp och 

eventuellt tillika jury. Till detta utses Gestaltningsrådet som får beslutsmandat avseende 

vilka förslag som ska gå vidare till beslut i nämnd.  

 

Gestaltningsrådet träffas regelbundet och består i första hand av representanter från 

Kultur och fritidsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Övriga 

förvaltningar utser representanter som bjuds in till Gestaltningsrådet vid behov. Behov 

kan till exempel vara gestaltning på en skola som kräver närvaro av representant från 

Barn- och utbildningsförvaltningen. Planeringen av investeringar som ska genomföras 

ska utgå från den långsiktiga investeringsplanen, 3-årig samt 10-årig. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommunicerar till gestaltningsrådet när förstudie är 

beställd. 

 

Gestaltningsrådet ansvarar för: 

- Framtagandet av en konstplan. Planen ska vara långsiktig och utgå från 

kommunens investeringsplan samt inkludera utveckling av befintliga platser. 

Hitta en balans mellan utveckling av befintliga miljöer och nyskapade miljöer.  

- Val av verk  

 

Kultur o fritidsförvaltningen ansvarar för: 

- Framtagandet av en underhållsplan för den offentliga konsten 

- Framtagandet av plan för regelbundna kontroller av befintlig konst 

- Uppdatering av konsten i kommunens GIS-karta 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för: 

- Underhåll av konstverken efter samråd med Kultur och fritidsförvaltningen 

 

Felanmälan/upptäckt av underhållsbehov 

Anmälan om underhållsbehov på konstverk sker genom strukturerad, regelbunden 

kommunikation mellan personal som först upptäcker behov av underhåll. Inom 

verksamheter, inom gata/park, vaktmästeri eller liknande. Felanmälan sker till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen som i sin tur kan använda underentreprenör för 
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specifika arbeten. Upphandling av underentreprenör ska även det ske i samverkan 

mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur och fritidsförvaltningen för att få 

entreprenör med rätt kompetens. 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson   Carina Johansson 

Förvaltningschef   Förvaltningschef 

Kultur och fritidsförvaltningen  Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-11-27 Dnr KFN 2019/00012 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Fortbildning av simhallens personal inför framtidens bad 

Sammanfattning 

Ett ledamotsinitiativ om fortbildning av simhallens personal väcktes vid kultur och 

fritidsnämndens sammanträde den 16 januari 2019. Kultur och fritidsnämnden beslutade 

(2019-01-16 § 6) att ledamotsinitiativet ska beredas av kultur och fritidsförvaltningen.  

 

Ledamotsinitiativet handlade om att det nya badhusets verksamhet kommer att ställa 

nya kompetenskrav på personalen. Det föreslogs att förvaltningschefen skulle få i 

uppdrag att kartlägga kompetensbehovet inför det nya badhusets verksamhetsstart och 

inventera personalens utbildningsbehov inför eventuell fortbildning. Fortbildning av 

personal föreslogs ske under tiden som Walkesborgsbadet är stängt för byggnation.    

 

Förvaltningen har, i arbetet med bemanning av tillfälligt bad, inventerat 

badhuspersonalens kompetenser.  

   

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-10-24 § 125 att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att arbetet med Framtidens bad med placering Windingsborg ska avbrytas. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-13 § 264 beslut som påverkar arbetet med nytt 

badhus. Besluten innebär bland annat att ny simhall ska byggas på Rimnersområdet, och 

att kultur och fritid uppdras att hålla Walkesborgsbadet i drift fram tills att en ny simhall 

står på plats.   

 

De nya besluten kring badhus för med sig nya förutsättningar som gör att förvaltningen 

bedömer att ledamotsinitiativets förslag inte kan genomföras i dagsläget. Exempelvis 

försvinner den i ledamotsinitiativet föreslagna tidsramen för fortbildning av badhusets 

personal.    

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-27 

Kultur och fritids protokollsutdrag 2019-01-16 § 6     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden hänvisar till nya beslut om badhus. Därmed anses 

ledamotsinitiativet vara besvarat.  

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare  
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Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 
 
2019-01-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KFN 274110  

Ledamotsinitiativ om fortbildning av simhallens personal inför 
framtidens bad 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde (2019-01-16) anmäldes ett ledamotsinitiativ om fortbildning 
av simhallens personal inför framtidens bad av Annelie Högberg (S), Åsa Carlsson (S), 
Robert Wendel (S), Maria Nilsson (S), Åke Granath (S), Josef Sannholm (S) och 
Christer Johansson (V).    
 
Ledamotsinitiativ om fortbildning av simhallens personal inför framtidens bad 
Under och inför byggnationen av det nya badhuset, finns det anledning att inventera 
utbildningsnivån hos den anställda personalstaben i simhallen. Ett nytt badhus med nya 
idéer för framtiden, kommer att ställa nya krav på personalen. Under eventuell 
stängning för byggnation, vore det önskvärt om personalen fick uppgradering och ökad 
kompetens, som kan svara mot ökade servicekrav och ett fullgott värdskap, som bär in i 
framtiden.  
  
Andra kommuner som exempelvis Borås har själva fått utbilda Badmästare. Uddevalla 
som är en viktig skolkommun inom Fyrbodals område, har en mycket välfungerande 
vuxenutbildning, med erfarenhet av att snabbt ta fram utbildningar för olika 
yrkesområden.  
  
Förslag till beslut: 
Att ge förvaltningschefen i uppdrag att kartlägga behovet av kompetenser inför starten 
av det nya badhuset, samt att inventera den idag anställda personalens utbildningsbehov 
för att erbjuda badhuspersonalen kompetensutbildning.  
  

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att ledamotsinitiativet ska beredas av förvaltningen och finner att 
nämnden godkänner detta. 
  

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om fortbildning av simhallens 
personal inför framtidens bad ska beredas av förvaltningen.   
      
Vid protokollet  
Josefin Florell  
 
Justerat 2019-01-21  
Monica Bang Lindberg, Annelie Högberg  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-01-21 intygar 
Josefin Florell  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2019-12-03 Dnr KFN 2019/00179 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Granskning 2 avseende detaljplan Rydingsberg 1 mfl 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnad har skickat en detaljplan för bostäder och förskola, Rydingsberg 1, för 

granskning 2 av detaljplan. Kultur och fritidsnämnden har lämnat synpunkter vid den 

första granskningen av detaljplanen (KFN 2019-09-18 § 107).  

 

Sedan den första granskningen av planen har planförslaget ändrats i en omfattning som 

föranleder en andra granskning. Ändringarna består i en omfördelning av 

förskolegårdens yta, att en byggrätt för bostäder norr om förskolegården har utgått och 

att högsta nockhöjd har justerats i de västra föreslagna byggrätterna. 

 

Kultur och fritid bedömer att ändringarna som gjorts inte påverkar de synpunkter som 

nämnden lämnade vid den tidigare granskningen i en större utsträckning. Detaljplanen 

är i denna version förändrad gällande planområdets sträckning österut. I den tidigare 

versionen sträckte sig planområdet fram till Rydingsbergsvägen, i denna version slutar 

planområdet en bit väster om Rydingsbergsvägen. Bakgrunden till ändringen är 

förskolans ytanspråk, enligt granskningsredogörelsen.  

 

Förskolans yta har omdisponerats så att förskolefastigheten får mer yta norrut istället för 

österut. Yta för förskolegård bereds åt norr enligt granskningsredogörelsen. Området för 

förskola inkluderar därmed inte längre gång- och cykelväg i öster, vilket kan anses vara 

positivt ur leksynpunkt.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Underrättelse, granskning 2 

Granskningsutlåtande 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Förslag till beslut   

Kultur och fritidsnämnden har inget att erinra mot föreslagna ändringar i detaljplanen 

för Rydingsberg 1. 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

 
Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Dnr KS 2015/00564 
Dnr SBN 2018/00440 

ARB NR 606 

 

 

 

 

  

 

Handläggare 

planarkitekt Daniel Andersson 

Telefon  0522- 69 73 23 

daniel.a.andersson@uddevalla.se  

UNDERRÄTTELSE 2019-11-20 

FÖR GRANSKNING 2 AV DETALJPLAN  
svar önskas senast den 13 december 2019 

 
 

 

Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplan för bostäder och förskola. 

 

 

Ett förslag till detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl, Uddevalla är utställd för granskning 2 

under tiden 2019-11-29 till 2019-12-13. Planen är upprättad av Samhällsbyggnad 2019-10-

30. Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar standardförfarande, 

planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Uddevalla antagen 2017-02-22. 

 

Sedan den första granskningen av planen har 

planförslaget ändrats enligt följande, en omfördelning av förskolegården yta, en byggrätt norr om 

förskolegården för bostäder har utgått och högsta nockhöjd har justerats i de västra föreslagna 

byggrätterna. Bestämmelser om bergssäkring och dagvatten har tillskapats. Ändringarna föranleder en 

granskning 2 av planförslaget. 

 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om positivt planbesked 2016-04-13, § 78. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-14, § 493 att godkänna granskningsutlåtande samt att 

planhandlingarna ska bli föremål för granskning 2. 

 

Handlingar översänds till myndigheter. Det kommer också att finnas på kommunens hemsida: 

www.uddevalla.se/planer 

Handlingar ställs ut för allmänheten på:  

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:30 

• Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider 

 

 

Eventuella synpunkter skickas till Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla, senast 2019-

12-13 den kan också lämnas till Medborgarkontoret i Rådhuset eller skickas med E-post 

till vår adress samhallsbyggnad@uddevalla.se. Nästa gång ärendet behandlas i 

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast i februari 2020. 

Det går att lämna muntliga synpunkter, eventuella erinringar ska dock vara skriftliga.  

       

http://www.uddevalla.se/planer
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se


  
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av era eventuella synpunkter. Svar kommer att  

återfinnas i ett granskningsutlåtande 2, som åtföljer planen vid ett beslut om antagande av 

planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig 

synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

planavdelningen  

 

Daniel Andersson 

planarkitekt 
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UDDEVALLA KOMMUN 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 

ARB 606 

 
 
 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Granskningsutlåtandet är upprättad av Samhällsbyggnad 2019-11-01 tillhörande 
förslag till detaljplan för 

 
Rydingsberg 1 m.fl, Uddevalla kommun 

 

 
 

Förslag till detaljplan för bostäder och förskola 
 
 
 

HANDLÄGGNING GRANSKNING 
Planförslaget, upprättat 2018-06-28, har varit föremål för samråd till kommunala, 

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

 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är framtagna 

av Samhällsbyggnad Uddevalla kommun. 
 

 

         Granskning  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-12, § 271 att godkänna 

samrådsredogörelsen samt att granskning av detaljplanen skulle ske. Planförslaget 

skickades därefter på remiss till kommunala och regionala instanser  m.fl. under tiden  

2019-07-03 – 2019-09-04. Fastighetsägare, respektive ägare och 

tomträttsinnehavare till fastigheter som gränsar direkt till planområdet meddelades 

att planhandlingar under remisstiden fanns tillgängliga på Medborgarkontoret i 

Rådhuset, på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, samt digitalt tillgängliga 

för nedladdning på kommunens hemsida. 
 
 
 

Nedan redovisas inkomna yttranden i sammanfattad form tillsammans med 

Samhällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet återfinns i separat 

dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH 
SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS KOMMENTARER 

 

 

KOMMUNALA INSTANSER 
 

 

1. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2019-08-14 
 

 
 

Detaljplaner 

Det är tre detaljplaner som gäller inom området för den nya planen. Det är 14-UDD- 

29/1957, 14-UDD-139/1958 och 1485-P88/31. 

Det är lämpligt att den nya planen täcker över hela 14-UDD-139/1958 för att inte 

lämna kvar små snuttar av den gamla stadsplanen. 

 

Genomförandefrågor - Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsförteckningen ska uppdateras. Äsperöd s:4 saknas i berörda fastigheter 

inom plan och Äsperöd s:3 ska tas bort för den är avregistrerad. 

Äsperöd s:4 och 1:9 bör fastighetsbestämmas för att veta utbredningen inom 

planområdet Grundkartan stämmer troligtvis inte med fastigheternas läge. Detta blir 

en ekonomisk konsekvens som kommunen får bekosta. 

 

Genomförandefrågor-Avtal och överenskommelser 

Avtal med delägande fastighet i Äsperöd s:4, Norsen 6, ska även tecknas. 

 

Genomförandefrågor -Allmän plats och kvartersmark 

Rydingsberg l berörs även av allmän plats i norra och södra delen av planområdet 

(natur resp. gata). 

Angående värdet på allmän platsmarken i den nya planen bestäms intrångsersättningen 

jämfört fastighetens marknadsvärde före och efter expropriationen. Utöver det ska 25 

procent påslag av marknadsvärdet läggas till. 

Det bör stå istället att Rydingsberg 1 ska förvärva kvartersmark som ägs av kommunen för 

att genomföra planen. 

Det är en fastighet som ska avstyckas från Rydingsberg l och inte tomt. Samt ska 

även mark överföras från Äsperöd 1:35 och s:4. 

Gemensamhetsanläggningen ska bildas för att lösa den gemensamma infarten för 

både Rydingsberg l och den nya fastigheten för förskolan. 

 

Kommentar: Plankarta redigeras så den täcker in den äldre stadsplanen, situationsplanen 

är i samrådshandlingarna ej uppdaterad, vägen avses kvarstå som huvudsaklig gång-och 

cykelväg enligt vad plankartan redovisar, detta revideras. 

Angående tabellen med mark som ska överföras: 

- Rydingsberg 1:35 ska vara Äsperöd 1:35. 

- Ta bort Rydingsberg (som ska vara Äsperöd) s:3. Äsperöd s:3 är avregistrerad. 

- Lägg till Äsperöd s:4 (2 områden) resp. Äsperöd 1:35 som ska överföra område till den 

nya fastigheten. Turkos resp. lila områden på bilden. 2019-08-14 Huvudmannaskap, 

ansvarsfördelning, Ekonomiska frågor Sida 2 

Vilken del i plan är det som är utbyggd gångväg? Se även nedan om plankartan. 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden enligt plankartan är 15 år. 
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Plankartan 

Om det är den befintliga grusvägen som hänvisas som en utbyggd gångväg så bör 

den vara en ge-väg eller x inom 5 (förskolan). 

Ska de befintliga träden ha bestämmelsen q? Borde det inte vara lilla n. Enligt 

Boverket står det: Bestämmelser i detaljplan om att enstaka träd ska finnas kvar behöver 

kombineras med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs om trädet ska tas ned. 

Vegetationsbestämmelsen behöver då formuleras på ett sådant sätt att trädet ska finnas 

kvar men får tas ned om det föreligger särskilda omständigheter, till exempel säkerhetsskäL 

Det innebär att byggnadsnämnden kan ge marklov för att trädet ska få tas ner om någon av 

de omständigheter som bestämmelsen anger föreligger. 

 

Angående markens anordnande ska bestämmelsen vara lilla b enligt Boverket, 

(endast [decimaltal] % av markytan får hårdgöras). Bestämmelsen behöver 

kombineras med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för åtgärder 

som kan försämra markens genomsläpplighet. Det innebär att byggnadsnämnden får 

möjlighet att kontrollera att planbestämmelsen följs. 

Angående byggnaders utformning och utförande ska material på tak ha lilla f enligt 

Boverket. 

 

Lantmäterimyndigheten har inga fler synpunkter. 

 
Kommentar: Plankarta omarbetas i avgränsning för att bättre täcka/överlappa äldre planer. 

Fastighetsförteckningen uppdateras. Det skrivs att Rydignsberg 1 kommer förvärva kvartersmark som ägs 

av kommunen. Benämningen tomt ändras till fastighet. Genomförandetiden ska vara 15 år, detta ändras i 

planbeskrivnigen. Gångvägen kommer kvarstå, genom omarbetning av plankartan befinner sig denna på 

naturmark i liggande förslag. Bestämmelser revideras något i enlighet med Lantmäteriets yttrande.  

 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2019-08-27 

 
Förorenad mark 

Av planbeskrivningen framgår att det inte funnits någon förorenande verksamhet, det 

bedöms därför inte föreligga risk får föroreningar i mark enligt planbeskrivningen. I 

den MUR som tagits fram den 6 juli 2017 anges att det inom området förekommer 

fyllning. Detta kan medföra att det ställvis förekommer föroreningar. Utöver det kan 

luftburen deposition medföra att det finns förhöjda halter av bland annat bly samt 

PAH: er inom området vilket medför att Samhällsbyggnad anser att en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning bör genomfåras. (Eventuellt kan sparade prover från 

den geotekniska undersökningen analyseras om de förvarats på ett korrekt sätt). Ett 

förslag på provtagningsplan bör inkomma till Samhällsbyggnad innan undersökningen 

genomförs. 

 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med verksamhetshistorik, det finns ingenting som tyder på att 

förorenade verksamheter skett på platsen och därmed finns inget behov av att utföra 

markföroreningsundersökningar. 
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3. Socialtjänsten, Uddevalla kommun 2019-07-03 

 
Socialtjänsten har inte några ytterligare synpunkter än de som lämnats vid 

tidigare samråd av detaljplan 180327. 

Socialtjänsten ser behov av nyetablering for en ny gruppbostad och en ny servicebostad. 

Gruppbostad med 8 lägenheter i ett och samma våningsplan och en servicebostad i ett annat 

hus med 8-10 lägenheter. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnad ser behovet av gruppbostad/servicebostad, verksamhet har pågått inom 

området tidigare, gällande stadsplan medger detta och ny detaljplan möjliggör fortsatt nyttjande, kontakt 

kring nyetablering av detta sker med Uddevallahem. 
 

 
 

4.Uddevalla energi, 2019-08-28 
 
El 

Befintliga serviskablar finns till respektive byggnad men eventuellt behövs förstärkning om 

användningsområdet utökas/ändras. 

 

Stadsnät/ Fiber 

Finns framdraget till huvudbyggnad 

 

Renhållning 

Ska följa gällande anvisningar, förövrigt inget att erinra. 

 

Fjärrvärme 

Uddevalla Energi Värme har idag fjärrvärmeledningar fram till befintliga byggnader. 

Enligt planbeskrivningen så skall tomten för förskolan styckas av och planen i övrigt 

medger flera större bostadsfastigheter. Utifrån beskrivningen och plankartan bedömer vi 

att befintliga ledningar troligtvis måste rivas i samband med genomförandet. Uddevalla 

Energi Värme önskar att exploatörerna så tidigt som möjligt tar kontakt med oss för att 

planera för ny infrastruktur i området. l övrigt har Uddevalla Energi Värme inget att 

erinra mot detaljplanen. 

 
Kommentar: Noteras, exploatör delges denna handling. 

 

 

5. Västvatten, 2019-08-27 

 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten. Uddevalla Vatten har tidigare yttrat sig i ärendet och har inga ytterligare 

synpunkter. 
 

Kommentar: Noteras
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6. Barn och utbildning, Uddevalla kommun 2019-08-07 

 

Planbeskrivning presenterar ett förslag på situationsplan tänkt exploatering som 

illustrerar motortrafikväg öster om förskalebyggnad som ansluter Äsperödsvägen med 

nordöstra delen av bostadsområdet. I detaljplan påvisar samma sträcka en gång- och 

cykelväg och BUN förutsätter att den ej omvandlas till motortrafikväg som negativt 

skulle påverka förskolans miljö och säkerhet. 

Av samrådshandlingarna framgår inte vilken ökad befolkningsmängd som kan väntas 

inom området om detaljplanen ändras. Förändringen medför med all sannolikhet ökad 

efterfrågan av plats inom förskola och skola i närområdet. Likaså behövs trafiksäkra 

vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker. 

Samrådshandlingarna bör innehålla uppgifter om hur stor befolkningsökningen, i 

synnerhet ökningen av förskolebarn och skolbarn, förväntas bli i samband med 

tillskapande av fler bostäder. Detta för att kunna bedöma konsekvenser för Barn och 

utbildning. 

Barn och utbildningsnämnden är av den principiella uppfattningen att alla 

samrådshandlingar om bostadsutbyggnad bör innehålla uppgifter om vilken skola som 

kan bli aktuell och/eller om ny förskola eller skola kan komma att krävas och i så fall 

förslag på lämplig plats. 

 
Kommentar: Ökad befolkningsmängd är svår att definitivt mäta, detta beror på många faktorer exempelvis 

om det byggs större eller mindre lägenheter, detaljplan styr ej den regleringen. Exploateringen medför med 

största sannolikhet en efterfrågan av förskola och skola i närheten. Detta finns och det ges i plan möjlighet 

att utöka befintlig förskola. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i kringområdet kommer att 

genomföras. 

 
I detaljplan möjliggörs för en större förskola inom området, Förstudie (2015-03-27) har varit till grund för 

planhandlingarna. Samhällsbyggnad är medveten om behovet av förskoleplatser, vad gäller byggrätt 

föreslås en generös byggrätt i byggnadsarea och höjd, området för förskola är begränsat i väst genom den 

skyddsvärda trädallén i syd genom bilväg och öst genom gång och cykelväg. Åt norr bereds yta för 

förskolegård.  

 
Förskola möjliggörs i hela planen genom att S läggs till i B-området. Gällande stadsplan medger detta och 

ny detaljplan möjliggör fortsatt nyttjande, kontakt kring nyetablering av detta sker med Uddevallahem. 
 

 
 

 
 

7. Samhällsbyggnad, Tekniska, Trafik och förvaltning, Uddevalla kommun 2019- 
08-22 

 
Miljömål -god bebyggd miljö: 

" ... genom planerad exploatering tillskapa en berikande stadsbild ... " 

Förslaget kan ge en ännu mer berikande stadsbild för djur, människa och växter. Ett 

hållbart förslag ska verka för ökade socioekologiska samband, inte motverka. Behövs 

grönyta tas i anspråk skall det genomföras insatser så de gröna värden som förlorats 

ersätts på platsen. Sveriges miljömålpreciseringar 

 

• Natur- och grönområden 

Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet 

och tillgänglighet. 

 

• Kulturvärden i bebyggd miljö 

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. 
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På platsen finns historiskt landskapsarv som behöver vördas aktsamt i nya 

exploateringsförslaget. 

 

Förutsättningar -natur/ rekreation: 

Planområdet har värdefulla naturvärden -ej "vissa" 

" ... inom planområdet finns flera antalet träd som måste bevaras avseende rekreation och 

stadsbild ... " Det finns flera större träd i västra delen av området. Inga ingrepp får göras 

så att de direkt skadar eller på sikt skadar de träd som ska bevaras. Se till byggprocessen 

där både rötter, stam och överhängande grenar/ krona inte få påverkas. 

Viktigt att ta reda på vilka träd/ parkdelar som omfattas av biotopskydd (eventuellt annat 

bevarandeskydd), alléer, större träd, äldre träd osv. och med hårdgjorda ytor som 

parkering och bebyggelse ersätts med likvärdig eller bättre. 

 
Kommentar: Noteras, de skyddsvärda träden i området växer antingen inom vad som föreslås planläggas 

som naturmark alternativt har skyddsbestämmelse/ska bevaras, t.ex alléer.  

 

 

8. Kultur och fritid Uddevalla kommun 2019-09-03 

 

Gör Äsperöd till en portal till natur och kulturupplevelser 

I närheten av planområdet finns grönområden (Äsperödsbergen), och härifrån utgår 

stråk som leder vidare till natur- och kulturupplevelser och idrottsplatser i form 

regementsparken, Bohusläns fårsvarsmuseum, 117 och vidare mot Rimnersamrådet via 

Halla Stenbacken. 

I och med att exploatering sker just här är det ett bra tillfälle att skapa en "portal" till 

dessa natur- och kulturupplevelser och mötesplatser. Det är viktigt att områdets 

omgivningar och dess kvaliteter är till får hela Uddevalla, så att bostäderna inte blir en 

barriär som stänger till. Exempelvis kan träd-allen som finns utritade på skissen av Oki 

Doki längs vägen mellan förskolan och bostäderna, förstärkas med fler träd som skapar ett 

stråk som leder mot skogen. Med hjälp av konstnärlig gestaltning, information och 

landskapsarkitektur kan ett offentligt rum skapas som slussar en vidare till friväxande 

naturområden. På så vis kan denna plats (där planområdet gränsar till skogen i norra 

delen) leda de boende i området, men även besökare, vidare till omgivande natur- och 

kulturupplevelser. 

Det tätortsnära friluftslivet bör vara hög prioriterat i denna typ av detaljplaner. Detta 

eftersom 80 procent av friluftsutövandet sker inom en 10 km radie från hemmet. 

 

Knyt ihop Äsperöd med andra stadsdelar 

Utifrån ett socialt hållbarhets-perspektiv är det vitalt att knyta ihop stadsdelar med 

varandra, och för att barn och unga ska kunna färdas till aktiviteter och mötesplatser på 

ett tryggt sätt är det viktigt med god infrastruktur för gång och cykling. 

Planområdet är beläget nära Tureborg, där Ture Dalars naturreservat och i dagsläget 

"ungdomshäng" och mötesplats Tureborg finns. Kultur och fritidsförvaltningen 

förutsätter att de infrastrukturella åtgärderna som är beskrivna i trafikutredningen 

medför en fungerande infrastruktur, särskilt för gång- och cykel, mellan Tureborg och 

Äsperöd. En ytterligare möjlighet skulle kunna vara att öppna upp Timmerbergsvägen, 

som idag är enkelriktad, vilket skulle öka tillgången till servicen i Tureborg även för 

boende i Äsperöd. l trafikutredningen föreslås åtgärder som ska prioritera oskyddade 

trafikanter ytterligare och knyta ihop cykelnätet Kultur och fritid tillstyrker detta, och 

uppmuntrar andra åtgärder som kan minska känslan av Sigelhultsbron som en barriär. 

Genom att öka möjligheterna att färdas mellan Tureborg och Äsperöd, har boende i 

Tureborg respektive Äsperöd rar tillgång till vardera områdes friluftsliv och 
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mötesplatser. Detta ökar social gemenskap, tillgång till service och stärker på så vis 

respektive område. 

Det är även viktigt att hela kommunen har tillgång till Äsperöd och dess omgivningar. 

Därför är det viktigt att kommunen arbetar för alternativa bil-, gång- och cykelvägar till 

Äsperöd. l trafikutredningen föreslås en framtida utbyggnad av gång- och cykelbanan 

längs Sigelhultsvägen, vilket kultur och fritid tillstyrker. Kultur och fritid tillstyrker 

även förslaget att en gång- och cykelbana anläggs på norra sidan om Äsperödsvägen. 

l planbeskrivningen konstateras att man bedömer att sigelhultsvägen tål den ökade 

belastningen, under förutsättning att vissa trafikförbättrande åtgärder görs utanför 

detaljplan. Kultur och fritid håller med om att det är viktigt att avlasta Sigelhultsvägen, 

och ser fram emot vidare diskussioner i frågan. 

Planbeskrivningen hänvisar till en ny föreslagen vägdragning som kan tillskapas öster 

om planområdet Kultur och fritid ställer sig frågande till denna, då vägen ser ut att gå 

genom ett grönområde. 

 

Hållbar samhällsutveckling 

Kultur och fritid anser att man bör tillvarata planområdets potential till ett hållbart 

vardagsliv får de boende där. Detta ställningstagande tar sin grund i kultur och fritids 

nämndsstrategi om en hållbar samhällsutveckling samt med kommunfullmäktiges 

övergripande strategi om att Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en 

hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. 

I planbeskrivningen förordas att det arrangeras möjlighet får bilpool samt olika insatser 

som främjar cykeltrafik. l trafikutredningen finns flera åtgärder som syftar till att 

förbättra för de oskyddade trafikanterna. Kultur och fritid ställer sig positiva till detta, 

då fungerande gång- och cykelstråk borgar för ett minskat bilåkande. Detta leder till 

bättre folkhälsa och minskar klimatpåverkan från vardags-resandet. 

Kultur och fritid anser att möjliggörandet av bilpool borde vara ett krav som kommunen 

ställer på exploatören. Detta i kombination med att ange ett parkeringstal kan fungera 

som ett styrmedel som bidrar till minimerad biltrafik, vilket bidrar till att uppnå 

kommunens miljömål 

Trafikutredningen innehåller ett förslag om cykelparkering med plats för 16 cyklar, 

samt att behov av cykelparkering med plats får cykelkärra vid förskolan är ett förslag 

som bör utredas i kommande skede. Detta förslag gäller dock vid förskolan. Kultur och 

fritid anser att det borde finnas cykelparkeringar samt plats för parkering av cykelkärra i 

nära anslutning till varje bostad, och inte bara vid förskolan. 

 

Lekytor och mötesplatser 

I samrådsredogörelsen har Länsstyrelsen påpekat att beskrivning av lekplats och 

utevistelse saknas i planförslaget Samhällsbyggnad har då hänvisat till att samnyttjande 

med förskolans lekplats har diskuterats. Beskrivning av lekplats saknas dock i även 

denna planbeskrivning, varför kultur och fritid anser att planbeskrivningen/detaljplanen 

behöver kompletteras med detta. Om lekplats endast anläggs i anslutning till förskolan 

är det viktigt att den är tillgänglig för alla, även de som inte har barn i denna förskola. 

Området har även potential får en naturnära lekplats eller mötesplats, som kan fungera 

som en introduktion till skogsmiljön/portal till skogen. Detta har flera mervärden, bland 

annat stimuleras barns lek av friväxande naturområden. 

Planbeskrivningen kan kompletteras med beskrivning om hur utemiljöerna kan 

stimulera till aktivitet och social gemenskap. Detta kan exempelvis uppnås genom att 

skapa samlings/mötesplatser i form av bänkar och stadsodling. 

 

Boende för alla 

För att ge människor oavsett ekonomisk möjlighet att bosätta sig i området anser Kultur 
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och fritidsnämnden att varierande upplåtelseformer. l enlighet medkommunens mål och 

riktlinjer för bostadsförsörjning, bör kommunen styra mot att flera 

bostäder ska vara hyresrätter. 

 

Kulturmiljö 

Planbeskrivningen anger att bebyggelsens höjder ligger under kringliggande berg i 

väster och att nivåskillnaderna nyttjas på ett berikande sätt. Kultur och fritid håller med 

om detta och finner det vara positivt för landskapsbilden. 

Det finns konst i Äsperödshemmets väggar, denna bör tillvaratas vid renoveringen om 

det är möjligt. 

Planen medger flexibla byggrätter, eftersom exakt utformning byggnaderna inte är 

fastställd i dagsläget. Flexibla byggrätter innebär enligt uppgift att exempelvis 

taklutning och fönsterplacering, det vill säga sådant som vanligtvis regleras i detaljplan, 

överlämnas till byggherren att styra i bygglovsskedet 

För att kunna ta ställning till kulturmiljö och gestaltning, önskar kultur och fritid att 

detaljplanen inte medger flexibla byggrätter. 

Kultur och fritid bör involveras i konstnärlig gestaltning av den nya förskolan, i ett 

tidigt skede. 

 
Kommentar: Samhällsbyggnad delar Kultur och fritids syn på vikten av natur och kulturupplevelser, även 

vad gäller kulturmiljö och mötesplatser, de åtgärder och förslag som Kultur och fritid föreslås ligger dock i 

ett senare projekteringsskede. De infrastrukturella åtgärder som föreslås, exempelvis öppna upp 

Timmerbergsvägen kräver ej planändring. Den vägdragning som kan tillskapas öster om planområdet går 

genom ett grönområde, se sid 20. I regel behöver ytor tas i anspråk för att tillskapa värden. Förskolans 

lekplats föreslås kunna samnyttjas med boende, detta för effektivt markutnyttjande, ytterligare 

lekplatser/lekytor kan utöver detta anordnas inom kvartersmark i området. Med tanke på den långt satta 

genomförandetiden och att området kan och bör byggas ut i etapper bör inte planen låsas i den frågan allt för 

strikt i dagsläget, det är att föredra att ha flexibla byggrätter om det exempelvis framkommer ett 

arkitektoniskt bättre förslag för en byggrätt om tio år. Kultur och fritid är välkomna att involveras i den 

konstnärliga gestaltningen av förskolan, kontant tas med projektavdelningen.
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            REGIONALA OCH CENTRALA INSTANSER 
 

 

 

9. Länsstyrelsen, 2019-09-04 
 
Motiv för bedömningen 

 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs. 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

 

Däremot befaras att: 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller 

till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 

Med hänvisning till2 kap. 4-5 §§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor 

avseende skred, ras och erosion inklusive bergras och blocknedfall beskrivas och 

klarläggas i planskedet för hela planområdet för de förhållanden som planen medger. Är 

de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan uteslutas risker för 

detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska 

stabilitetsutredning utföras.  

Framkommer det efter utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att marken 

ska vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. på olika nivåer, det nuvarande 

miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att 

bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt. 

 

Vad gäller stabilitet och bergras hänvisar Länsstyrelsen till Statens geotekniska instituts 

(SGI) yttrande, daterat 2019-08-30. Av yttrandet framgår att SGI:s synpunkter i yttrande, 

daterat 2018-04-1 O, kvarstår. I yttrandet efterfrågades komplettering av 

stabilitetsberäkningar får planerade förhållanden får de laster som planen medger. Ingen 

komplettering har skett och därmed kvarstår synpunkterna i yttrandet i sin helhet. 

Länsstyrelsen vill förtydliga att plantekniska frågor, så som markstabilitet ska klarläggas i 

planskedet. Eventuella kompletterande utredningar som förläggs till planens genomfarande 

kan enbart ha bäring på rent byggnadstekniska frågor, exempelvis val av grundläggning.  

Eventuella geotekniska åtgärder som krävs får att marken ska vara lämplig behöver 

säkerställas i planen. Det framgår att förstärkningsåtgärder erfordras får att tillgodose att 

tillfredställande säkerhet uppnås mot blockutfall vid exploatering. Kommunen har i 

plankartan under administrativa bestämmelser angett villkor får markklov, geoteknisk 

utredning W. P 201 7-0 7-06, för detaljplan ska beaktas. Länsstyrelsen vill påtala att lov 

kan bara villkoras får åtgärder som ska vidta på själva tomten. Åtgärder som ska behöver 

utföras på allmän platsmark eller utanför planområdet behöver därför i första hand 

utföras innan planen antas. I andra hand kan eventuellt bindande avtal tecknas innan 

planen antas. Avtalet ska i så fall framgå av planens genomförande. Rekommendationer 

enligt PM Planeringsunderlag Geoteknik bör även framgå kortfattat i planbeskrivningen. 

SGI påtalar att planens lämplighet med hänsyn till risk får olyckor kan vara helt beroende 

av att förstärkningsåtgärder utförs och därmed behöv troligen en fördjupad bergtekniks 

utredning får att klargöra detta. Generellt bör även säkerhet mot ras vara högre på mark 

där barn kan förväntas vistas i större utsträckning. 
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Länsstyrelsen noterar att planområdesgränsen har ändrats och utvidgats sedan 

samrådsskedet österut. Konsekvenserna utav detta behöver därmed beaktas och om det 

finns behov av komplettering av genomförda utredningar. 

 

Skyfall 

En dagvattenutredning bifogas planen som bland annat redogör får konsekvenserna av ett 

l00-årsregn. Dagvattenutredningen konstaterar att planområdet omges av kraftigt kuperad 

mark i väster, norr och öster vilket gör området känsligt får översvämning vid kraftiga 

regn. Inom planområdet förekommer även ett större instängt område. Befintlig 

ledningskapacitet i och nedströms planområdet är begränsad vilket också gör området 

extra känsligt får översvämning vid skyfall.  

Dagvattenutredningen konstaterar att den magasinsvolym som skulle behövas för att 

hantera ett skyfall inte är rimlig. Inte heller ökad ledningskapacitet är enligt utredningen 

lämpligt. Istället föreslår utredningen att mark bör reservera inom planområdet för att 

begränsa inflödet av större flöden till planområdet och instängning av större 

dagvattenvolymer t.ex. genom anläggning av kärande tråk och öppen översvämningsyta.  

 

Dessutom föreslås kompletterande anläggningar för att minska avrinningen från 

planområdet Dagvattenutredningen nämner också att hänsyn behöver ta till höjdsättning 

av bebyggelsen för att undvika skada på byggnader och viktig infrastruktur. Länsstyrelsen 

anser att dessa åtgärdsförslag tydligare behöver arbetas in i planbeskrivning och 

plankarta. 

 

I dagvattenutredningen framgår att markanvändningen i mer låglänta områden bör 

reserveras för anläggningar med hög fördröjningskapacitet och att marken där bör tillåtas 

översvämmas tillfälligt utan att viktiga funktioner tar skada. Enligt dagvattenutredning 

finns idag ett instängt område norr om befintlig förskola e figur J 6 i dagvattenutredningen. 

Inom detta område avråds från bebyggelse och marken behöver reserveras får hantering av 

skyfall.  

Dagvattenutredningen föreslår en multifunktionell yta eller öppen översvämningsyta inom 

detta område. Länsstyrelsen anser att detta behöver framgå av plankartan. 

Dagvattenutredningen påpekar också att området kan bli större än det redovisade då mer 

mark hårdgörs vid en exploatering. För att veta hur stort område som krävs behöver det 

klargöras hur mycket större det översvämningsdrabbade området skulle kunna bli. 

Länstyrelsen noterar att planområdesgränsen har ändrats och utvidgat sedan 

samrådskedet österut. Konsekvenserna utav detta behöver därmed beaktas och om det finns 

behov av komplettering av genomförda utredningar. 

 

Synpunkter på granskningshandlingen 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Dagvattenutredningen föreslår åtgärder som ska rena dagvattnet i form av makadamdiken, 

växtbäddar eller en kombination av dessa eller genom reningsanläggningar med 

motsvarande retningseffekt. Utredningen konstaterar att planförslaget bidrar totalt sett till 

en minskad föroreningsbelastning på Bäveån och en förbättring av möjligheterna att 

uppnå MKN. Ingen enskild kvalitetsparameter bedöms försämras om föreslagna åtgärder 

genomförs. Länsstyrelsen instämmer i bedömningen. Länsstyrelsen noterar dock att det 

anges att om andra val av reningslösningar anläggs får dagvattenhantering inom området 

är det nödvändigt att se över att dessa har motsvarande retningseffekt på dagvattnet 

som de föreslagna lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att följa 

MKN påverkas negativt. Länsstyrelsen anser att detta bör framgå av 

planbeskrivningen och av planens genomförande. Länsstyrelsen anser även 

att det i planbeskrivningen bör finnas en rubrik angående MKN för vatten där 

planförslagets påverkan och förslag till åtgärder framgår samt säkerställs på plankartan. 
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Buller 

Länsstyrelsen noterar att bullerutredning visar att planerad exploatering klarar riktvärden 

för buller under förutsättning att en tyst sida anordnas där minst hälften av 

boningsrummen ska vara vända mot den tysta sidan. Detta är säkerställt med en 

planbestämmelse. 

Upplysningsvis anser Länsstyrelsen att kommunen vid sin planering bör ta hänsyn till att 

bullernivåer som över tiger 55 dBA ofta är störande för boende och att trafikbuller utsätter 

människor får hälsorisker. Generellt bör man sträva efter att få så låga ljudnivåer som 

möjligt oavsett plats. Men vid planering av bostäder som ligger utanför de centrala delarna 

av städer bör det vart fall vara lättare att uppnå lägre ljudnivåer än vad förordningen 

medger. 

 

Konsekvenser vattenskyddsområde 

Av dagvattenutredningen framgår att konsekvenserna av exploatering inom planområdet 

på det närliggande vattenskyddsområdet för Köperödssjöarnas tertiära skyddszon inte har 

studerats. Ifall dagvattnet leds mot skyddszonen är det viktigt att säkerställa att reningen av 

dagvattnet är tillräckligt får att inte riskera att förorena vattenförekomsten. 

 

Solstudie 

Det är bra att kommunen har tagit fram en solstudie. Dock önskar Länsstyrelsen ett 

förtydligande om framtagen solstudie tar hänsyn till det omkringliggande berget eller om 

det är endast byggnaderna som ingår i studien? 

 

 
 

Kommentar: Geoteknisk, se kommentar under SGI:s yttranden sid 12., Det säkerställs i plankarta att åtgärder ska 

genomföras innan startbesked får ske. 

 

Dagvatten, skyfall, dagvattenutrednigens resultat arbetas tydligare in i plankarta/planbeskrivning. Den utpekade 

översvämningsyta som i samråd och granskningsskede varit utmarkerad som byggrätt planläggs som yta för 

förskolegård/översvämningsyta. Det kan bli ett positivt värde att samnyttja funktionerna, merparten av tiden nyttjas inte 

översvälmnningytan utan kan istället vara ett positivt inslag i skolgården. 

 

Planområdet utvidgades under grasnknignsskedet men har inför detta skede återgått till tidigare avgränsning, bakgrunden 

är ytanspråk för förskolan. Genom att ersätta byggrätt för bostäder norr om förskolan med förskolegård/översvämnignsyta 

löses detta ytanspråk på ett effektivare sätt. En text om MKN för vatten tillförs planbeskrivningen. Det framgår av 

dagvattenutredning vidare arbete är att mer noggrant studera översvämningsrisk och avledning under projekteringsfasen, 

detta då det är lättare att   

 

Köperödssjöarnas skyddszon ligger inte i direkt anslutning till planområdet, det har beräknats att dagvattnet 

som leds till planområdets recipient Bäveån upplever en minskad föroreningsbelastning genom rening. Det 

kan därmed räknas med att övrigt dagvatten som eventuellt leds Köperödssjöarnas tertiära skyddszon 

erhåller samma kvalitet och därmed erhåller en låg/förbättrad föroreningsbelastning. 

 

Det saknas stöd i gällande och lagliga planbestämmelser för att säkerställa alla åtgärder som krävs för rening av dagvatten, 

exempelvis krav på oljeavskiljare på parkeringsytor har inget tyvärr stöd i 4 kap. PBL, det säkerställs istället i avtal mellan 

kommun och exploatör att dessa detaljer i frågan om dagvattenhantering ska lösas. 

 

Samhällsbyggnad delar Länsstyrelsens syn på att begränsa buller i möjlig mån, vid förtätning även något utanför de 

centrala lägena av staden är det i regel ofrånkomligt att undvika buller vid nyexploateringar.   

 

Det framgår visuellt i solstudiens redovisade resultat att bergen ingått i studien. Skuggningseffekten från dessa syns 

tydligast på sid 4  ”Vintersolstånd, kl 15:00”, se även planbeskrivning.    
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10. Trafikverket, 2019-07-10 

 
. 

Kommunen har tagit fram förslag på detaljplan som syftar pröva områdets lämplighet för 

bostäder och förskola. Trafikverket yttrade sig i samrådsskede 2018-03-23 och hade då 

inget att erinra. 
 
Trafikverket har inget nytt att tillägga i ärendet. 
 

Kommentar: Noteras. 
 

 
 

11. SGI, Statens geotekniska institut, 2019-08-30 
 

SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet Yttrandet är daterat 2018-04-1 O 

med d nr. 5.2-1802-0207. Under samrådet framförde SGI synpunkten att [2] ska 

kompletteras med stabilitetsberäkningar avseende planerade förhållanden för de laster som 

planen medger. Inget kompletterande geotekniskt underlag går att finna i aktuellt 

granskningsskede. SGI kvarhåller därför tidigare ställningstagande även i 

granskningsskedet I [2] anges att förstärkningsåtgärder erfordras for att tillgodose att 

tillfredsställande säkerhet uppnås mot blockutfall vid exploatering. I plankartan under 

administrativa bestämmelser anges villkor for marklov "Geoteknisk utredning, WSP 2017-

07-05, för detaljplan ska beaktas". SGI anser att denna bestämmelse är alltför vag och 

efterfrågar en planbestämmelse som tydliggör vilka bergtekniska förstärkningsåtgärder 

som ska utföras inom i plankartan anvisade områden. Eftersom planens lämplighet med 

hänsyn till risk för olyckor kan vara helt beroende av att förstärkningsåtgärder utförs så 

behövs troligen en fördjupad bergteknisk utredning för att klargöra detta, vilken också kan 

ge stöd för planbestämmelser. Bergslänten utanför detaljplanens västra gräns är enligt [2] 

i behov av förstärkningsåtgärder. SGI vill därför lyfta frågan om rådighet över mark för att 

säkerställa utförandet av sådana förstärkningsåtgärder. SGI anser även att säkerhet mot 

ras generellt bör vara högre på mark i planområden där barn kan förväntas vistas i större 

utsträckning. Mark för utevistelse vid förskola hör till sådan mark. 

 
 

Kommentar:  

 

WSP som utfört aktuell utredning har genom Michael Engström har kontakt med SGI vilket resulterat i vissa 

ställningstaganden i plan som säkerställer de geotekniska aspekterna , avtal mellan markägare Uddevalla kommun 

och Uddevallahem kommer upprättas för att säkerställa rådighet över marken för förstärkningsåtgärder mot 

berg ras i berörda delar, norr och väst. Bestämmelse om att byggnader ska grundläggas genom pålning till 

fast mark där lera förekommer i sydväst införs. Bestämmelse om att uppfyllnad/schaktning överskidande 

0,5 m inte får ske i sydväst införs. Mark för förskola ligger inte inom riskområde för bergras, terrängen är 

jämförelsevis plan och det finns i dagsläget aktiv en förskola på platsen. 
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12. Skogsstyrelsen, 2019-09-03 
 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig angående rubricerat område. 

skogsstyrelsen yttrar sig endast i frågor som rör myndighetens ansvarsområde som 

sektorsmyndighet för skog och skogsbruk. skogsstyrelsen har inget att tillföra ärendet. 

 
Kommentar: Noteras, Samhällsbyggnad delar synen på blommande träd och dess bevarandevärde. 

 
 

13. Försvarsmakten, 2019-08-12 
 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 
Kommentar: Noteras. 
 

1 4. Hyresgästföreningen 2019-09-02 
 
Hyresgästföreningen har tagit del av granskningshandlingarna rörande förändringen av 

detaljplanen för området. Våra synpunkter från samrådsskedet kvarstår. Vi har inga 

ytterligare synpunkter 
 

Kommentar: Noteras
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ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 

 

15. Carl-Gustav Svensson, Gunnel Svensson, Yxan 6, 2019-09-02 

 
Vi undrar hur det är tänkt att man skall komma ut från sina fastigheter då 
antalet bilar kommer att öka med 25%. Antalet bilar blir då ca 1200- 
1400 bilar. Hur kommer våra hus att påverkas av all tung trafik som kommer att köra 
under byggnationen. Fastigheterna längs sigelhultsvägen ligger på lera som då 
gör att skakningarna blir påtagliga. Redan idag gungar det i husen vid vissa 
tillfällen. Dessutom kommer ett antal bilar tillhörande de som skall arbeta med 
bygget att passera. Är gatan förstärkt så att dessa belastningar klaras. 
Dessutom kommer bullret att öka med alla dessa fordon. 
Kommer bullernivån att kunna hållas. Borde inte en bullermätning göras samt 
en mätning av antal bilar. En tidigare mätning av antalet bilar var ca 5200 detta 
enl gatukontorets mätningar. Bästa sättet att komma ifrån detta är att börja med att titta 
på tillfartsvägar. 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 
 
16. Torbjörn Svensson och Birgitta Jakobsson, Sigelhultsvägen 8, 2019-09-03 

 
Synpunkter på eventuell byggnation för bostäder och förskola på Rydingsberg: 

Då sigelhultsvägen är smal och redan nu mycket trafikerad skulle en nybyggnation ge en 

ökad trafikvolym och en belastning av väg. Detta skulle också minska trafiksäkerheten får 

både gångtrafikanter och cykel. Detta skulle också medföra en klar ökning av buller och 

vibration från väg. Då det redan nu är svårt med utfart från bostäder under vissa tider 

kommer det att ytterligare försvåra detL och minska trafiksäkerheten. Det finns också en tät 

bebyggelse som ligger osedvanligt nära sigelhultsvägen vilket skulle vara en anledning till 

att inte trafikera vägen ytterligare. 
 

Kommentar: Se sid 20. 
 
 
 

17. Boende i flerbostadshusen Äspeödsvägen, Österld, 2019-09-03 

 
Framkomligheten blir svår med så mycket trafik på Sigelhultsvägen. Våra fina 

snäcksnicklar, hur går det med dem? Bygg till ett ordentligt ålderdomshem istället, det 

behövs. 
 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 

 

18. Deni Oscai 14c, 2019-09-03 

 
Vi människor tar mer och mer plats och breder ut oss. Tänker inte efter att vi är 

beroende av allt natur och annat runt om. Vi är en kedja som gör handlingar och är i 

behov av överlevnad. 

En gång när jag precis varit nyinflyttad på Äsperöd såg jag äldre satt ute och drack 

söndagskaffe bland fina blommor som växer fridfullt och lugnt. Jag vet att allt är ständig 

förändring. Men det går alldeles för fort och tänker inte efter. Bevara naturen ta mindre 

plats. Låt naturen i fred. Den är våran överlevnad…  
Kommentar: Se sid 22, det är viktigt att beakta naturen och vår inverkan på den, dock behöver vi också 



15 (25) 
 

bostäder och förskolor, byggs det inte bostäder i rimlig utsträckning uppstår i förlängningen trångboddhet 

och hemlöshet. Just Äsperöd omgärdas av stora skog och ängsspartier i norr, öst och söder. Att förtäta är det 

effektivaste sättet att tillskapa bostäder samtidigt som man inte behöver göra allt för stora ingrepp i annan 

av människan orörd mark med mer ostört djur och naturliv.   

 

 

19. Lennart Eriksson Äspeödsvägen 14c, 2019-09-03 

 
Parkerignsekvationen går inte ihop med lagar och regler. Sigelhultsvägen är så 

ansträngd idag att ytterligare belastning inte är försvarbar. Det behövs nog en väg med 

anslutning mot motorvägen söder om Rosseröd, (alltså ingen bro över Bäveån). Det 

skulle lösa en del trafikproblem. Vi har så fina berg och skogspartier här uppe som vi 

hoppas att bli kvar om alla som vistas där är hänsynsfulla och respekterar detta. 
 
 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 

 

20. Jonatan Andersson, Äspeödsvägen 6b, 2019-09-03 

 
Det blir mycket trafik Sigelhultsvägen/Västgötavägen. Höghus passar inte i miljön på 

Äsperöd. 
 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

21. Carina Ericsson Äspeödsvägen 4d, 2019-09-03 

 
Gör något bra!       Det är en fantastisk tillgång med naturen med dess innehåll: fåglar. 

Vinbärssnäckor (sniglar) som hör till mångfalden, gamla träd, underbar bäck som det 

finns speciella fåglar bla Häger. Man hade önskat att det befintliga ålderdomshemmet 

kunde få ett liv igen ”så vackert”. Där skulle många vilja bo när man blir gammal med 

naturen nära fantastisk gammal äppelträdsträdgård. Hela området ”andas” underbar 

karaktär som det inte finns gott om i Uddevalla. Vem vill bo i betong när man med 

vetskap vet med bestämdhet attt även när man blir gammal så är det av hälsa att bo 

vackert naturnära, Tack för ordet             
 
 
 
Kommentar: Se sid 20, detaljplaner medger utöver bostäder och förskola användningen äldreboende, det är 

dock inte specifikt planerat för detta men möjligheten finns. Området kommer inte att jämnas med marken 

utan ambitionen i förslaget är att bevara de kvaliteter som finns och samtidigt utveckla området. Till exempel 

har det säkerställts att just äppelträden/lunden och allén ska bevaras, avsikten är även att bevara stora delar av 

befintlig bebyggelse och vidareutveckla denna. 

 

22. Magdalena Hansson, Österld 19a, 2019-09-03 

 
Vårat rekreationsområde. Uddevallahem inte ska bygga på ett sådant vackert, orört 

naturområde. Det är rekreationsområde för oss som bor här och många andra u-a bor. 

Just detta område är lugnt, vackert och orört och så tycker jag det ska förbli. 

 

Förslag är att istället göra om, fräscha upp norra u-a så att det blir ett attraktivt tryggt 

område. bygg om de husen som finns på norra U-a, bygg om dom på höjden. Låt det 

vara som det är här. Vi som bor här, bor här för att det är ett tryggt, naturskönt område, 
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jag vill inte bo i ett område med så mycket människor. Bygg till Dalaberg, Hovhult, gör 

om, gör rätt, där istället. 
 
 

Kommentar: Se sid 20, det pågår planering för att utveckla även norra Uddevalla, just Dalaberg/Hovhult är 

till exempel i fokus för en arkitekttävling i skrivande stund. Kommunen arbetar för att utveckla hela staden, 

när detaljplaner tas fram i Hovhult (såväl som var som helst i staden) kommer yttranden in om att bygga 

någon annanstans. 

 

 

23. Stefan Johansson, Äspeödsvägen, 14c, 2019-09-03 

 
Naturlivet vid och i bäcken, det vore högst olämpligt att bygga detta bostadsområde i 

detta område. Detta bygge och ökande trafik vill påverka naturlivet i området. 
 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

24. Stefan Bäck, Äspeödsvägen 4c, 2019-09-03 

 
Trafiksituationen kommer att försämras med ökade utsläpp, mer buller ökad belastning 

av vägytor m.m., ev rasrisk på Sigelhultsvägen. Risk att nuvarande naturvärden 

försvinner eller utsätts för störningar. Likaså kommer den ökade trafiken medföra 

köbildningar. Hur skall parkeringsbehovet kunna tillgodoses? Finns tillräckligt mycket 

plats. 
 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

25. Nicklas Blom, Österled 19b, 2019-09-03 

 
Den tänkta nybyggnationen bör stoppas, alternativt skalas ner. Trafiken på 

Sigelhultsvägen är hårt belastad som den är. Då jag inte ser någon lösning på hur 

trafiken skall flyta på ser jag ingen positiv effekt av att börja bygget. Trafiken kommer 

dessutom påverka negativt på dem förskolebarn som går och bor i området.  
 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

26. Lisa Viktorsson, Österled 19b, 2019-09-03 

 
Nybygget bör ses över då det kommer bli en betydligt högre belastning på vägarna 

Sigelhultsvägen och Äsperödsvägen. 

Gör om Äsperödshemmet till ett äldreboende istället. Det ger de äldre ett naturskönt slut 

samt genererar jobb. 
 
 
Kommentar: Se sid 20, detaljplaner medger utöver bostäder och förskola användningen äldreboende, det är 

dock inte specifikt planerat för detta men möjligheten finns. 
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27. Ann-Christin Andersson, Äspeödsvägen 6b, 2019-09-03 

 
Vill inte ha några höghus. Långa köer på Sigelhultsvägen 

 
 
Kommentar: Se sid 20. 

 

 

28. Pavlin Peycev, Äsperödsvägen 12A, 2019-09-03 

 
Det som Uddevallahem vill göra med allt detta är stort FEL. Man ska inte tänka bara på 

pengar. Det finns mycket viktiga grejer i det här livet. Det bli synd att de vill förstöra 

miljön som nu handlar mycket om detta. Tänka också på våra barn, att de kommer att 

växa i sådant område där är mycket oväsen och smuts. Vägarna blir förstörda. Jag är 

inte med på detta projekt som Uddevallahem planerar. 
 
 
Kommentar: Se sid 22, det är viktigt att tänka på miljön och barnens välmående men vi måste också tänkte 

på att kunna tillgodose förskoleplatser barnen, och boenden till de när de är i ålder att flytta hemifrån. Att 

förtäta befintliga stadsmiljöer är detta effektivaste sättet att bespara miljön, stora ytor skog/åkermark behöver 

inte tas i anspråk. 

 

 

29. Boende på Börsåsvägen, 2019-09-03 
 

Som boende på Böråsvägen mittemot den tilltänkta etableringen har vi följande synpunkter. 

• Sänk farten på Äsperödsvägen till 30 km, det finns dagis och småbarn i stor omfattning 

som måste tas hänsyn till. 

• Utred igen en alternativ väg, det kommer inte att funka med Sigelhultsvägen, skredrisken 

från Äsperödsvägen via Sigelhult är påtaglig. 

• Vi önskar att ni besiktar husen innan arbetet startar. 

• Bullerplank borde uppföras för oss som bor på Börsåsvägen, p.g.a den ökade trafiken. 

• Vi är positiva till att utveckla Äsperöd, men i en mindre form, det finns stora ytor vid 

Rosenhäll som passar bättre, då kan även en alternativ väg lättare komma på tal. 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 

30. Gemensamt yttrande fastighetsägare och boende 37 underskrifter fördelat 2019-

02-02 

 
Samråd har genomförts gällande Rydingsberg l m.fl. Vi som inkommit med synpunkter och 

som kommentera under punkt 29 i Samrådsredogörelsen har följande kommentarer: 

Fortfarande har vi inga synpunkter på det som skall göras inom den föreslagna 

detaljplanen men följderna av det som skall utföras är mycket stora för dem som bor längs 

Sigelhultsvägen och dessa följder kan vi inte acceptera. 

 

Vi tycker inte kommunens kommentarer till det vi påpekade angående trafikmängd, buller 

och hastigheter på något sätt förändrar situationen till det bättre. För oss boende blir del 

en försämring som ej kan betraktas som "marginell". 

Kommunen menar att trafikökningen begränsas av bilpool och kollektivtrafiken. Den 

effekten på trafikmängden kommer däremot att vara marginell och knappast göra det bättre 

för oss. 

I vissa sammanhang har kommunen sagt att tillfartsvägarna till Äsperöd inte klarar mer 

trafik nu anser kommunen att befintligt vägnät klarar den ökade belastningen. 
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Trafikuppgifter-nuläge anges fordon per ÅDT till 4100 på sträckan mellan Östbergsvägen 

Äsperödsvägen. Efter exploatering är motsvarande siffra 5200, en ökning med 1100 fordon 

en ökning med 25%. Detta är en stor ökning! 

30-skyltarna har för de flesta av bil symbolisk effekt. Mycket tyder på att fler kör dubbelt 30 

km/tim än håller hastighetsgränsen. Statens väg- och trafikforskningsinstitut gjorde 2018 en 

undersökning där det visade sig att nästan varannan bilist körde över 40 km i timmen på 

40-sträckor. Mätningen gjorde på 23 orter. 30-sträckor är troligtvis ännu svårare att 

respektera.  

 

Med fler trafikanter blir det fler som kör får fort. Den bullerutredning WSP gjorde och som 

var med vid ansökan om detaljplan visar helt andra värden än den som 

Ångpanneföreningen visar. Vad säger all den sista utredningen är mer än den första. Enligt 

den första utredningen överstiger bullernivåerna kraftigt det som kan godtagas. Vi 

boende anser att den första utredningen mer stämmer överens med det vi upplever alltså 

redan nu oacceptabelt buller och enligt den första utredningen överstiger bullret 

naturvårdsverkets riktlinjer.  

 

Som sammanfattning kan vi säga att våra synpunkter står kvar och att den planerade 

byggnationen kommer att medföra så negativ påverkan för de boende längs Sigelhultsvägen 

att vi inte kan godtaga planen förrän trafiksituationen förändras till det bättre. 
 

Kommentar: Se sid 20, 
 

31. Charlotte Olsson, Äsperödsvägen 14c, 2019-09-04 

 
Angående den planerade byggnationen på Rydingsbergstomten där Äsperödshemmet ligger 

Vad behöver Äsperöd? Vad behöver Äsperöd inte? 

Äsperöd behöver inte: 

• Äsperöd behöver inte väldigt mycket fler personer som bor här permanent och som bidrar 

till slitage i skog och mark, på våra lekplatser samt våra befintliga vägar. 

• Äsperöd behöver inte fler bilar som ska parkera i området. 

• Äsperöd behöver inte mer biltrafik. 

• Äsperöd behöver inte en ny tillfartsväg över ängarna som anknyter till området där Nisses 

Växter ligger- det räcker med den vi har idag- Sigehultsvägen. 

 

Däremot behöver Äsperöd: 

• Äsperöd behöver fortsätta vara den oas som området är idag. 

• Äsperöd behöver fortsätta behålla det lugn och den frid som råder i dag. 

• Äsperöd behöver fortsätta var det rekreationsområde som drar till sig människor från 

hela Uddevalla. 

• Äsperöd behöver ett nytt ålderdomshem- då blir det win-win- både nya bostäder och nya 

arbetstillfällen, dessutom frigörs boende i dom lägenheter och villor som människor flyttar 

ifrån. Äsperöd är hett unikt och det faktum att det ligger så nära till stan gör att alla som 

bor i Uddevalla enkelt har möjlighet att komma hit och njuta i naturen- via bil, via buss, via 

cykel eller helt enkelt ta sig en promenad. 

Om det ska byggas ca 250 nya lägenheter betyder det att ca 800 personer ska flytta hit. 

Dom flesta personer äger en bil i Uddevalla. Det kommer behövas parkeringsplatser till 

alla dessa bilar. Man kan inte förbjuda medborgare att äga en bil. Det spelar därför ingen 

roll att det är inskrivet i dom framtagna planerna att "folk förväntas cykla eller åka buss 

och att det kan upplåtas mark till en bilpool". 

Lagen säger att det ska vara minst 13 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeterboendeyta, 

eller 0,5 parkeringsplats per lägenhet. Det framgår inte tydligt av planerna hur många 

parkeringsplatser det ska bli. Är det verkligen planerat för 125 parkeringsplatser på den 

lilla ytan? Det syns inte på skissen. Dessutom behövs det parkeringsplatser till förskolan. 

Hur är det tänkt där? Var ska dessa parkeringsplatser placeras? 



19 (25) 
 

Vi får inte glömma handikapplatserna. Var ska dom ligga och hur mycket yta tar dom? 

Dom nya hyresgästerna kommer att få egna gäster. Var är det tänkt att dom ska parkera? 

"Servicboendet" (eller vad namnet nu är) ska också ha parkeringsplatser, både för dom 

boende och deras gäster och för personalen, vad ska dom ligga? 

Summa summarum så kan vi konstatera att hela projektet är orealistiskt. Att klämma in så 

många människor, i alla dessa lägenheter, med alla sina bilar, på den lilla ytan- kommer 

inte att bli bra. Om någon skulle komma på tanken att spränga bort berget som angränsar 

till förskolan för att därmed tillskansa sig mer byggyta - så motsätter jag mig det också. Låt 

vår natur vara som den är-orörd. 

"Uddevalla har regeringens krav på sig att ta fram fler bostäder än som redan skett". Ja- 

det är vad vi har att förhålla oss till men det är inget som säger att det måste ske just här. 

Att placera ett helt nytt bostadsområde på det sätt som det är tänkt kommer förändra hela 

karaktären på Äsperöd. 

På Rydingsberg är det idag prickad mark. Det betyder att den inte får bebyggas. När 

Äsperöd byggdes i slutet av 50-talet gjorde dom som bestämde i Uddevalla då den 

bedömningen att det inte behövdes fler bostäder och att karaktären på området skulle 

bevaras. l dag har dom som bestämmer tydligen gjort en ny bedömning. Flera av oss som 

bor här idag, många sedan byggstarten, har samma åsikt som dåtidens makthavare. Varför 

måste man förnya och ändra hela tiden? Låt det som är bra fortsätta att vara bra! 

 

En summering: 

• Områdets karaktär kommer ändra utseende, t ex så får vi hit 8-våningshus .... 

• Detaljplanen är lagd på 10 år från det att den vinner laga kraft (enligt planering nu till 

årsskiftet). Det innebär byggtrafik och oväsen i TIO år från och med nu. Det tar aldrig 

slut... 

• KÖ. Det är redan idag KÖ på sigelhultsvägen vid rusningstid. Nu kommer det bli ännu 

mer KÖ. Det påverkar oss alla- boende vid Sigelhultsvägen, boende på Äsperödsvägen med 

tillfartsvägar som ska iväg/hem, föräldrar som ska lämna/hämta på förskolan, personal 

som arbetar på förskolan, i skolan, på Rosenhäll, hemtjänst, Post, paketbud, ambulans, 

brandbilar, polis, allas våra gäster m fl. 

• Vi får inte heller glömma bort all trafik som redan idag kommer från Rosseröd, 

Österängen, Östberget, Dalgången och ska ut via Sigelhultsvägen. 

• Trafiksäkerheten för alla skolbarn som cyklar/går till skolan varje dag. Att trottoarerna 

ska breddas på sina ställen ändrar inte på det faktum att det blir stor ökad mängd biltrafik 

bara några decimeter ifrån dom. Barn har inte ett utvecklat vidseende före 12-årsåldern, 

dom har heller inte balansen på rätt ställe alla gånger. Att det kan uppstå olyckor ska inte 

förringas. 

• Boende i radhusen på Börsåsvägen samt boende på sigelhultsvägen har lämnat in sina 

åsikter både tidigare (mars-april 2018) och kommer även att göra det igen. Många av dom 

är mycket negativa till planerna. Efter att ha haft ett stormöte kan vi i vårt område 

konstatera att vi tycker likadant- vi är många som är mycket negativa till planerna och 

anser att dom ska hamna där dom hör hemma -i papperskorgen. 

• Många personer föreslår att trafiken ska dras antingen från Rydingsberg genom skogen 

bort till Oddevold, eller över ängarna uppe i hörnet av Äsperödsvägen och ansluta vid 

Nisses Växter, men det är inga bra lösningar. Hela planeringen är dålig- dra inte hit fler 

människor/bilar så behövs det inga andra vägar än den vi har, dvs Sigehultsvägen. 

• Buller. Det är idag mycket buller och det kommer bli värre. Att t.ex sitta på sin uteplats på 

Börsåsvägen eller sigelhultsvägen blir inte längre så trevligt. 

• Västgötavägen är även den mycket hårt trafikerad. Nu blir det värre för dom som bor där. 

• Hur blir förskolebarnens miljösituation när det gäller avgaser? 

• Hur blir förskolebarnens miljösituation när det gäller buller i framtiden? Bilar som 

startar på den närliggande parkeringen kant i kant med deras utegård ger en bullrig 

utemiljö. Likaså när dom vill öppna fönstren. 

• Hur blir förskolebarnens miljösituation under byggtiden när det gäller avgaser? 
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• Hur blir förskolebarnens situation under byggtiden- var ska dom vara? Mer bilar ger 

sämre säkerhet för barn, vuxna, tamdjur, djuren i skogen och våra trevliga besökare. 
 

Kommentar: Se sid 20. 

 

 

 

Gemensam kommentar till yttrande 15 till 31: 

 
Då flertalet av yttrandena berör samma punkter som under samrådet besvaras de med nedanstående gemensam 

text, delar av texten kvarstår sedan samrådet men berörda delar har reviderats och vissa förtydliganden har 

skett.  

 

Trafik 

Trafiksituationen på Västgötavägen/Sigelhultsvägen/Äsperödsvägen är känd hos Samhällsbyggnad, 

gatorna är idag utsatta för hård belastning. Det går ej att frånse att en exploatering i den ordning som nu 

prövas kommer bidra till ett ytterligare ökat trafikflöde på berörda vägar. 

Trafiksituationen och bullersituation har studerats i utredningar, utredning upprättad av ÅF Infrastructure AB 

2019-04-05 redovisar att ”Kapaciteten vid korsningen (Sigelhultsvägen/Västgötavägen) är önskvärd vid 

nuläget och godtagbar med framtida ökad trafikmängd från planområdet.”.   

 

Det finns budgeterat för trafikförbättrande åtgärder på berörda sträckor, för att förbättra situationen för 

oskyddade trafikanter skapas en ny gång- och cykelbana utmed Äsperödsvägen, förbättring av befintlig gång- 

och cykelbana utmed Sigelhultsvägen samt åtgärder i korsningen Sigelhultsvägen/Västgötavägen för att 

förbättra säkerhet och framkomlighet. 

 
Det finns idag goda möjligheter till kollektivtrafik i området generellt. Den rådande trafikbelastningen är 

känd, den beror främst på nyttjandet av personbil som primärt transportmedel och för att avhjälpa situationen 

bör fler nyttja kollektivtrafiken som färdmedel och avlasta trafiken i området. 

 

Vad gäller den faktiska trafikmängden kommer denna i mesta möjliga mån att begränsas genom möjlighet 

till bilpool, det är även mycket nära till hållplats och kollektivtrafik vilket förutses kommer att nyttjas. 

 
Ett ökat antal boende i området ger ökat underlag för kollektivtrafik vilket i förlängningen kan bidra till 

tätare avgångar och att fler väljer att nyttja kollektivtrafiken framför egna bilen, detta avhjälper 

trafiksituationen avsevärt. 

 
Den avlastningsväg som finns utpekad i fördjupad översiktsplan finns i nuläget inte budgeterad, utpekandet i 

fördjupad översiktsplan innebär att det finns en ambition att genomföra vägen men detta ligger inte inom 

ramen av det pågående planarbetet. Vid en eventuell exploatering i enligt området utpekat i Översiktsplanen 

öster om Rosenhäll är denna väg en nödvändighet. Tills vidare har det bedömts att befintligt vägnät med 

nämnda förbättringsåtgärder klarar den ökade belastningen då planområdet är den del av befintligt Äsperöd. 

 
Behovet av bostäder i kommunen är stort, i synnerhet hyresrätter, förtätning av olika slag är att föredra då 

det ej medför att jungfrulig mark, t.ex. jordbruksmark eller naturmark, tas i anspråk samt att befintlig 

infrastruktur kan nyttjas. Detta medför en ökad belastning på befintlig infrastruktur men är ett effektivt 

tillvägagångssätt för att tillskapa välbehövda bostäder utan att skapa allt för stora motstående intressen. 

Motstående intressen är regel i detaljplaner, i denna detaljplanen är trafiksituationen/buller det enskilt 

största motstående intresset. Samhällsbyggnads ambition är att ha så få motstående intressen och efter bästa 

förmåga bemöta/lösa dessa som finns under planprocessens gång. 

 
Samhällsbyggnad delar synen på en låg hastighet som fördelaktigt på sträckan, Samhällsbyggnad kan dock 

inte garantera att trafikanter håller den angivna hastigheten. Samhällsbyggnad kan ange hösta tillåten hastighet på 

väg men kan inte efterhålla att bilister faktiskt håller angiven hastighet, det är en polisiär fråga. Det är dock inte aktuellt 

med 30km/h på längre sträcka än vad som finns idag. Gatan ingår som en del i kommunens övergripande 

vägnät. Farthinder på Sigelhultsvägen kan komma att bli aktuellt men i dags läge finns detta inte planerat. 

 
Detaljplanen kommer som nämnts ofrånkomligen att medföra ökat trafik och ökat buller, det finns dock 

budgeterade lösningar för att i möjligaste mån avhjälpa situationen, behovet av bostäder är stort och 

tillskapandet av nya bostäder måste prioriteras. 
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Buller 

Bullersituationen är väl känd hos Samhällsbyggnad, berörda vägar är väl trafikerade vilket medför 

bullerproblematik. Bullerutredningar i detaljplaner tas fram primärt för att se hur tänka exploateringar 

påverkas av befintligt buller, med bakgrund av den redan kända bullersituationen har här utredningen även 

breddats för att se den påverkan exploateringen medför för befintliga fastigheter längs berörda vägar. 

 

Genomförd utredning visar att bostäder längs berörda vägar idag är bullerutsatta och att exploateringen 

kommer att medföra ett marginellt ökat buller. Hur buller praktiskt upplevs är en relevant fråga men 

mätningar och utredningar i dBA är det underlag som vi kan nyttja och det är den måttstock som ska nyttjas 

för att studera nivåer i förhållande till riktvärden. 

 
Siffrorna som presenteras i den första bullerutredningen baserades på prognoser och tidigare utförda 

mätningar, det är vedertagen metod vid framtagande av buller och trafikutredningar.  

Den senare utredningen av ÅF baserades istället på faktiska trafikmätningar och observationer på plats, 

vilket är varför siffrorna skiljer sig.   

 
Beräkning visar att nuläget innebär en situation där närliggande fastigheter har en bullernivå som 

överskrider ekvivalent ljudnivå 60 dBA, den tillkommande trafiken kommer generera en ökning av detta 

buller men marginellt och en fråga om ett par dBA. 

 
Naturvårdsverkets riktlinjer Riktvärden för buller från väg-och spårtrafik vid befintliga bostäder anger att 

ekvivalent ljudnivå vid fasad i befintlig miljö byggd före 1997 ej bör överskrida 65 dBA, utredning visar att 

Inga befintliga fastigheter får en nivå överskridande 65 dBA. Dessa fastigheter har idag en ekvivalent nivå 

av ca 60-64 dBA vilket efter en exploatering lägger sig I fältet 60-65 dBA. Naturvårdsverkets riktlinjer anger 

att där ekvivalent bullernivå för befintlig bebyggelse uppförd innan 1997 överskrider 65 dBA ska 

skyddsåtgärder övervägas.  

 
Bullerutredning visar att maximal nivå uppgår till kring 80 dBA för befintliga bostäder längs 

Sigelhultsvägen, det är dock den ekvivalenta nivån som bedöms och ställs i relation till riktvärdena. 

Bostäder och verksamheter längs exempelvis Bohusbanan, Riksväg 44, andra trafikerade vägar och 

bullerkällor har maximala nivåer som långt överskrider 80 dBA men det är den ekvivalenta nivån som 

bedöms även i de fallen. 

 
Börssårsvägen togs inte med i första bullerutredningen då prioritet låg på Sigelhultsvägen och tänkt 

exploatering. Utredningen har kompletteras med nuläge och redovisad påverkan på Börsåsvägen. 

 
Buller/vibrationer under byggtiden 

Gällande buller under byggtiden ska exploatör vid byggnation följa Naturvårdsverkets riktlinjer för 

byggbuller. Vad gäller vibrationer och sprickbildningar ska nybyggnation inte orsaka skada på kringliggande 

fastigheter, skulle detta mot förmodan hända gäller Skadeståndslag (1972:207). Föreligger risk för 

sprickbildning bör kontakt tas med byggherren som kan utföra en förbesiktning på berörd fastighet. 

 

Vad gäller oro för förskolebarnens säkerhet och utsatthet för buller har det i kommunen byggts, byggs och 

kommer det att byggas förskolor, detta är inte enskild förskola med enskild problematik, frågor så som buller 

och säkerhet under byggtid är frågor som uppkommer vid varje exploatering och hanteras därefter. I 

skrivande stund byggs två stycken nya förskolor i kommunal regi, Sundstrand och Kurveröd, detta medan 

ordinarie förskoleverksamhet pågår.   

 
Vägen till Thordengården 

Det har säkerställts i plankarta att befintlig gång-och cykelväg mellan Äsperöd och Thordengården ska 

bevaras nuvarande syfte och sträckning. Det har i tidigt skede och i illustration i planbeskrivning redovisats 

som att denna ska nyttjas som bilväg för att försörja områdets norra delar. Detta är inte aktuellt, de norra 

delarna kommer bilvägen att nås genom trafik inom gulmarkerat område och gång-och cykelvägen bevaras. 

 
Parkering 

Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringsplatser inom planområdet, det är kvartersmark där exploateringen 

försörjer de boende med parkeringar med stöd av gällande parkeringsnorm för Uddevalla kommun, 

kringliggande vägar och parkeringar ska inte belastas av exploatering avseende parkering. 

Lagen säger inte att det skall finnas 13 bilar/1000 kvm boendeyta, Uddevalla kommuns riktlinjer från 1994 

anger detta, dessa riktlinjer är under omarbetning. Det redovisas i skiss ett antal ytor för parkering inom 

området, parkering kan även anläggas i bottenplan på byggnader. Vad gäller förskolan kommer parkeringsyta 

tillskapas på nuvarande utegård/lekyta, förskolans utegård kommer vara placerad bakom förskolebyggnaden 

som kommer att agera som barriär mot gatan, motsatt hur det ser ut idag.  
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Värde 

Detaljplan reglerar inte fördelningen bostadsrätter/hyresrätter och tar inte ställning kring ekonomiska 

värderingar i detta. Vad som är känt är att det finns ett stort behov av bostäder och det måste finnas yta för 

att uppföra dessa, Samhällsbyggnad arbetar parallellt med många detaljplaner för att tillskapa fler bostäder i 

kommunen, bostadsrätter, hyresrätter, flerbostadshus, villor med mera. Det görs ingen bedömning om 

värdeminskning/ökning för kringliggande fastigheter avseende ett uppförande av specifikt hyresrätter, 

bedömningen som gjorts är att det behövs planläggas för fler bostäder i kommunen och detta är en av 

detaljplanerna som arbetas fram för att kunna säkerställa detta. 

 
Det är viktigt att i dessa fall notera skillnaden mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset, det 

kan ske att enskilda personer får avslag på ansökningar och bygglov på grunder där det enskilda intresset 

belastar det allmänna, exempelvis trafikökningar. Genom planläggning för bostäder i denna storleksordning 

tillgodoses ett stort allmänt intresse snarare än ett gynnande av enskild som belastar exempelvis trafiknätet. 

 

Stadsutveckling 

Städer och områdens karaktär förändras över tid. Nedan redovisas foton från Äsperöd kring 1940 innan 

kommunen planerade stadsplan 1955 vilken möjliggjorde bostäderna som sedan uppförts och idag står inom 

området, bild 2. 

 

 

Bild 1 Äsperöd ca 1940 
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Bild 2 Äsperöd ca 1960. 

 

Nedan redovisas idag gällande stadsplan för Äsperöd (aktuellt planområde markerat i röd cirkel). Denna antogs 

1956 och tillskapade möjligheten att bebygga området. Den är med vissa undantag (nya detaljplaner) i huvudsak 

gällande för området än idag. Stadsplaner och byggnadsplaner gäller till dess att de upphävs, ändras eller ersätts. 

 

 
 

Absoluta merparten av tätorten omfattas av stadsplan/detaljplan, dessa ändras och ersätts konstant, sedan 1956 

har mycket i samhället förändrats, så även ändras stadsbilden och områdens karaktär. Detta arbete sker över 

hela kommunen och inte enbart i Äsperöd.  
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Fastigheten Rydingsberg har idag bestämmelsen ”Allmänt ändamål” i gällande Stadsplan, generellt innebärande 

offentliga verksamheter. Hela fastigheten är inte prickmarkerad.  

 

Idag gällande stadsplan anger enligt ovan Allmänt ändamål, utan större restriktioner i byggrätt, det kan det 

teoretiskt anläggas en gymnasieskola i större omfattning än den som idag byggs i Källdal inom ramen av 

gällande plan, det har dock funnits lämpligare att upprätta ny detaljplan för berört område med huvudändamålet 

bostadsändamål.  

 

Yttranden kan delas in i olika kategorier, de som kan tänka sig bebyggelsen om alternativ väg byggs, de som 

inte vill att alternativ väg byggs, de som inte vill se bebyggelse över huvud taget, de ser behovet av bebyggelsen 

men hellre ser det någon annans stans etc. Hur kommunen än väljer att gå kommer vissa bli missnöjda och 

överklagande av detaljplanen kommer ske. Kommunen måste i dessa situationer prioritera det allmänna intresset 

vilket är ett generellt behov av bostäder och förskoleplatser före en negativ inverkan på trafiksituationen genom 

ökad trafik och buller. I grund och botten handlar detaljplaner om motstående intressen, ökat buller och 

trafikrörelser på befintliga vägar mot bostäder och förskoleplatser. Kommunen måste tjäna det allmänna behovet 

av samhällsviktiga funktioner. 

 

Flertalet yttranden berör frågan att spara naturen, miljön och djuren. Förtätning av befintliga områden är det 

effektivaste sättet att bespara naturen, miljön och djuren. Genom att förtäta ett befintligt område där t.ex 

infrastruktur, VA, och offentlig service redan finns behöver inte ett jungfruligt område tas i anspråk vilket i 

regel genererar en långt större negativ inverkan på naturen. 

 

Betydande miljöpåverkan 

I alla detaljplaner görs en bedömning av kommunen om tänkt exploatering räknas medför betydande 

miljöpåverkan, om planen medför en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, 

detta samråds med Länsstyrelsen som här delar kommunens uppfattning. De flesta detaljplaner och 

exploateringar medför en naturlig miljöpåverkan, positiv eller negativ, betydande miljöpåverkan innebär 

dock att planen medför miljöpåverkan utöver vad som anses normalt och att åtgärder måste göras för att 

begränsa den påverkan. I denna detaljplan har det inte bedömts finnas faktorer som bidrar till en betydande 

miljöpåverkan i den bemärkelsen, bedömningen är plats och situationsspecifik, Denna detaljplanen, liksom de 

flesta andra, medför både positiva och negativa konsekvenser, det har bedömts att de positiva konsekvenserna 

är större än de negativa och att de negativa kan begränsas genom exempelvis trafikförbättrande åtgärder i 

befintligt vägnät. 

 

Genomförande tid 

Genomförandetiden i detaljplanen är föreslagen till 15 år, detta betyder inte att byggtiden är 15 år. 

Boverken anger genomförandetid som: ”Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den 

tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras.” 

Alltså har exploatören 15 år på sig att genomföra detaljplanens intentioner, det kan ske direkt efter att 

detaljplanen har vunnit laga kraft, det kan påbörjas tio år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, det kan ske i 

etapper etc. Det syftas sålunda inte till att byggnation konstant kommer ske över 15 år.  

 

Rimligt i detta fall är etappvis utbyggnad, vilket även ger utrymme för att planera och genomföra den 

avlastningsväg öster om området som redovisas i fördjupad översiktsplan, detta innan detaljplanerat område är 

fullt utbyggt och fullt ut genererar de trafikrörelser utredningarna redovisat. 

 

En ny avlastningsväg kan sålunda tillskapas innan området är fullt utbyggt, dock är denna väg i nuläget inte 

detaljprojekterad utan för denna detaljplan kommer som nämnts primärt åtgärder i den befintliga infrastrukturen 

att göras. Genom denna långt satta genomförandetiden och en etapputbyggnad av området kan en ny avlastande 

vägdragning studeras och genomföras parallellt innan detaljplanen är fullt ut genomförd.  
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SAMMANFATTNING 
Det har under granskningen framkommit synpunkter som ger anledning till 

förändringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt 

kommentarer ovan samt vad som redogörs nedan. 

 
Generellt 

Planbeskrivning och plankarta uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i 

utlåtandet. Utöver detta har justeringar av redaktionell karaktär införts i plankarta 

och planbeskrivning. 
 
 
 

Plankarta 
 
 

• Plankartan revideras så att befintlig stadsplan täcks in. 

• Föreslagen fastighet för förskola har omformats. 

• Bestämmelser om grundläggning, och höjdsättning med hänsyn till markens  

      stabilitet har förts in. 

• Högsta nockhöjd har justerats ii de västra förslagna byggrätterna 

• Bestämmelse om att startbesked inte får ges innan åtgärder mot bergras kommit  

             till stånd. 

      • Mark reserverad för översvämningsyta har säkerställts genom planbestämmelse 

      • Betäckningen Lokalgata ersätts med Huvudgata 
 
Planbeskrivning 

 

• Ändringar under rubriken Genomförandefrågor, konsekvens av           

              förskolefastighetens omformning samt text om att exploatör ska beredas  

              markåtkomst för att kunna åtgärda bergsäkringsåtgärder på kommunal allmän 

              platsmark.  

     • Text rörande MKN vatten förs in. 

     • Text rörande verksamhetshistorik har fört in 

     • Text rörande dagvatten och geoteknik har utvecklats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 

Daniel Andersson 

planarkitekt 
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HANDLINGAR

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, ritad på grundkarta i skala 
1:1000

Till detaljplanen hör följande handlingar:

[X] Plankarta
[X] Planbeskrivning
[X] Fastighetsförteckning

UTREDNINGAR
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[X] Trafikbuller, WSP 2017-05-17, 2017-12-14, 2018-06-18

[X] Trafikutredning ÅF Infrastructure AB 2019-04-05

[X] Bullerutredning ÅF Infrastructure AB 2019-05-22

[X] Arkeologi slutmeddelande, Länsstyrelsen 2017-11-15

[X] Dagvattten, WSP 2017-10-31, rev 2018-08-28

[X] Geoteknik inklusive Radon, WSP 2017-07-06

[X] Solstudie, OkiDoki! Arkitekter, 2018-08-16

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar standardförfarande.

Planbesked Samråd Granskning 2 Antagande Laga kraftGranskning

På grund av ändringar i föreslagen detaljplan sedan granskning genomförs en granskning 2.
 
De ändringarna som skett är en omfördelning av förskolefastighetens yta, en byggrätt norr om förskole-
fastigheten för bostäder har utgått och högsta nockhöjd har justerats i de västra föreslagna byggrätterna. 
Bestämmelser om bergssäkring och dagvatten har tillskapats.

Granskning                                                                                    Granskning 2
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MILJÖKVALITETSNORMER, 5 kap MB

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, 
kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Den räknat till-
kommande trafiken bedöms inte medföra överskridande av MKN, se Trafik, gator och 
parkering.
Möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk status i recipienten Bäveån enligt 
MKN för vatten får inte riskeras i och med ett genomförande av planförslaget. Dessutom 
får ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status utifrån Weserdomen framtagen av EU-
domstolen 2015.
Föroreningsberäkningarna på att planförslaget innebär en ökning av samtliga mängder 
utom kväve som årligen leds till recipienten från utredningsområdet. Detta är en logisk 
konsekvens av att förtäta ett område som tidigare utgjordes i hög grad av grönområden. 
För att minska mängden föroreningar som når recipienten kommer rening av dagvattnet 
att vara avgörande.

Genom att rena dagvattnet med föreslagna åtgärder i form av makadamdiken, växtbäd-
dar eller en kombination av dessa eller genom reningsanläggningar med motsvarande 
reningseffekt bidrar inte utredningsområdet till en ökad föroreningsbelastning på reci-
pienten. Planförslaget bidrar totalt sett till en minskad föroreningsbelastning på Bäveån 
och en förbättring av möjligheterna att uppnå MKN. Ingen enskild kvalitetsparameter 
bedöms försämras om föreslagna renande åtgärder genomförs.

Föreslagen markanvändning har ej har negativ inverkan på riksintressen, detaljplanen 
bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens uppfatt-
ning enligt Länsstyrelsesamråd 2017-11-28.

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN

PLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostäder genom förtätning i och 
kring Äsperödshemmet samt att möjliggöra för en ny förskola.

LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDE

Planområdet är beläget ca 1,5 km från centrum, tillfart sker från Sigelhultsvägen och 
Äsperödsvägen. Planområdets areal uppgår till ca 45 000 kvm. Marken ägs av Bostads-
stiftelsen Uddevallahem och Uddevalla kommun.

BESLUT
Positivt planbesked gavs i Kommunfullmäktige 2016-04-13 § 78. 



Planens syfte och avgränsning har stöd i fördjupad översiktsplan för staden Uddevalla 
antagen 1996 samt i fördjupad översiktplan Uddevalla stad som vann Laga kraft novem-
ber 2017.

Föreslagen detaljplan överensstämmer med den idag aktuella och tidigare gällande över-
siktig planering som finns att tillgå.

ÖVERSIKTLIGA PLANER

Inom området gäller Stadsplan del av Uddevalla stad (Del av Äsperöd).
För området gäller tomtindelning 1485K-202/1960 vilken genom denna detaljplan upp-
hävs.

DETALJPLANER
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Utrdag ur ”Användning av Mark och Vatten”, Fördjupning av Uddevalla kommuns 
översiktsplan. Planområdets ungefärliga läge markerat i rött.

MILJÖMÅL
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu 
och inte lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra 
frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar 
om allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller 
försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark.
Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och lokalt 
anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex miljömål 
ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. 
Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst rele-
vanta för planförslaget.

Begränsad klimatpåverkan samt frisk luft: Ny bebyggelse i anslutning till befintliga linjer 
och vägar uppmanar till utökad kollektivtrafik samt utökade gång-och cykelbanor.
Ett specifikt mål för kommunen är att stärka bussnätet och den lokala kollektivtrafiken ge-
nom lämplig bebyggelselokalisering vilket nås genom planområdet. Planförlaget kan även 
komma att bidra till ett ökat resande med bil vilket inte förordas men i de flesta fall av nya 
exploateringen är ofrånkomligt. Fjärrvärme förespråkas av kommunen, området här anslu-
tet till det lokala fjärrvärmenätet- God bebyggd miljö: genom planerad exploatering tillska-
pas en berikande stadsbild.
Det föreslagna området bedöms sammantaget överensstämma med de nationella och lokala 
miljömålen.



4 (10)

BEHOVSBEDÖMNING

Inom planområdet finns inga biologiska- eller större naturvärden. Riksintressen är inte 
berörda. Planerad användning för marken bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm el-
ler försämra människors hälsa, inte heller miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas i 
nämnvärd omfattning.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan.
Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god 
och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen.
Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande 
miljöpåverkan i samråd 2017-11-28. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR

BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

Planområdet är beläget i Äsperöd med relativ närhet till centrum, inom området står idag 
ett antal byggnader, Äsperödshemmet, förskola, ett gruppboende samt ett antal komple-
mentsbyggnader, området har en viss parkkaraktär.  Planområdet är sluttande åt Äspe-
rödsvägen, från ca + 38 möh till ca + 23 möh och omgärdas av hårt sluttande berg i norr, 
öster och väster. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet ligger i nära anslutning till befintliga kollektivtrafiklinjer och hållplatser, genom 
en expansion av bostäder i området ges underlag för förbättrad tur-täthet etc.

FORNLÄMNINGAR

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar, en fornlämningar i form av en forn-
borg finns dock i anslutning till området. Med anledning av detta har en Arkeologisk 
utredning genomförts, Bohusläns museum november 2017, och i det har konstaterats att 
det inom planområdet inte finns några fornlämningar.

NATUR/REKREATION

Planområdet har idag vissa värdefulla naturvärden, inom planområdet finns ett antal träd 
som bör bevaras avseende rekreation och stadsbild, bland annat en lund av fruktträd i om-
rådets västra del samt trädallén längs infartsvägen och ett större träd i områdets östra del, 
Trädallén är har ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken. Befintlig väg i östra delen av 
planområdet avses kvarstå som väg/gång- och cykelväg. I områdets västra del avsätts natur-
mark för att säkerställa kvarvarandet av befintlig gångstig.

SERVICE
Planområdet är beläget på gångavstånd ca 1,5km från Uddevalla centrum med tillhörande 
servicefunktioner. Cirka 150 meter från planområdet återfinns Äsperödsskolan, förskola 
finns planerad inom planområdet.

VERKSAMHETS HISTORIK

Inom planområdet har ingen förorenande verksamhet skett, marken är idag delvis ianspråkst-
age nav bebyggelse denna har och har ej haft miljöförorenande karaktär. Det bedöms därför  
inte föreligga risk för föroreningar i mark.
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Öster flygel av Äsperödshemmet, 
samt delar av den trädallé som avses 
bevaras.

Bevarandevärd fruktlund.

Vy från Äsperödsvägen.

Vy från Äsperödsvägen.

Utredning inklusive mätning har utförts, WSP 2017-07-06, och visar att planområdet ligger 
inom lågriskområde för radon, inga särskilda åtgärder krävs.

RADON

BULLER

Bullerutredning, WSP 2017-05-17, 2017-12-14, 2018-06-18, visar att planerad exploate-
ring kan klara riktvärden för buller, detta under förutsättning att så kallad tyst sida anord-
nas, det vill säga att bostäder skall vara genomgående med minst hälften av boningsrum-
men vända mot tyst sida. En ökad exploatering medför ökat trafik som medför ökat buller, 
befintlig trafik på Sigelhultsvägen överskrider redan ekvivalent ljudnivå 60 dBA, befintliga 
fastigheter längs Sigelhultsvägen bedöms få en mycket marginell ökning av buller (för att 
öka bullernivån med 3 dBa krävs en dubblering av trafiken). För förskolan används Natur-
vårdverkets riktlinjer, kartering av trafikbuller visar att riktvärdena bedöms kunna hållas.
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GEOTEKNIK

Geoteknisk utredning, WSP 2017-07-06, har genomförts och visar på att bergförstärkning-
åtgärder krävs i delar av norra och västra området, i övrigt är stabiliteten över lag tillfred-
ställande. Markåtkomst för att åtgärd bergsförstärknignar säkerställs genom avtal mellan 
Exploatör och kommun, Situationen bör ses över ytterligare i ett senare skede när bygg-
nadernas lägen och golvnivåer samt yttre markutformning är framtagen. Bestämmelse för 
att säkerställa pålning och att uppfyllnader eller avschaktning ej sker i berörda delar med 
hänsyn till stabilteten säkerställs i plankarta.

Anslutning till området kan ske genom befintlig väg Äsperödsvägen, befintlig utfart kommer 
att nyttjas av bostäder såväl som förskola, ytterligare en utfart anordnas mot Äsperödsvägen. 
Parkering anordnas inom kvarteret, i nära anslutning till planerade bostäder finns god till-
gång på kollektivtrafik, i dagsläget 15-minuterstrafk. Det förordas även att det inom området 
arrangeras möjlighet för bilpool samt olika insatser som främjar cykeltrafik. Äsperödsvägen, 
och framförallt Sigelhultsvägen är idag hårt belastat men det bedöms att vägarna tål den öka-
de trafiken under förutsättning att vissa trafikförbättrande åtgärder görs, utanför detaljplan. 
I fördjupad översiksplan Uddevalla anges att en ny vägdragning kan tillskaps öster om pla-
nområdet vilket kan avlasta trafiken, denna vägdragning finns redovisad under Översiktiga 
planer, sid 3.
Sigelhultsvägen samt  korsningen Sigelhultsvägen/Västgötavägen är idag trafikbelastad med 
bland annat köbildning som konsekvens under vissa tider på dygnet. Utredning har dock 
visat ”Kapaciteten vid korsningen är önskvärd vid nuläget och godtagbar med framtida ökad 
trafikmängd från planområdet.” och att olycksstatistiken är låg på vägen, ingrepp i gatan kan 
avhjälpa framtida risker, detta redovisas i bilaga Trafikutredning ÅF 2019-04-05. Bland annat 
breddning av cykelbana, förhöjd passage i korsning, nya vägmarkeringar och chikaner. 

TRAFIK, GATOR OCH PARKERING

BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

KONSEKVENSER

Planen medger flexibla byggrätter då exakt utformning i dagsläget ej är fastställd, som grund 
till detaljplanen har ett förslag beställt av Uddevallahem och utfört av OkiDoki! Arkitekter 
(Vallastaden) upprättats och nyttjats. 

Detaljplanens ambition är att skapa en tilltalande stadsbild, i förslaget upprättat av OkiDoki! 
Arkiteter så nyttjas nivåskillnaderna på ett berikande sätt och nya kvarter tillskapas utifrån en 
rundgående väglösning. Grunden i förslaget är att befintliga Äsperödshemmet renoveras och 
byggs om/ut, och blir centrerat i i det nya området. Detaljplanen möjliggör fastigheter med 
varierande storlekar med gemensamma gator och teknisk försörjning. 

Befintlig förskola ersätts med en modernare mer funktionell förskola med utrymme för fler 
avdelningar, det skapas en tilltalande symbios mellan bostäderna och förskolan. Bebyggelsens 
höjder ligger under kringliggande berg i väster där fornborgen finns belägen.
Byggnation försätts med gröna tak och maximalt 50% av kvartersmarken inklusive vägar får 
hårdgöras.

Den av WSP framtagna bullerutredningen har efter nämndsbeslut kompletterats med ny 
bullerutredning ÅF 2019-05-22 omfattande även Sigelhultsvägen ut mot Västgötavägen, 
trafikmätning samt förslag på trafikförbättrande åtgärder. Denna visar att riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå vid fasad 65 dBA klaras för befintliga bostäder och enligt riktvärden 
från Naturvårdsverket.
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TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet styrs inte med planbestämmelse, höjdskillnader mellan gata och husets entré 
ska beaktas vid bygglovsprövning. Det är av stor vikt att det som byggs uppfyller de krav 
på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning.

Illustration, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker) Illustration visar befintlig förskola, ej tänkt nybyggnation.

Situationsplan, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker)

Sektion, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker)

SOLSTUDIE

En solstudie har utförts för att studera de skuggningseffekter som respektive huskrupp 
genererar på övrig bebyggelse inom planområdet, resultatet visar att inga orimliga skugg-
ningseffekter uppstår vid exploatering och att förslaget är funktionellt ur aspekten skugg-
ning. Nedan redovisas utdrag ur solstudien som redovisar läget vid vårdagjämning.

Kl 09:00 Kl 12:00 Kl 15:00
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AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Avsikten med beskrivningen är således att vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteck-
ningen.

Avtal och överenskommelser avses tecknas mellan kommunen och Uddevallahem som berörs av 
detaljplaneförslaget i den mån de skall tillföras eller avstå mark. Avtalen ska tecknas innan de-
taljplanen vinner laga kraft för att säkerställa att dessa blir genomförda när detaljplanen vinner 
laga kraft, samt för att tydliggöra planens konsekvenser för respektive fastighetsägare. Exploate-
ringsavtal tecknas med Uddevallahem som kommer kunna utveckla bostäder inom sin fastighet. 
Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplan vinner laga kraft. Exploatören förväntas bekosta 
samtliga åtgärder som genomförandet av detaljplanen kräver, utifrån den nytta som exploatören 
har av planen. 

FASTIGHETSBILDNING 

Fastighetsbildning inom kvartersmark ansvarar exploatör för samt kommunen inom förskole-
fastigheten. Fastighet för förskola avstyckas från Rydingsberg 1. Inom kvartersmark kan det bli 
aktuellt att inrätta anläggningar för exempelvis parkering eller sophantering. Gemensamhetsan-
läggning ska bildas för att lösa den gemensamma infarten för både Rydingsberg 1 och den nya 
fastigheten för förskolan. Kommunen avser att vara behjälplig med att upprätta överenskommel-
ser och ansöka om fastighetsreglering. Förrättningskostnader regleras utifrån nyttan i det speci-
fika fallet.

Kommunen äger merparten av den mark som i planen utgör allmän plats. Fastigheten Rydings-
berg 1 berörs av allmän plats i det västra planområdet. Huvudmannen för allmän plats är skyldig 
att lösa in allmän plats om fastighetsägaren begär det men har också rätt att lösa in marken. An-
gående värdet på den allmänna platsmarken i den nya detaljplanen bestäms intrångsersättningen 
jämfört fastighetens marknadsvärde före och efter expropriation. Utöver det ska 25 procent på 
marknadsvärdet läggas till. Huvudmannen för allmän plats ansvarar för skötseln av densamma.
För att genomföra planen krävs att kommunal mark förvärvas av exploatören. Värdet på marken 
bedöms efter i detaljplanen angiven användning. Överföringen av marken sker genom fastighets-
reglering. Samtliga regleringar förutsätts kunna ske genom frivilliga uppgörelser i vilken ersätt-
ning för marken regleras. Syftet med regleringarna är att fastigheten efter genomförandet överens-
stämmer med detaljplanen. Avtal ska tecknas innan detaljplanen vinner laga kraft.

Gällande tomtindelning 1485K-202/1960 upphävs. Fastighetsbestämning av gränsen mellan Äs-
peröd och Halla-Stenbacken har genomförts under planprocessen. Fastighet för förskola avstyckas 
från Rydingsberg 1 och bildar en ny fastighet som ska överföras till kommunen. 
För att möjliggöra breddning av väg regleras mark i planområdets södra del från Rydingsberg 1 
till Äsperöd 1:35. Gemensamhetsanläggning tillskapas för att säkra förskolans infart mot Äspe-
rödsvägen, ansöks och bekostas av Uddevalla kommun. 

ALLMÄN PLATS OCH KVARTERSMARK
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HUVUDMANNASKAP, ANSVARSFÖRDELNING, EKONOMISKA FRÅGOR

Markägaren till Rydingsberg 1 förutsätts vara exploatör. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Kommunen som huvudman ansvarar för 
framtida drift och underhåll. 
Exploatören svarar för genomförande av detaljplanen.
Planområdet är anslutet till kommunalt VA från Äsperödsvägen inklusive fjärrvärme. 

Teledistributör ansvarar för eventuell utbyggnad av telenät samt eventuell säkerställande av 
anläggningens bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. En ny byggrätt kommer 
beröra befintlig ledning, avtal om flyttning av ledning ska upprättas mellan teledistributör och 
exploatören. 

Bygglov söks hos Uddevalla kommun. Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättnings-
myndighet inom det aktuella planområdet.

ANSVARIGA MYNDIGHETER/UPPLYSNINGAR

DAGVATTEN

Exploatören ansvarar för att ett fungerande dagvattensystem byggs ut. Detaljerna regleras i explo-
ateringsavtal som ska upprättas med exploatör före detaljplanen antas.  Dagvattenutredning har 
utförts, inför granskningsskedet har denna reviderats (2018-08-28). Bland annat har 100-årsregn, 
och rening av dagvattnet tagits i vidare beaktande, förslag på åtgärder presenteras i helhet i utred-
ningen tillhörande detaljplanen, bland annat har byggrätt norr om förskolefastigheten utgått till 
fördel för översvämningsyta. 
För att planförslaget totalt sett ska bidra till en minskad föroreningsbelastning på Bäveån och en 
förbättring av möjligheterna att uppnå MKN föreslås makadamdiken och växtbäddar vilka ska 
säkerställas genomföras genom marköverlåtelseavtal mellan kommun och exploatör. Syftet är att 
uppnå rening av dagvatten och om andra val av reningslösningar anläggs för dagvattenhante-
ring inom utredningsområdet är det nödvändigt att se över att de har motsvarande reningseffekt 
på dagvattnet som de föreslagna lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att följa MKN 
påverkas negativt.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. Genomförandetiden för planen slutar femton 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 genomför-
andetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens 
utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms 
lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”eko-
nomiskt garanterade”.
Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande VA-taxa. Bygglovs-
taxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift tas ut. Planavgift i samband 
med bygglov tas inte ut då detta reglerats i planavtal.

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN

Marköverlåtelser för respektive markområde regleras i exploateringsavtal mellan kommunen 
och exploatör. Kommunen ska bekosta trafikförbättrande åtgärder i anslutning till planområdet.
Kommunen ansvarar för framtida driftskostnader och underhåll av allmän plats inom planom-
rådet. 



EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR EXPLOATÖR INOM OMRÅDET

Genom detaljplanen skapas värde genom byggrätter inom exploatörens fastigheter. Kostnader 
för planarbetet har reglerats i ett detaljplaneavtal. Exploatören ska bekosta de bulleråtgärder 
som krävs i anslutning till planområdet och som uppstår som en konsekvens av exploateringen, 
detaljer och kostnader kommer regleras i exploateringsavtal. Marköverlåtelser för respektive 
markområde regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatör. Exploatören svarar 
vidare för alla kostnader inom kvartersmark. 

MARKÅTKOMST VI BERGFÖRSTÄRKNING

Exploatören ska utföra bergförstärkning/ åtgärder för blocknedfall och då berörs en del av den 
kommunala fastigheten Äsperöd 1:35. Exploatören kommer få tillträde och åtkomst till marken 
för att utföra åtgärderna. Detaljerna för detta regleras i exploateringsavtal mellan parterna.
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Preliminär tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomför-
ande:

Beslut om Samråd i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning 2 i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Laga kraft, tidigast

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.
SAMHÄLLSBYGGNAD

Daniel Andersson
planarkitekt

Martin Hellström
plan- och exploateringschef

januari 2018

juni 2019

november 2019

februari 2020

mars 2020
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a1 Startbe ske d  får inte  ge s för byggnad förrän m arke ns läm plighe t för be byggand e  har 
säke rställts avse e nd e  risk för bloc kne d fall har kom m it till stånd. Kvarte rsm ark, 
PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Gälland e  tom tind e lning upphävs, för Kv Ryd ingsbe rg 1485K-202/1960

m 1 Minst hälfte n av bostadsrum m e n i bostadsläge nhe t ska vändas m ot tyst e lle r
ljud d äm pad sid a, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

b2 Grund läggning e nd ast på pålar till fast botte n, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n3 Marke ns höjd får inte  änd ras m e r än 0,5 m , PBL 4 kap. 10 §

n1 Be fintliga träd  får e nd ast fällas om  d e t är sjukt e lle r utgör e n säke rhe tsrisk, PBL 4 kap. 10 §

e  0 Största e xploate ring är angive t värd e  i kvad ratm e te r bruttoare a, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

BESD

Bostäd e r, Te knisk anläggning, Skola, Vård , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

GATA1 Huvud gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Bostäd e r, Te knisk anläggning, Skola, Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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Handläggare 

Ekonom Monica Laigar-Strandberg 

Telefon 0522-69 64 22 
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se 

 

Återrapportering Internkontrollplan 2019 

Sammanfattning 

Internkontrollplan för 2019 innehöll totalt fem kontrollpunkter. Två 

kommungemensamma kontrollpunkter, lönetillägg samt hot och våld. Och tre 

förvaltningsspecifika kontrollpunkter, efterlevnad av riktlinjer för representation, 

avtalsuppföljning och återrapportering av beslut/uppdrag.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-25 

Bilaga 1: Internkontrollplan 2019   

Bilaga 2: Sammanställning av registrerade ärenden 2019 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen 2019 för kultur och 

fritidsnämnden samt de slutsatser och rekommendationer som föreslås. 

   

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsnämnden antog 2018-12-13 § 179 internkontrollplan för 2019 

(KFN2018/174). Kultur och fritidsnämnden har utfört den planerade granskningen 

vilket redovisas nedan. 

 

Lönetillägg 

Bakgrund: 

Personalavdelningen har noterat att det i varierande grad förekommer att medarbetare 

ges lönetillägg för att utföra vissa arbetsuppgifter. Lönetillägg kräver delegationsbeslut. 

Rutinen anger att alla tillägg ska vara tidsbestämda och att beslutet följs av ett underlag 

som beskriver syftet med tillägget. Personalavdelningen har tagit fram ett förslag till 

bestämmelser för lönebildning, i vilka det tydligare ska reglera lönesättning. 

Bestämmelserna antogs av kommunstyrelsen 31 oktober 2018, § 261. 

Avgränsningar och metod: 

Då det redan tidigare konstaterats at systemet med lönetillägg tillämpas i olika 

omfattning beroende på förvaltning och yrkeskategori finns anledning att tro att det 

jofl02
Maskinskriven text
7.
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råder olika synsätt i kommunen som kan ge oönskade effekter, både ekonomiskt och i 

synen på kommunen som arbetsgivare. 

 

Personalavdelningen tar fram listor över samtliga lönetillägg per förvaltning. 

Lönetilläggen kontrolleras genom att besvara ett antal frågor: 

- Är anledningen till tillägget relevant jämfört med när beslutet togs? Kvarstår 

rollen? 

- Har alla med liknande uppdrag också samma omfattning av tillägg? 

- Är alla tillägg tidsbestämda? 

- Finns tillägg i form av ledighet? 

Resultat: 

Innan granskning genomfördes på listor som personalavdelningen tagit fram togs 

uppgifter om hur många som haft lönetillägg de senaste åren fram för att se om det har 

skett någon förändring sedan bestämmelserna om lönebildning beslöts i 

kommunstyrelsen 2018. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen hade följande utfall: 

 

Lönetillägg år Antal 

2015 13 

2016 13 

2017 6 

2018 5 

2019 1 

 

En översyn av tillägg har skett i förvaltningen och hanteringen av resultatet har medfört 

att tilläggen blivit färre. 

 

För 2019 finns ett lönetillägg på kultur och fritidsförvaltningen. Enligt underlag är 

tillägget relevant och rollen kvarstår. Detta tillägg finns i samtliga förvaltningar för 

samma uppdrag och omfattning. Tillägget är tidsbestämt ett år i taget. 

 

Övriga tillägg i form av ledighet, förekommer inte efter förfrågan till samtliga chefer i 

förvaltningen.  

Slutsatser och rekommendationer: 

Kultur och fritidsnämnden är restriktiva med lönetillägg, idag finns endast en person 

som har detta utifrån ett gemensamt uppdrag som delas av flera förvaltningar. Ingen risk 

att för höga lönekostnader uppstår. 
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Hot och våld 

Bakgrund: 

Kommunen har riktlinjer för hantering av hot och våld. Cheferna ansvarar för att 

bedöma risker för hot och våld och att hantera dessa i vardagen, samt att hantera 

situationer som uppstår i enlighet med riktlinjen. För att hanteringen ska fungera 

ändamålsenligt är kunskap om riktlinjen och ansvarsfördelningen en kritisk faktor. 

 

Det finns en kommunövergripande checklista framtagen som i många fall räcker för att 

hantera riskerna om hot och våldssituationer uppstår. För vissa mer utsatta verksamheter 

behöver den kommunövergripande checklistan kompletteras med verksamhetsspecifika 

checklistor för att säkerställa att risker fångas upp, hanteras och förebyggs. 

Avgränsningar och metod: 

Granskningen av efterlevnad och kännedom om riktlinjerna mot hot och våld samt att se 

om verksamheter som behöver upprätta kompletterande checklistor gjort detta. 

 

Samtliga chefer på förvaltningen har svarat på en enkät för att kartlägga kännedomen 

om riktlinjerna. Frågorna som ställdes var: 

 

- Känner du till kommunens övergripande riktlinjer för hot och våld? 

- Tar ni årligen upp riktlinjerna kring hot och våld på APT? (arbetsplatsträff) 

- Har din verksamhet behov av att upprätta kompletterande checklistor för hot och 

våld? 

o Om behov finns, har verksamheten upprättat en kompletterande 

checklista? 

o Om behov finns, men verksamheten inte har upprättat kompletterade 

checklista, hur ser tidsplanen ut för att göra kompletteringen? 

- Finns det ytterligare behov för verksamheten för att öka kunskapen kring 

riktlinjerna? 

 

Kompletterat till dessa frågor har utfall gällande kostnader för larm och bevakning tagits 

fram för att se om det har skett en ökning samt vilken kategori av kostnad som ev. har 

förändrats. Perioden som granskats är 2016-01-01 – 2019-08-31. 

Resultat: 

Samtliga chefer svarade att det kände till kommunens övergripande riktlinjer för hot och 

våld, merparten svarade att man årligen tar upp riktlinjerna kring hot och våld på APT. 

Någon verksamhet tar upp riktlinjerna mer sällan. 

 

På frågan om verksamheten upprättat kompletterande checklistor för hot och våld, fanns 

svaren ja och nej. De som svarade nej, var det för att det inte fanns behov av detta. Dock 

svarade de flesta att det fanns upprättade checklistor och att det finns rutin för om det 

ska uppdateras. 
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På sista frågan om det fanns ytterligare behov för verksamheten att öka kunskapen kring 

riktlinjerna så svarades det att det är ett pågående arbete och att det är en ständig punkt 

på APT samt att det behövs ständig påfyllning och uppdatering.   

 

Uppföljning av utfall av kostnader för larm och bevakning visar en ökning från 2016 till 

augusti 2019 och trenden ser ut att kostnaderna fortsätter att öka. 

  

2016 2017 2018 2019 (t o m aug) 

Utfall 161 044 kr 206 688 kr 228 193 kr 173 745 kr 

 

 
 

Vilken typ av kostnad är det då som har ökat över tid? Larm och 

bevakningskostnaderna har delats upp i olika orsaker: 

 

- Larmryck 

- Personlarm/överfallslarm 

- Ronderande bevakning, cirkulering i preventivt syfte av väktare i bil eller till 

fots runt vissa objekt. 

 

För den granskade perioden har kostnaderna för Larmryck minskat över tid, för 

Personlarm/överfallslarm sker en större ökning från och med 2018. Den största ökning i 

kr avser Ronderande bevakning. Fortsätter trenden under 2019 som hittills kommer den 

totala kostnaden för larm- och bevakningstjänster ökat från 2016 till 2019 med ca 50 %. 
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Slutsatser och rekommendationer: 

Det finns bra kännedom om kommunens övergripande riktlinjer för hot och våld samt 

att man tar upp dessa årligen på APT. Det finns upprättade checklistor i verksamheter 

som är i behov av detta som ett komplement till riktlinjerna. Det finns idag rutiner för 

uppdatering av dessa. Det framkom önskemål om att gemensamt planera en dag för 

förebyggande arbete, där frågor som hot och våld är inkluderade. 

 

Kostnaderna för larm och bevakningstjänster beräknas öka med ca 50 % från 2016 till 

2019, denna kostnadsökning kan bl. a bero på att det finns en ökning av hot och våld för 

våra verksamheter, och därmed ett ökat behov av larm- och bevakningstjänster. 

 

Efterlevnad av riktlinjer för representation 

Bakgrund: 

Kommunstyrelsen antog reviderade riktlinjer kring representation och uppvaktning för 

anställda och förtroendevalda 2016-09-28 (KS 2015/590 §247). Till dessa riktlinjer har 

kommunledningskontoret reviderat tillämpningsanvisningar. 

 

Representation är en del i kommunens relationer i första hand med utomstående, men 

även den egna personalen. Representation utövas i olika sammanhang och på olika sätt, 

men vanligtvis avses kostnader för gåva, mat, dryck eller liknande. 

 

Det finns ett antal kritiska faktorer som kan uppstå i samband med representation. 

- Bristande kännedom om vilka regler som gäller 

- Olika hantering vid olika arbetsplatser 

- Rapporteringsverktygen är inte ändamålsenliga 

- Rapporteringsrutinerna är bristfälliga 

- Rapporteringsverktyg/rutiner upplevs som krångliga och svåra att använda 

- Medvetet strunta i bestämmelserna 

- Fel skatteunderlag 

Konsekvensen om det inte fungerar är kännbar, då kommunens anseende kan skadas om 

riktlinjerna inte följs. Det är högst sannolikt att fel kan inträffa. I ett led att informera 

cheferna på kultur och fritid genomfördes utbildningstillfälle där de beslutade 

riktlinjerna gicks igenom. Cheferna fick då ett antal frågeställningar att besvara för att 

se vilken kunskap de hade om skatteverkets regler om förmånsbeskattning. Dessa frågor 

har även ställts till granskade områden 2019. 

Avgränsningar och metod: 

I kontrollmomentet ingår följande frågeställningar: 

 

1. Har chefer (motsvarande) kunskap om riktlinjerna? 

2. Tillämpas riktlinjerna? 
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3. Redovisas syfte och deltagare på underlagen? 

4. Sker attest av rätt befattningshavare? 

5. Fungerar rapporteringen med de verktyg (blanketter) som finns? 

 

Ett urval av befattningar som har rätt att representera och för dessa kontrollera fakturor 

och övriga redovisningar. 

 

För kultur och fritid valdes ansvarsområden för tre chefer på olika nivåer ut. Samtliga 

fakturor för perioden 2018-07-01—2019-06-30. Kompletterat till genomgången av 

fakturorna har ett antal frågor besvarats av de chefer som granskats. 

 

Följande konton har granskats: 

 

5591 Övriga kostnadsersättningar, skattefri 

5841 Arbetslunch 

7101 Representation extern, ej avdragsgill moms 

7102 Representation extern, avdragsgill moms 

7103 Representationsgåvor 

7109 Övrig representation 

7111 Personalfester 

7112 Förtäring vid arbetsplatsträffar, informationsmöten m.m. 

7113 Förtäring vid intern utbildning 

7114 Personalförfriskningar 

7115 Uppvaktningar och minnesgåvor 

7119 Övriga personalsociala/personalbefrämjande åtgärder 

7651 Utbildning/kurser/konferenser, inrikes 

7652 Utbildning/kurser/konferenser, utrikes 

Resultat: 

Fakturor/verifikationer för den granskade perioden 2018-07-01—2019-06-30 var 46 st. 

Av dessa valdes 4 st bort, dels för att dessa rättats till under perioden till andra konton 

eller krediterats. Totalt ingick 42 st fakturor på totalt 154 650 kr. 

 

Kontrollmoment JA NEJ ÖVRIGT TOTALT 

Är kontot korrekt? 26 2 14 42 

Finns deltagarförteckning? 23 15 4 42 

Är attest korrekt vid chefens egen medverkan? 6 6 30 42 

Är tillfället aktuellt för förmånsbeskattning? 7 27 8 42 

 Vid svar JA, anges syfte 7    

Vid svar JA, är syftet tydligt 6 1   

Rätt momsavdrag vid extern faktura 39 0 3 42 
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Granskningen visade att 62 % av underlaget var rätt konterat (26 st av 42 st). På 14 st 

underlag gick det inte att göra en bedömning om kontot var korrekt, redovisat under 

övrigt. Deltagarförteckning redovisades på 23 st fakturor (54%) medan på 15 st (36%) 

fanns det inte med. De övriga 4 st bestod i att det inte var relevant om det redovisades 

eller inte. 

 

När det gäller om attesten var korrekt vid chefens egen medverkan, var 14 % (6 st) av 

kontrollerade fakturorna felaktigt hanterat. Under övrigt redovisas att chefen inte har 

deltagit eller att det inte vara bedömningsbart eller att det inte var relevant. 

 

I 7 st fall var tillfället aktuellt för förmånsbeskattning, syftet var angivet, men vid ett 

tillfälle var det inte tydligt. För 27 st granskade fakturor var det inte aktuellt för 

förmånsbeskattning. Under övrigt var det antingen inte relevant eller så var det inte 

bedömningsbart utifrån underlaget. 

 

Vid kontroll av om rätt momsavdrag bokförts var det ingen faktura som var felaktig. Av 

3 st granskade fakturor fanns moms inte angivet på fakturan, dessa redovisas under 

övrigt. I granskningen ingick även att se om det var intern eller extern representation. 

Det som framgick var att användningen av felaktigt konto (2 st) avsåg inte intern eller 

extern representation utan det var verksamhetskostnader. 

 

 Antal % 

Intern representation 16 38 

Extern representation 1 2 

Extern utbildning 13 31 

Verksamhetskostnad 12 29 

TOTALT 42 100 

 

Nedan redovisas sammanställt svar på frågor från utvalda chefer. 

 

1. I maj 2016 beslutades nya riktlinjer för representation och uppvaktning för 

anställda och förtroendevalda. Har du läst och har kunskap om de nya 

riktlinjerna? 

  Ja 

2. I samband med de nya riktlinjerna publicerades också 

tillämpningsanvisningar för redovisning av representation. Har du tagit del av 

dessa och känner att du har kunskap om innehållet? 
 Ja 

3. I vilka fall representerar du? Internt och externt 

Externt: besök från andra kommunen, samarbeten, program, föreläsare/teatrar 

som kommer till oss. 

Internt: Pensionsavgångar, beslutade högtidsdagar, personalmöten där hela 

personalen samlas 
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4. Vet du gränsdragningen mellan representation och när det är en privat 

omkostnad som ska förmånsbeskattas? 

Ja 

5. Har ni haft interna diskussioner på förvaltningen centralt eller kollegor 

emellan om nivån för representation? 

 Ja 

6. Har du stämt av nivån på representation med din chef? 

Nej 

Slutsatser och rekommendationer: 

Det var 5 % av de granskade fakturorna som var felkonterade, jämfört med 

granskningarna 2017 och 2018 där andelen felkonterade fakturor var 25 % resp. 4%.  

Det är bra att konteringen är så rätt som möjligt, annars kan det ge flera olika 

konsekvenser när man följer upp en verksamhet. Det kan bland annat ge fel resultat till 

att man har en allt för vidlyftig representation än vad som är fallet. 

 

Antalet granskade fakturor 2019 var 42 st vilket är färre än 2017 och 2018 (158 st 

resp.53 st). En anledning till att antalet fakturor är färre är att man infört sparåtgärder 

där granskade konton är berörda. 

  

Andelen fakturor som var felaktigt attesterade är lägre 2019 (14%) jämfört med 2018 

(15 %) men högre än 2017 (5 %). Det är viktigt att rätt person attesterar, det bör gå att 

undvika helt.  En åtgärd är att ge information om hur viktigt det är att det är rätt 

attestant. 

 

Antalet underlag i granskningen är få, vilket gör att en enstaka felaktighet ger en stor 

procentuell avvikelse. En ny granskning föreslås att genomföras om 2–3 år igen för att 

se om resultatet blir annorlunda. 

 

Avtalsuppföljning 

Bakgrund: 

Förvaltningen hade revision 2010 och 2011 som resulterade i två rapporter.  

I revisionens första rapport anser man att riktlinjer för avtalshantering, prissättning, 

uthyrning ska beslutas av nämnd – beslut antogs i nämnd i april 2012.  

I revisionens andra rapport anser man att det är av vikt att snarast besluta om riktlinjer 

avseende reklamrättigheter och tillse att avtal tecknas – beslut antogs av nämnd i april 

2012.  Nya riktlinjer för reklamrättigheter beslutades av nämnd i november 2013.  

Skriftlig rutin och ansvarsfördelning för avtalshantering antogs i kultur och 

fritidsförvaltningens ledningsgrupp 2015-01-23. 
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Förvaltningen har avtal med ett flertal föreningar gällande lokaler men också udda avtal 

såsom fiskerättigheter, master för telekommunikation, klättervägg, serveringsrättigheter 

och reklamrättigheter. Sedan 2012 används IT-stöd för hantering av avtal samt mall för 

nytecknande av avtal.  

Avgränsningar och metod: 

Från internkontrollplan 2019 är kontrollmoment att undersöka om avtalen är aktuella 

och följer beslutade riktlinjer. Uppföljning från internkontrollplan 2018 är att se över 

beslutade rutiner och riktlinjer för avtalshantering. 

Resultat: 

Fakturering har skett enligt avtalsvillkoren på samtliga aktiva
1
 avtal per 2019-11-20.   

 

Sammantaget fanns det 28 aktiva avtal per 2018-11-20; 

- 20 lokalkontrakt 

- 3 mast avtal för telekommunikation 

- 2 fiskerättsavtal 

- 1 reklamavtal 

- 1 klättervägg 

- 1 servering 

 

Sammantaget finns det 37 aktiva avtal per 2019-11-20; 

- 22 lokalkontrakt 

- 3 mast avtal för telekommunikation 

- 2 fiskerättsavtal 

- 5 reklam avtal 

- 1 klättervägg 

- 1 servering 

- 3 arrenden 

 

Totalt finns det 41–46 avtal, varav 37 st är aktiva vilket innebär områden med 

reklamupplåtelse som är inaktiva av olika orsaker. På dessa områden saknas motpart på 

två områden, Rimnersvallen B- och C-plan, och på Rimnershallen och Fridhemshallen 

finns det mellan 2–6 avtalsparter i dagsläget. Avtalsdiskussioner pågår med föreningar 

som är verksamma i Rimnershallen och Fridhemshallen för att slutföra avtalsskrivning i 

början av 2020. 

 

Inaktiva avtal Reklamupplåtelse 

Rimnersvallen B-plan (motpart saknas) 

Rimnersvallen C-plan (motpart saknas) 

Rimnershallen (avtalsskrivning pågår) 

Fridhemshallen (avtalsskrivning pågår) 

                                                      
1
 Avtal som faktureras löpande enligt avtalsvillkoren 
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Övriga 

Friluftsfrämjandet, Ljungskile kallbadhus 

 

Avtal för servering på Agnebergshallen, Fridhemshallen och Rimnersvallen tecknas inte 

längre utan hanteras genom att föreningar hyr caféet per tillfälle i samband med 

arrangemang. Särskild taxa från och med 2019-01-01. 

 
Avtalshantering reklamrättighet 

Nya avtal har tecknats om reklamupplåtelse och flera pågår. Under året har man sett 

över riktlinjerna för upplåtelse av permanent reklamrättighet för att tydliggöra rutiner 

för hantering av reklamupplåtelse. 

 

Utifrån tidigare beslutade ”Riktlinjer för upplåtelse av permanent reklamrättighet” har 

plan för upplåtelse uppdaterats, i vilken lämpliga platser för reklam detaljerats, utifrån 

att platserna är praktiskt lämpade (trygg och säker) samt attraktiva ur ett 

föreningsperspektiv. En ny avtalsmall är framtagen som förtydligar avtalstid, kostnader 

samt rättigheter och skyldigheter. Avtalen diarieförs och taggas med påminnelse i 

Ciceron (ärende- och dokumenthanteringssystem) gällande sista dag samt att det ligger i 

föreningens intresse att förnya avtal då reklam annars plockas ner direkt efter avtalets 

upphörande.  

Slutsatser och rekommendationer: 

Under året har avtal sagts upp för omförhandling, då det var nära förestående att gå in i 

en ny förlängningsperiod. Under 2019 har sju nya avtal tecknats (inkl. de avtal som 

omförhandlats). Totalt faktureras 1 448 902 kr 2019 för de 37 aktiva avtalen. 

 

Riktlinjerna följs för avtalshantering och rutinerna är uppdaterade, främst vad gäller 

hantering av reklamupplåtelse, men även bevakning av avtal som är nära förestående att 

förlängas om det ska sägas upp för omförhandling eller om det ska få löpa på ytterligare 

en förlängningsperiod.  

 

Återrapportering av beslut/uppdrag 

Bakgrund: 

Kultur och fritidsnämnden framförde önskemål om en överblick över de ärenden som 

inkommer till nämnden samt hur dessa hanteras i förvaltningen under året. En sådan 

genomgång för 2018 gjordes. Nämnden önskade då en fortsättning genom uppföljning 

2019. Frågan inkluderades i samma veva i internkontrollen för 2019. 

Avgränsningar och metod: 

Det som specifikt har undersökts är hur stor andel av det totala antalet ärenden som 

registreras i förvaltningens diariesystem (Ciceron), som blir föremål för nämndbeslut. 

Dessa beslutsärenden har också kategoriserats enligt typerna: medborgarförslag, enligt 
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årshjul, större utredningar, bidrag och subventioner, remisser och samråd, formalia, 

ledamotinitiativ samt Övriga. Till undersökningen hör också en redogörelse över de 

informationspunkter som delgetts nämnden under året, för att få en översikt på vilka 

frågor som förvaltningen årligen hanterar utöver nämndbeslut. 

 

En totalundersökning av registrerade ärenden har genomförts, liksom en genomgång av 

samtliga protokoll från kultur och fritidsnämnden december 2018 till och med oktober 

2019. Kallelsen till november 2019 har också inkluderats i undersökningen.  

Resultat: 

Förvaltningens hantering av ärenden 2019 motsvarar i hög utsträckning hanteringen 

2018. Ungefär samma mängd ärenden registreras, ungefär samma mängd blir föremål 

för beslut, samma typer av ärenden behandlas och andelen informationsärenden är 

precis som 2018 omfattande även 2019. Förvaltningen har hög genomströmning av 

ärenden som blir föremål för handläggning och beslut.  

Mer detaljerad redovisning finns i bilaga: Sammanställning av registrerade ärenden 

2019. 

Slutsatser och rekommendationer: 

En uppföljande enkät riktad till nämnden skulle kunna bli aktuell. Fokus skulle då ligga 

på upplevelse av överblick, nivå på information samt dess omfattning. En årlig rutin 

med att följa upp förvaltningens hantering av ärenden bör införas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Monica Laigar-Strandberg 

Kultur och fritidschef Ekonom 

Expediera till  

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Uddevalla kommuns revisorskollegium 
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Sammanställning av registrerade ärenden 2019 
2018 gjordes en sammanställning av de ärenden som registrerats på kultur och 

fritidsförvaltningen mellan 2018-01-02 och 2018-11-30. Denna sammanställning tar vid där 

föregående slutar, dvs 2018-12-01 och omfattar registrerade ärenden fram till och med 2019-

11-14. 

 

Sammanställningen görs av två skäl; dels härrör idén från en workshop genomförd 2018-10-

10 med nämnden där önskemål om en sådan överblick uttrycktes, dels utgör den en punkt på 

årets internkontroll.  

 

Sammanställningen syftar till att ge nämnden en överblick över det gångna årets 

ärendehantering, genom kategorisering och uppföljning av de ärenden som nämnden 

behandlat under året. 

 

Underlaget till sammanställningen är kommunens dokumenthanteringssystem samt kultur och 

fritidsnämndens protokoll. 

 

Uppdrag enligt internkontrollen 
Återrapportering av beslut och uppdrag genom att gå igenom årets protokoll, 

ärendebalanslista samt kategorisering av ärenden som inkommit och behandlats. 

Genomförande: hösten 2019. 

 

Åtgärder kopplat till kritiska faktorer 
1. Förtydliga skillnaden mellan ”information” och ”återrapportering” 

2. Öka tillgängligheten till informationen till nämnd avseende bokslut, 

delårsredovisningar och större utredningar 

3. Förbättra rutinen kring vad som ska återrapporteras och i vilket forum det ska ske 

4. Öka informationen till nämnden avseende löpande avstämningar i beredningens forum 

kallad ”gyllene zonen” 

 

 

1. Det finns ingen tydlig gräns mellan information och återrapportering. Båda syftar till 

att öka nämndens kunskap och insyn i förvaltningens verksamhetsområden. Ett 

informationsärende kan innehålla återrapporterande moment och vice versa. Vissa 

skillnader finns dock. Informationsärenden har framåtsyftande karaktär. 

Informationsärenden handlar främst om att informera nämnden i kunskapshöjande 

syfte. Det kan också handla om information om ett ärende inför beslut, som kräver 

fördjupande kunskaper eller nyorientering. Samtliga informationsärenden som har 

egen paragraf får också ett beslut knutet till sig. Informationsärendena har i regel ett 

bildspel som publiceras på politikerwebben. Därtill har både förvaltningschef och 

ordförande varsina informationspunkter. Innehållet styrs av informanten och är ofta 

knuten till det som diskuterades på presidiemötets ”gyllene zon”. 

 

Ärenden som blir föremål för återrapportering kan kategoriseras i två grupper, men har 

det gemensamt att de är av bakåtsyftande karaktär. Dels handlar det om det löpande 

arbetet, arbetsmiljöfrågor och särskilda projekt, dels om utkomsten av nämndens 

styrkort. Återrapportering sker genom delårsbokslut och verksamhetsberättelse samt 
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specifika återrapporteringspunkter på dagordningen. Återrapporteringsärenden har i 

regel ett bildspel som publiceras på politikerwebben. 

  

2. Under 2019 har kultur och fritidsnämnden vid ett antal olika tillfällen fått 

introduktion/repetition om verksamhetsredovisning. Presentationsmaterialet till 

årsredovisningen i februari innehöll bland annat en läsguide. Eftersom 

nämndstrategier vid det tillfället saknades, var presentationen baserad på större 

händelser samt de fyra övergripande syftena. Delårsrapporternas presentationsmaterial 

(maj och september) hade likvärdig struktur och utgick ifrån kommunfullmäktiges 

riktningar, för att förtydliga styrkedjan mellan kommunfullmäktige-kultur och 

fritidsnämnden-Verksamhet. I september hade riktningarna knutits till 

nämndstrategierna, som nämnden fattade beslut om i juni. Samtliga 

informationspunkter har lagts upp på politikerwebben i anslutning till 

nämndsammanträdet. Styrkortet finns tillgängligt för förtroendevalda via inblicken. 

Det handlar således både om muntlig och skriftlig information. 

 

3. På beredningens dagordning/kallelse står punkten ” vilka ärenden ska 

återrapporteras”? Det är ordförande som leder presidiemötet. I dialog mellan 

förvaltningschef och ordförande kommer områden upp, lämpliga för återrapportering 

eller information. 

 

4. Denna punkt är avhängig presidiets förmåga att sprida information till övriga 

ledamöter. Till stöd finns ordförandes fasta punkt på dagordningen ”ordförande 

informerar”. 

 

Förvaltningens handläggningsrutiner 
Inför kallelse till beredning och nämnd går förvaltningens handläggare igenom aktuella 

ärenden och gör en bedömning om när de är färdiga för beslut. Vid dessa möten ges också 

förslag till informations- och återrapporteringspunkter (utöver Förvaltningschef informerar 

samt Ordförande informerar). Dessa rör pågående uppdrag (tex. badhus), avstämningar kring 

löpande processer (tex. Dataskyddsförordningen), presentationer av större utredningar (tex. 

Kartläggning av kostnader och hinder för deltagande i kultur och fritids verksamheter) samt 

föredragningar av avslutade projekt (tex lovstödsaktiviteter).  

 

I samband med presidiemöte inför kallelse till nämnd, går ordförande och vice ordförande 

igenom de förslag förvaltningen har avseende beslut och informationer.  

 

Tre gånger per år återrapporteras nämnd- och kommunfullmäktigeuppdrag i delårsbokslut. En 

utförlig beskrivning av hur förvaltningen arbetat med de pågående uppdragen går att läsa i 

dokumentet ”Delårsbokslut” som följer kallelsen.  

 

2019 års ärendehantering 
170 ärenden inkom under 2019 (2018-12-01-2019-11-14) till kultur och fritidsförvaltningen. 

Drygt en tredjedel av dessa (62 stycken) var föremål för direkta nämndbeslut. Av de 62 

ärendena var nästan vart tredje ett medborgarförslag. 

 

Antalet inkomna ärenden speglar inte till fullo antalet behandlade ärenden under året, 

eftersom många vissa uppdrag redan initierades under 2018 eller tidigare, för beslut 2019. 

Exempel på sådana ärenden är Revidering av kultur och fritidsnämndens 
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dokumenthanteringsplan och Kartläggning av kostnader och andra trösklar för barns och 

ungdomars deltagande i olika kultur- och fritidsaktiviteter.  

 

Typer av beslutsärenden 
Nedan finns en kategorisering av de ärenden som inkommit som nämndbeslut under 2019. 

Ärenden inom kategorin ”enligt årshjul” är regelbundet återkommande såsom delårsrapport, 

viss typ av bidragsfördelning, kulturpris osv. 

Formalia gäller beslut i administrativa frågor som gäller för hela kommunen, såsom 

dokumenthanteringsplan och val till olika kommunala råd. Likaså av- och slutrapporteringar 

av ärenden ligger i denna kategori.  

 

Typ 2018 2019 

Medborgarförslag 25 15 

Enligt årshjul 19 19 

Större utredningar 6 2 

Bidrag och subventioner 9 8 

Remisser och samråd 9 11 

Formalia 3 11 

Ledamotsinitiativ 1 4 

Övriga 11 9 

 

Beslutade ärenden i nämnden 2019 

Medborgarförslag 
Nämnden har från december 2018 till november 2019 behandlat 15 medborgarförslag. Av de 

totalt 17 förslag som inkommit under 2019, har 11 behandlats. De övriga 6 har inkommit 

under hösten 2019 och helt enkelt inte hunnit handläggas än. De medborgarförslag som inkom 

under året berörde områdena badhus och badplats (5), fritidsgård (2), konstnärlig gestaltning, 

fyrverkerier (2), friskvårdsanläggning (5), kulturhistoriska miljöer samt en som berör förstärkt 

trygghet i anläggningsmiljöer. 

 

Övriga nämndärenden 
Av de 62 under 2019 inkomna ärenden kategoriserade som nämndbeslut, har 53 beslutats. Det 

är alltså bara nio beslutsärenden som ännu inte hanterats.  

 

Beslut som lett till nya åtaganden under året 
Den omfattande kartläggningen om trösklar och andra hinder, föranledde principbeslutet att 

använda kunskapen som underlag för utredningar och beslut framöver.  

 

Ett medborgarförslag som berörde utvecklingen av Rimnersområdet (2018-12-13 § 168), 

inkluderades enligt nämndens beslut som en del i den framtida utvecklingen av 

Rimnersområdet som idrottscentrum. Även motionen från Alliansen (M, KD, L och C) om 

Rimnersområdets utveckling (2018-12-13 § 177), hänvisades till utredning om 

Rimnersområdets framtid.  

 

Ledamotinitiativet om hinderbanor vid Bodele (2019-02-13 § 29) beslöts ingå i uppdraget att 

utveckla området Gustafsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken. 

Ett beslut rörande medborgarförslag om badplatsutveckling, inkluderades i ett ännu inte 

formaliserat nämnduppdrag om översyn av badplatser.  
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2019-05-15 beslutade nämnden, § 61, att idrottsbiblioteket Fritidsbanken ska göras permanent 

inom ramen för förvaltningens ordinarie verksamhet samt att utvärderingsrapporten ska 

användas som underlag till fortsatt utveckling av verksamheten.  

 

Medborgarförslaget 2019-06-11 § 77 om kulturell fritidsgård till ungdomar, skulle inkluderas 

i utredning om lokaler för kultur samt eventuella kommande uppdrag rörande Kulturskolan 

eller andra kulturlokaler för unga. 

 

Beslutet rörande IOP med IFK Uddevalla (2019-08-26 § 91) föranledde en rad olika åtgärder 

för uppföljning och återrapportering. 

 

Informationer på nämnden 
Nedan kommer ett urval av informationspunkter som avhandlats på nämnden under 2019, 

som egna punkter på dagordningen och via ”förvaltningschef informerar” och ”ordförande 

informerar”. Ett antal av punkterna har behandlats flera gånger under året.  

 

1. Aktivitetspark 

2. Barnkonventionen 

3. Besparingar  

4. Bidrag till konstgräsplan på Thordéngården 

5. Boken Musiklivet i Uddevalla 

6. Budgetdialog  

7. Finansiering av offentliga arrangemang 

8. Fortbildning i kultur och fritids verksamhetsområden 

9. Framtidens bad 

10. Förutsättningar för budgetdialog 2020-2022 

11. GDPR 

12. Hantering av IFK Uddevallas ansökan om bidrag 

13. Händelser sommaren 2019 

14. Incidenter i verksamheten 

15. Invigning aktivitetspark 

16. Jäv 

17. Kartläggning av kostnader och andra hinder för deltagande i kultur och fritidsverksamheter 

18. KEKS 

19. Kommungemensamma utbildningsinsatser för förtroendevalda 

20. Konstprogram för gestaltande uttryck vid ombyggnad av Kungsgatan och del av 

Drottninggatan 

21. Kultur och fritids övergripande syften 

22. Kulturdialogarbete VGR 

23. Källdalskomplexet 

24. Lokalfrågor för Kulturskolans verksamhet.  

25. Lovstöd 

26. Nämndadministration och mötesteknik 

27. Omorganisation 

28. Ordförandeuppdrag om behovsanalys Stadsbibliotek 

29. Organisationsförändringar 

30. Parksommar 
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31. Personalfrågor framtidens bad 

32. Personalförändring AC 

33. Plan för hållbart friluftsliv/kartläggning friluftsliv 

34. Praktik för ledamöter 

35. Process för översyn av föreningsstöd 

36. Reaktioner på sommaraktivitetsutbudet 

37. Rekrytering AC fritid unga 

38. Renovering Kulturskolan 

39. Rimnershallen och Rimnersvallen 

40. Rutiner för nämndarbete 

41. Sammankomst för ICORN 

42. Semesterrutiner för ordförandeskap 

43. Sparkrav och inköpsstopp 

44. Styrkortsprocess 

45. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

46. Tack till förvaltning och nämnd för årets arbete 

47. Tackkort från kulturpristagare 

48. Tillfälligt bad 

49. Uddevalla Ridklubbs skuld 

50. Uppstart verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020 

51. Årsredovisning och årsbokslut 

52. Återrapportering av arbetsmiljö 

53. Återrapportering av nämndärenden 2018 
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Handläggare 

Ekonom Monica Laigar-Strandberg 

Telefon 0522-69 64 22 
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se 

 

Internkontrollplan 2020  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2020. 

Planen består av en kommungemensam kontrollpunkt, systematiskt brandskyddsarbete 

(SBA). I planen finns tre förvaltningsspecifika kontrollpunkter dessa är: uppnå 

bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek, uppföljning av rutin för utdrag ur 

belastningsregister vid anställning samt uppföljning av rutin för konstregister.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-11-27 

Bilaga 1: Risk- och väsentlighetsanalys kommungemensam 2020 

Bilaga 2: Risk- och väsentlighetsanalys förvaltningsspecifik 2020 

Bilaga 3: Kommungemensam kontrollpunkt internkontrollplan 2020 

Bilaga 4: Förvaltningsspecifika kontrollpunkter internkontrollplan 2020      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att   godkänna internkontrollplan 2020 

   

 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som 

gäller för verksamheten (KL 6 kap.§7). Det är alltid respektive nämnd som har det 

yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån 

”Riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun” (KF 2011-11-11 § 282) att skapa 

konkreta rutiner för den egna kontrollens organisation, utformning och funktion. 

 

Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet 

och ekonomi. Den interna kontrollen säkerställer på en rimlig nivå att verksamheten 

lever upp till satta mål och är kostnadseffektiv, dvs. har god ekonomisk hushållning. 

Informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen ska vara 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig samt att man följer de regler som finns och att 

möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 
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Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med utgångspunkt från 

antagen internkontrollplan, rapporteras till och godkännas av nämnden senast i 

december innevarande år.  

 

Enligt utfärdade tillämpningsanvisningar av kommunledningskontorets 

ekonomiavdelning ska en internkontrollplan innehålla: 

 

 Genomförd risk- och väsentlighetsanalys 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen av uppföljningen (frekvensen) 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem som uppföljningen ska rapporteras 

 När uppföljningen ska ske 

 

Risk- och väsentlighetsanalys till internkontrollplan 2020 redovisas i bilaga för de 

föreslagna kontrollpunkterna. Återrapporteringen av granskningen redovisas i december 

2020. 

 

Kultur och fritidsnämndens internkontrollplan 2020 innehåller följande kontrollpunkter: 

Kommungemensam kontrollpunkt 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Vilken kännedom och kunskap om SBA, när det 

gäller ansvarsfördelning, utbildning/övning, introduktion till nyanställda, egen kontroll 

enligt checklistor samt dokumentation. Kommunledningskontoret utför/ansvarar för 

genomförande av besök på plats vid några verksamheter av olika slag vid olika 

förvaltningar. Förvaltningarna återkopplar utifrån granskningen på vilket sätt man  

hanterar utfallet.  

Förvaltningsspecifika kontrollpunkter 

Bibliotekslagens ändamål för folkbiblioteken. Undersöka om man uppnår 

bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek. Att genom intervju och enkät se vilka 

aktiviteter som genomförs.  

 

Utdrag ur belastningsregister vid anställning. Undersöka om rutin av kontroll av utdrag 

ur belastningsregistret vid anställning följs. 

 

Uppföljning av rutin för konstregister. Att undersöka om rutinen fungerar för 

nyregistreringen, utlåning och återlämnande av konst. Att genom stickprov kontrollera 

om konstverk är registrerade och om processen runt utlåning av konst fungerar 

tillfredsställande. 
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Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (1) 

Datum: 2019-10-22  

 

BILAGA 1 

Process/rutin: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

Avdelning: Kommundirektör 

Uppgiftslämnare: Birgitte Johansson, Markus Hurtig 

Syfte/bakgrund 

I samband med extern miljörevision har förbättringsförslag lämnats kring det 

systematiska brandskyddsarbetet med anledning av brister har funnits inom området. 

Detta föranleder en fördjupad kontroll. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Kännedom och kunskap om SBA, bl.a. ansvarsfördelning, utbildning/övning, 

introduktion för nyanställda, checklistor och dokumentation. 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Bristfälligt systematiskt brandskyddsarbete kan ge mycket allvarliga konsekvenser vid 

brand. 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

4, mycket allvarlig konsekvens om personal inte vet hur de ska agera vid brand. Risk för 

förelägganden vid tillsyn av ansvarig myndighet då systematiskt brandskyddsarbete är 

lagkrav. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik.  

 

4 Den externa miljörevisionen har visat på brister vid kontroll vid en arbetsplats. Det 

bedöms som sannolikt att brister i SBA finns på fler ställen, dvs att det finns oklarheter 

ang ansvar, brister i utbildning, dokumentation m.m. 

Åtgärd 

Punkten föreslås tas upp i kontrollplan för 2020. Kommunstyrelsen, genom 

kommundirektören, föreslås ansvara för kontrollen som ska genomföras vid några olika 

verksamheter och förvaltningar. 
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Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (5) 

Datum: 2019-11-18 Dnr: KFN 2019/164  

 

Uppnå bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek  

Kultur och fritid, förvaltningsspecifik kontrollpunkt 2020  

 
Uppgiftslämnare: Administrativa avdelningen 

Syfte 

Bibliotekslagen definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. I den slås fast 

att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt. 

 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas 

behov och förutsättningar. Folk- och skolbibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

barn och unga, människor med funktionshinder, nationella minoriteter samt personer 

med annat modersmål än svenska. Ansvaret organisatoriskt för folkbiblioteken är kultur 

och fritidsnämnden och för skolbiblioteken är det barn och utbildningsnämnden. Denna 

granskning avser folkbiblioteken. 

 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Folkbiblioteken 

ska främja barns och ungas språkutveckling och stimulera till läsning. 

 

En biblioteksplan för 2016–2020 antogs av kommunfullmäktige 2016-03-09. Denna 

belyser bibliotekens roll i samhällsutvecklingen och beskriver färdriktningen för 

Uddevallas bibliotek. I denna plan finns förslag på aktiviteter kopplade till bibliotekens 

arbete. Syfte med granskningen är att se vilka aktiviteter som finns på folkbiblioteken 

för att uppnå bibliotekslagens intentioner. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Förändringar i omvärlden påverkar vårt samhälle och enskilda individer i en snabb takt. 

Biblioteken förändras i snabb takt med utvecklingen. Genom att koppla bibliotekens roll 

i samhället förtydligas viktiga arbetsområden för biblioteken. 

 

I en omvärldsanalys kan man se förändrade krav på välfärden, ökad polarisering av 

inkomster, hälsa och åsikter, väldens globala sårbarhet samt att allt fler medborgare är 

ständigt uppkopplade dessa delar påverkar intentionerna i bibliotekslagen och för kultur 

och fritid folkbiblioteken. Alla dessa faktorer påverkar utvecklingen av bibliotekens 

aktiviteter. 
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Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

1.Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Begränsar och minskar möjligheterna för att stärka demokrati, yttrandefrihet, 

folkhälsan, social gemenskap och den kulturella infrastrukturen. 

 

I bibliotekslagen betonas bibliotekens viktiga samhällsroll för att värna demokrati och 

yttrandefrihet som kanske är vår tids viktigaste fråga. Verksamhet och utbud ska spegla 

människorna som bor i området utifrån deras behov och förutsättningar. Vara en 

inbjudande och naturlig mötesplats öppen för alla att ta del av och forma. Bidra till 

barns och ungas språkutveckling och att stimulera till läsning. Mindre folkbildande 

möjligheter. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

1.Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik.  

 

Krav på besparingar/effektiviseringar inom offentlig sektor samt svårighet att komma 

igenom alla informationskanaler som finns idag, kan leda till: 

 

- Mindre tillgängligt för allmänheten och då speciellt barn och unga samt 

människor med olika språkbakgrunder. Enligt lag är båda dessa grupper 

prioriterade.   

 

- Mindre tillgång till hjälp från personal och deras kompetens minskar och 

begränsar medborgarnas rätt till demokratisk delaktighet.  

 

- Mindre tillgängligt för förskolor och skolor kan innebära sämre läskunnighet. 

Minskat läsfrämjande arbete drabbar alla men främst barn och unga som är 

prioriterad grupp i alla våra styrdokument. 

Åtgärd 

Att undersöka genom intervju och enkät se om folkbiblioteken har aktiviteter som 

främjar lagstiftningen. Föreslår att denna kontrollpunkt är med i internkontrollplan 

2020. 

 

 

Rutin utdrag ur belastningsregistret  

Kultur och fritid, förvaltningsspecifik kontrollpunkt 2020  

 
Uppgiftslämnare: Förvaltningschefens ledningsgrupp 
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Syfte 

Bestämmelserna i skollagen om registerkontroll av personal har kompletterats med en 

lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Lagen trädde i 

kraft 18 december 2013. Med barn avses personer under 18 år.  

 

Rutin för utdrag ur belastningsregistret är beslutad i kultur och fritids samverkansgrupp 

2015-11-09. Rutinen avser all personal som nyanställs efter 2015-11-09 oavsett 

anställningsform. Rutinen gäller för visstidsanställda, praktikanter och tillsvidare 

personal vid kultur och fritid med undantag för förvaltningschef, avdelningschefer samt 

administrativa avdelningen. (Blankett 442,14 som avser arbete annan verksamhet än skola och 

barnomsorg hämtas från www.polisen.se hemsida) 

 

Kultur och fritid möter barn och ungdomar i de flesta verksamheter och ingen 

uppföljning har skett sen samverkansgruppen fattade beslut om införande av rutin för 

utdrag av belastningsregister. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas 

skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Utdraget har kommit till som ett led i 

genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, 

sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Anställningen får ej inledas före utdrag lämnats eller uppvisas i original till anställande 

chef. Utdraget ska visas upp i slutskedet av rekryteringsprocessen, det vill säga först när 

det är beslutat vem som tilldelats arbete i verksamheten. Ett giltigt utdrag får högst vara 

ett år gammalt. När anställningsbeslut tecknas ska kryss samt datum från och med när 

utdraget ur belastningsregistret är daterat.  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

1.Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Det finns en uppenbar risk att kommunens anseende kan skadas. Vid låg efterlevnad av 

rutinen utdrag ur belastningsregistret kan personal anställas som är dömda för 

sexualbrott och andra grova brott mot barn utan arbetsgivarens vetskap.  

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

1.Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. Det föreligger en risk eftersom 

det är flera moment som kräver manuell handpåläggning i rekryteringsprocessen 

slutskede och av den orsaken är det möjligt att fel kan inträffa. 

Åtgärd 

Granska samtliga anställningsavtal perioden juni 2019 – maj 2020 och kontrollera att 

kryssruta är i bockad och att datum för när utdraget är daterat är ifyllt. Föreslår att denna 

kontrollpunkt är med i internkontrollplan 2020. 

 

http://www.polisen.se/
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Rutin för konstregister  

Kultur och fritid, förvaltningsspecifik kontrollpunkt 2020  

 

Uppgiftslämnare: Administrativa avdelningen 

Syfte 

Kultur och fritid har som särskild uppgift enligt Reglemente för Kultur och 

fritidsnämnden att ”ansvara för konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och 

byggnader, samt vårda, underhålla och utveckla kommunens konstsamling”.  

 

Kommunens konstsamling uppgår till ca 4 000 föremål. Det kan finnas en osäkerhet i 

bedömningen av att en post i konstregistret kan bestå av flera verk som slagits samman 

till en gemensam post. Kommunens konstinnehav förändras inte mycket över tid. Varje 

år köps det in några verk medan några tas bort. Däremot är det många som byter plats, 

huvudsakligen från en kommunal lokal till en annan. Konstverken finns utplacerade 

runt om i kommunen. Syftet är att se om processen kring registrering av nya konstverk, 

utlåning samt återlämning av konst fungerar tillfredställande. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Om processen kring nyupplägg, utlåning och återlämning av konstverken inte fungerar 

ökar risken att konstverk försvinner eller flyttas utan att det registreras i konstregistret, 

byter plats.  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

1.Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Om denna process/rutin inte fungerar är det en risk att kommunens konstsamling inte är 

registrerad. Detta kan ur ett ekonomiskt perspektiv vara besvärande.  

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

1.Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. 

 

I tidigare granskning fanns svårigheter att utföra uppdraget på grund av tidsbrist för 

arbete med inventering och uppdatering av registreringen samt att utrymme för enklare 

underhåll av konstverken saknas. Sannolikheten för att ett fel ska inträffa är stor.  

Åtgärd 

Att följa upp granskning 2016 och undersöka om rutin för nyupplägg, utlåning och 

återlämning av konstverk fungera.  Föreslår att denna kontrollpunkt är med i 

internkontrollplan 2020. 
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Internkontrollplan år 2020 

   Datum: 2019-10-22 

   Nämnd: Kommunstyrelsen 

   Handläggare: Markus Hurtig 

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Systematiskt 

brandskyddsarbete 

(SBA) 

Kännedom och kunskap om SBA, 

bl.a. 

 ansvarsfördelning 

 utbildning/övning  

 introduktion, nyanställda 

 egenkontroll enligt 

checklistor 

 dokumentation 

 

Besök på plats vid 

några verksamheter av 

olika slag vid olika 

förvaltningar. 

Kommundirektören.  

 

Kommunledningskontoret 

utför/ansvarar för 

genomförande. 

Kontrollen 

utförs under 

2020 

Rapport till 

kommundirektör samt 

enligt rutiner för 

internkontroll 

 



Dnr: 2019/164 
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Internkontrollplan år 2020 

   Datum: 2019-11-27 

   Nämnd: Kultur och fritidsnämnden 

     

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Uppnå ändamål i 

bibliotekslagen för 

folkbibliotek 

Se vilka aktiviteter som 

finns på folkbiblioteken för 

att uppnå bibliotekslagens 

intentioner 

Att undersöka genom 

intervju och enkät se om 

folkbiblioteken har 

aktiviteter som främjar 

lagstiftningen. 

Utvecklare Våren 2020 Till förvaltningschef 

och nämnd i samband 

med återrapportering av 

2020 års 

internkontrollplan 

Rutin för utdrag ur 

belastningsregistret 

Se om rutin för kontroll av 

utdrag från 

belastningsregister i 

samband med anställning 

följs. 

Att kontrollera att 

kryssruta i bockat och att 

datum är ifyllt när utdraget 

är daterat för samtliga 

anställningsavtal 

Utvecklare Granskningsperiod 

2019-06-01 till 

2020-07-31 

Till förvaltningschef 

och nämnd i samband 

med återrapportering av 

2020 års 

internkontrollplan 

Uppföljning av rutin för 

konstregister 

Undersöka om kommunens 

konstverk är registrerade. 

Hur fungerar utlåning och 

återlämning av konst. 

Uppföljning av 

interkontrollplan 2016. 

Att genom stickprov 

kontrollera konstverken 

och följa upp rutin för 

konstregister 

Handläggare Hösten 2020 Till förvaltningschef 

och nämnd i samband 

med återrapportering av 

2020 års 

internkontrollplan 
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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

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

 

Bidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, sociala och 

pensionärsföreningar 2020 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela föreningsbidrag 

till föreningar som är verksamma i kommunen. Den ekonomiska ramen för kommunalt 

föreningsbidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, sociala och pensionärsföreningar är 

1 665 867 kronor inför verksamhetsåret 2020. Bidragen fördelas enligt gällande 

riktlinjer. 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Kultur och fritidsförvaltningens PM 2019-11-26, med bilaga 

       

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Funktionsrätt i Uddevalla                  387 948 kr  

samt kommunalt lönebidrag för 1,5 tjänst 

 

att bevilja Afasiföreningen i Uddevalla                        4 240 kr 

  

att bevilja Astma och allergiföreningen i Uddevalla                       7 460 kr 

 

att bevilja Attention Uddevalla                     71 452 kr 

 

att bevilja DHB Västra (Döva, hörselskadade och språkstörda barn)                 17 700 kr 

 

att bevilja Diabetesföreningen i Uddevalla   6 340 kr  

 

att bevilja DHR Uddevallaföreningen                    65 110 kr  

 

att bevilja FUB i Uddevalla (utvecklingsstörda barn och unga/vuxna)                6 800 kr 

 

att bevilja Hjärnskadeförb. Hjärnkraft Fyrbodal                         5 240 kr 

 

att bevilja Hjärt- och lungsjukas förening                     5 240 kr 

jofl02
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att bevilja IFS Fyrbodal (personer med schizofreni och liknande psykoser)        5 360 kr 

 

att bevilja Neuroförbundet Uddevalla                           5 840 kr 

 

att bevilja Reumatikerföreningen i Uddevalla                    35 956 kr 

 

att bevilja Mag- och Tarmföreningen i Fyrbodal                     11 260 kr 

 

att bevilja Strokeföreningen Fyrbodal                      4 280 kr 

 

att bevilja Synskadades Riksförbund Uddevalla                    41 695 kr 

 

att bevilja Epilepsi i Bohuslän                        4 360 kr 

 

att bevilja Psoriasisförbundet lokalavdelning MUSKOT                          5 240 kr 

 

att bevilja Rörelsehindrade Barn & Ungdomar Uddevalla (RBU)                    40 100 kr  

 

att bevilja Bröstcancerförening Emelie Bohuslän                     20 019 kr 

 

att bevilja Föreningen För Psykiskt Funktionshindrade Vänkraft                         4 780 kr 

 

att bevilja Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän                     5 380 kr 

 

att bevilja Forshälla PRO                          4 500 kr 

 

att bevilja Skogslyckans PRO                           7 875 kr 

 

att bevilja Skredsviks PRO i Uddevalla                     12 375 kr 

 

att bevilja Uddevalla-Ljungskile Pensionärsförening                    12 750 kr 

. 

att bevilja Kamratföreningen Länken i Uddevalla                     95 590 kr 

 

att bevilja Fria Sällskapet Länkarna i Uddevalla                   117 557 kr 

 

att bevilja Bris Region Väst                     62 400 kr 

 

att bevilja Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare                     3 000 kr 

 

att bevilja Uddevalla Hem Och Samhälle                         2 000 kr 
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att bevilja Demensföreningen i Uddevalla                   5 000 kr 

 

att bevilja Föräldraföreningen mot Narkotika                       5 000 kr 

 

att bevilja ATSUB (Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn)                5 000 kr 

 

att bevilja Bohusläns God Man och Förvaltarförening                  8 000 kr 

 

att bevilja Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg                 70 000 kr 

 

att bevilja Tehus Fyrbodal                               14 000 kr 

 

att bevilja Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla                                  350 000 kr 

 

att bevilja Strandbynäs Gårds Intresseförening                25 000 kr 

 

att bevilja Bokenäs föräldradrivna Öppna förskola                25 000 kr 

 

 

 

Ramen för bidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, sociala och pensionärföreningar är 

1 665 867 kr.  

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Kristina Mars 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 

Berörda föreningar 
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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

Telefon +46522696406 

kristina.mars@uddevalla.se 

  

  

  

Kultur och fritid 

Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

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

   

Förslag till fördelning av föreningsbidrag för handikapp-, länk-, 

frivillig-, sociala och pensionärsföreningar inför 2019 

 

Årets anslag 
 

Den ekonomiska ramen för kommunalt föreningsbidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, 

och pensionärsorganisationer samt sociala föreningar är för 2020 1 665 867 kronor. 

 

Förutsättningar 
 

Samtliga föreningar som avser ansöka om bidrag från Kultur och fritidsnämnden ska 

först ansöka om bidragsberättigande. Att en förening är bidragsberättigad innebär att 

den uppfyller de allmänna villkor och förutsättningar som Kultur och fritidsnämnden 

beslutat om 2007-08-22 § 120.   

Vid ansökan om bidragsberättigande inlämnar samtliga föreningar årsmötesprotokoll, 

ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt 

verksamhetsplan.  

 

Fördelningen av bidrag till respektive föreningskategori sker i enlighet med de riktlinjer 

som Kultur och fritidsnämnden övertagit från socialnämnden, detta skedde 2005.  

 

Nedan följer en beskrivning av dessa riktlinjer: 

 

 

 

Handikapporganisationer  

• Bidrag kan utgå till förening med minst 15 medlemmar bosatta i 

Uddevalla kommun 

• Grundbidrag uppdelat på en fast del (4000 kr/förening) och en rörlig del 

(20 kr/medlem).För Funktionsrätt Uddevalla (Fd. 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO) utgår en rörlig del för 

medlemsföreningarna (500kr/förening). 
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• Hyresbidrag utgår med 80 % eller 90 % av faktisk hyra inkl. el. Den 

högre procentsatsen är för föreningar med fler än 200 medlemmar. 

Funktionsrätt Uddevalla beviljas hyresbidrag med 85 % av faktisk hyra. 

• Startbidrag 3000 kr till nystartade föreningar. 

• Lönebidrag, föreningar med lönebidragsanställda beviljas 95 % av den 

faktiska lönekostnaden med avdrag för AMI: s bidragsdel. Högsta 

bidragsgrundande lönenivå har sedan 2003-01-01 varit 16 170 

kr/månad. 

 

 

 

 

 

Sociala föreningar/Frivilligorganisationer 

Beviljandet av föreningsbidrag till denna föreningskategori har vid tidigare års 

fördelningar tagit hänsyn till deras betydelse för kommunen och samhället i övrigt. Det 

finns inga klara normer för hur dessa bidrag ska fördelas. I denna grupp av föreningarna 

finns dels föreningar med sin huvudsakliga verksamhet i Uddevalla kommun men även 

föreningar som har mer regional omfattning. De föreningar som verkar på regional nivå 

saknar medlemsunderlag för att driva en lokalförening men verkar för och har 

medlemmar som är bosatta inom kommunen.  

 

 

 

Länkorganisationer 

• hyresbidrag beviljas med 90 % av faktisk hyra inkl. el.  

• verksamhetsbidrag beviljas baserat på antal medlemmar samt den 

verksamhet de bedriver dock finns ingen fastställd norm som 

verksamhetsbidraget beräknas på. 

 

 

 

Pensionärsorganisationer 

• enligt socialnämndens beslut 1999-05-25 § 142, utgår 

kostnadsersättning för kontaktombud vid väntjänst med 375 kr per 

ombud.  
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Förslag till fördelning 
 

Handikapporganisationer 

Grundbidrag till handikapporganisationerna föreslås enligt beräkning efter riktlinjer till 

135 640 kr (fast och rörlig del), hyresbidrag uppgår enligt förslaget till 551 160 kr samt 

särskilt bidrag till 75 000 kr (bilaga 2). Lönebidragen uppgår till 79 020 kr (bilaga 3) för 

2020. Totalt, förutom lönebidrag, går enligt ovanstående förslag 761 800 kronor till 

handikapporganisationerna. 

 

 

Särskilda bidrag till handikapporganisationer 

 

  

• Attention Uddevalla ansöker om 45 000 kronor i särskilt bidrag för att under 

året särskilt arbeta med att bryta isolering för ungdomar (10-17 år) som lever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Denna grupp är svåra att 

nå och har ofta psykisk ohälsa som förvärras ytterligare av ensamhet. 

Föreningen vill locka gruppen att delta i aktiviteter och ingå i den sociala 

gemenskapen genom att erbjuda attraktiva instegsaktiviteter. Föreningen har 

tidigare sett att instegsaktiviteter som utflykter till attraktiva besöksmål resulterat 

i att ungdomarna vågar prova andra aktiviteter och delta i föreningens 

basverksamhet.  Föreningen beviljas enligt förslaget 23 000 kronor till 

ovanstående ändamål. 

 

• Döva och hörselskadade barn i västra Sverige (DHB) ansöker om 25 000 

kronor i särskilt bidrag. Föreningen har sin lokal i Vänersborg och dess 

upptagningsområde omfattar hela Västra Götaland, Jönköpings samt Hallands 

län. Bidraget skall användas till kursverksamhet, familjeträffar, temadagar samt 

lägerverksamhet som anordnas för medlemmarna. Särskilt fokus fästs vid att 

utbilda barn och föräldrar för att möjliggöra ett gemensamt språk att 

kommunicera på. Stöd via föräldraträffar ges även i syfte att få stöd i vardagliga 

problem så som val av skola, rehabilitering och hjälpmedel. Föreningen beräknar 

att den totala kostnaden för ovanstående insatser uppgår till cirka 800 000 kr och 

sommarläger cirka 1 160 000 kronor. Föreningen beviljas enligt förslaget 13 000 

kronor till ovanstående ändamål. 

 

• Rörelsehindrade barn och ungdomar Uddevalla (RBU) ansöker om 60 000 

kronor i särskilt bidrag till uppvärmt bad på Uddevalla sjukhus. Aktiviteten 

bidrar till en ökad hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. 

Västra götalandsregionen kommer från och med 2020-01-01 kraftigt öka 
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bassänghyran för föreningen från 31 200 kronor/år till 91 200 kronor/år. 

Prishöjningen riskerar att stänga ute ett flertal barn och ungdomar som inte har 

ekonomiska förutsättningar att bekosta aktiviteten trots föreningens subvention. 

Föreningen beviljas enligt förslaget 33 000 kronor för ovanstående ändamål.  

 

• Diabetesföreningen i Uddevalla ansöker om 8000 kronor i särskilt bidrag till 

två föreläsare på diabetesdagen 14/11-19. Föreningens ansökan om särskilt 

bidrag till ändamålet avslås enligt förvaltningens förslag. Detta då aktiviteten är 

att betrakta som årligt återkommande och bör ingå i föreningens basverksamhet. 

 

• Hjärt- och lungsjukas förening i Uddevalla ansöker om 5 000 kronor i särskilt 

bidrag till genomförandet av en informationsdag, Hjärtats dag alternativt 

Internationella KOL-dagen. Föreningens ansökan om särskilt bidrag till 

ändamålet avslås enligt förvaltningens förslag. Detta då aktiviteten är att betrakta 

som årligt återkommande och bör ingå i föreningens basverksamhet. 

 

• Mag- och tarmföreningen i Fyrbodal ansöker om 10 000 kronor i särskilt 

bidrag till föreläsning om kost, motion och hälsa (7 000 kronor) och annonsering 

(3 000 kronor). Under föreläsningen kommer det även beredas tillfälle att samtala 

med föreningens representanter om specifika diagnoser samt hur föreningen kan 

vara ett stöd utifrån det individuella behovet. Föreningen beviljas enligt förslaget 

6 000 kronor till ovanstående ändamål. 

 

• Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän ansöker om 50 000 kronor i särskilt 

bidrag för att genomföra resor till Piperska i Lundsbrunn. Resornas syfte är att 

bryta isolering och förhöja livskvalitén för deltagarna samt ge möjlighet till 

adekvat anpassning efter deltagarnas behov. Föreningens ansökan om särskilt 

bidrag till ändamålet avslås enligt förvaltningens förslag då resor inte kan anses 

ingå i bidragsgivningen.   
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Sociala föreningar/Frivilligorganisationer 

Verksamhetsbidraget till de olika sociala föreningarna som verkar inom Uddevalla 

kommun och Västra Götalandsregionen uppgår enligt förslaget till 574 400 kronor, 

detta är fördelat enligt följande: 50 000 kronor till de föräldradrivna öppna 

förskolorna, 350 000 kronor till Frivilligcentrum samt till de övriga föreningarna  

174 400 kronor (bilaga 4). 

 

Nedan följer en beskrivning av de ansökande föreningarnas verksamhet och deras 

bidragsansökan samt förslag till beslut. 

 

BRIS region Väst:  

BRIS verksamhet är allmänt känd, det är en förening som länge arbetat med att på 

olika sätt finnas till så att barn alltid ska ha någon vuxen att vända sig till. För att 

uppnå detta syfte har föreningen bl.a. barnens hjälptelefon, BRIS mejlen och BRIS 

chatten m.m. Till detta finns även BRIS vuxentelefon dit vuxna kan ringa och 

samtala kring hur man bäst stöttar barn i svåra situationer. Exempel på vuxna som 

ringer kan vara föräldrar, idrottsledare, pedagoger eller andra som möter barn där det 

finns tankar kring barns mående. Generellt kan även sägas att behovet av stöd till 

barn och närstående har ökat i takt med att den allmänna psykiska ohälsan hos barn 

ökar. Vid en omvärldsanalys kan även konstateras att frågorna för barns rättigheter 

ytterligare stärkts, vilket vi även kan se i förändringar i Sveriges lagstiftning. Den 1 

januari 2020 kommer all lagstiftning vara anpassad till FNs Barnkonvention enligt 

beslut i Sveriges Riksdag. BRIS i Väst har under många år fått bidrag från Uddevalla 

kommun för sin verksamhet. Föreningen ansöker om 125 000 kronor, vilket 

motsvarar cirka 10 kronor/barn i åldersgruppen 0-18 år. Enligt förslag föreslås BRIS 

beviljas 62 400 kronor inför verksamhetsåret 2020, vilket motsvarar 5 kronor/barn. 

Denna summa motsvarar det belopp som beviljades föregående år.  

 

Norra Älvsborgs Förening för frivilliga samhällsarbetare:  

NÄFFS är en ideell förening som samlar de som arbetar som övervakare och 

häktesbesökare inom kriminalvården men också kontaktpersoner inom socialtjänsten 

och stödpersoner inom omsorgerna och psykiatrin samt gode män och förvaltare. I 

Uddevalla har föreningen några personer som är aktiva i besöksgruppen som besöker 

häktet. Föreningens verksamhet innefattar också medlemsmöten, föreläsningar och 

studieresor för medlemmarna. Föreningen ansöker om 3 000 kr och enligt förslaget 

beviljas föreningen 3 000 kr vilket är oförändrat från föregående år. 
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Uddevalla Hem Och Samhälle: 

Föreningen anger i sin ansökan att de ansöker om bidrag för att informera sina 

medlemmar om konsumentfrågor samt andra aktuella frågor i samhället. Föreningen 

ansöker om 2 000 kr och enligt förslaget beviljas föreningen 2 000 kr vilket är 

oförändrat från föregående år. 

 

Demensföreningen i Uddevalla: 

Föreningen har verksamhet för demenssjuka och deras anhöriga. De bedriver även 

verksamhet för att öka kunskapen om demenssjukdom/demensvård genom 

föreläsningar och utbildningar. Föreningen ansöker om 6 000 kr och enligt förslaget 

beviljas föreningen 5 000 kr vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Föräldraföreningen mot narkotika: 

Föreningens verksamhet startade i Göteborg 1984, syftet för föreningen är att hjälpa 

anhöriga till missbrukare som behöver annan hjälp än vad socialtjänsten och andra 

myndigheter kan erbjuda. Föreningen anordnar t.ex. självhjälpsgrupper för anhöriga 

och föräldrar, föreläsningar och familjelivskurser. Föreningen utför även på uppdrag 

av exempelvis privatpersoner, socialtjänst, skolor och behandlingshem drogtester 

samt i samband med dessa även motiverande samtal med missbrukande ungdomar. 

Föreningen ansöker om 20 000 kr och enligt förslaget beviljas föreningen 5 000 kr 

vilket är oförändrat från föregående år. 

 

ATSUB (Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn): 

ATSUB är en Göteborgsbaserad förening som bedriver en kris-, rådgivande-, och 

stödjande verksamhet för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. ATSUB anordnar 

aktiviteter för de utsatta barnen och deras syskon – bland annat i samband med barns 

skollov. Detta ger tillfälle för familjer att träffa andra anhöriga och utbyta 

erfarenheter och kunskap samt ge varandra inre styrka att fortsätta orka sin och 

brottsoffrets kamp. Föreningen ansöker om 7 000 kr och enligt förslaget beviljas 

föreningen 5 000 kr vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Bohusläns God Man och Förvaltarförening:  

Föreningen arbetar främst med att rekrytera nya medlemmar som vill arbeta som 

gode män samt utbilda dem och anordna föreläsningar. De samarbetar med 

kommunernas överförmyndare och utbildar gode män i Uddevalla. Föreningen 

ansöker om 15 000 kr och enligt förslaget beviljas föreningen 8 000 kr vilket är 

oförändrat från föregående år. 
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Brottsofferjouren I Uddevalla, Lys, Mkl, Sotenäs: 

Enligt Socialtjänstlagen kap 5 § 11 har varje kommuns ansvar för att ge stöd till 

brottsoffer och deras anhöriga när de bedöms behöva det. I lagen nämns särskilt 

kommunernas ansvar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Under år 

2018 gav Brottsofferjouren stöd och hjälp till 218 brottsoffer bosatta i Uddevalla 

kommun. De gav även hjälp till 400 målsäganden, vittnen och anhöriga i samband 

med rättegång i Uddevalla tingsrätt. Föreningen har 2018 ökat sin verksamhet och 

gav under året hjälp till 221 brottsoffer bosatta i Uddevalla kommun. De gav även 

hjälp till 628 målsäganden, vittnen och anhöriga i samband med rättegång i 

Uddevalla tingsrätt. Föreningen anordnar föreläsningar, utställningar samt besöker 

skolor för att informera om sin verksamhet. Under 2020 vill föreningen särskilt 

arbeta med frågor kring kränkande språk, näthat och mobbning samt med fokus på 

mänskliga rättigheter och våld mot kvinnor. Föreningen ansöker om 80 000 kr. Enligt 

förslaget beviljas föreningen 70 000 kronor vilket är oförändrat från föregående år.  

 

Tehus Fyrbodal: 

Föreningen startade sin verksamhet i juni 2015. Föreningens ändamål är att skapa 

mötesplatser för integration, bedriva språkundervisning, genomföra aktiviteter i syfte 

att bryta utanförskap och stötta i det vardagliga livet t.ex. som stöd vid kontakt med 

myndigheter. Föreningen ansöker om 14 000 kronor och enligt förslaget beviljas 

föreningen 14 000 kronor, vilket är oförändrat från föregående år.  

 

Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla: 

Föreningen strävar efter att bli en mötesplats för frivillighet i Uddevalla och agera 

som lots åt volontärer. Genom ett utvecklat samarbete med andra föreningar är 

Frivilligcentrums strävan att hjälpa den sökande volontären till rätt organisation för 

han/henne.  I verksamheten ingår också att erbjuda olika former av gemenskap 

genom café, självhjälpsgrupper och aktivitetsgrupper. Föreningen ansöker om 

400 000 kr, enligt förslaget beviljas föreningen 350 000 kr vilket är oförändrat från 

föregående år. 

 

Strandbynäs Gårds Intresseförening: 

Föreningen hyr Strandbynäs Gård av kommunen men står själva för drift och 

underhåll. Föreningen bedriver flera olika verksamheter varav den föräldradrivna 

öppna förskolan är en av dem, övriga verksamheter är bl.a. andra barn och 

ungdomsaktiviteter, studiecirklar, föreläsningar och uthyrning av lokalen till 

föreningar och privatpersoner. Föreningen ansöker om 25 000 kronor till sin 

verksamhet, bidraget syftar till att ge föreningen stöd till husets drift för att kunna 

fortsätta bedriva barnverksamhet. Enligt förslaget beviljas föreningen 25 000 kronor 

vilket är oförändrat från föregående år. 
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Bokenäs Föräldradrivna Öppna Förskola: 

Föreningen hyr in sig hos Bokenäs bygdegårdsförening för att genomföra sin 

verksamhet, föreningen träffas en gång per vecka och har bl.a. pyssel och 

sångstunder. För att kunna bedriva och utveckla verksamheten ansöker föreningen 

om 25 000 kr och enligt förslaget beviljas föreningen 25 000 kr vilket är oförändrat 

från föregående år. 

 

 

 

Länkorganisationer 

Hyresbidrag till länkorganisationerna föreslås uppgå till 88 738 kronor. I 

verksamhetsbidrag föreslås fördelning av 124 409 kronor (bilaga 5). 

Verksamhetsbidraget fördelas med hänsyn tagen till de olika föreningarnas 

utåtriktade verksamhet samt deras samarbete med socialtjänsten.  

 

 

 

Pensionärsorganisationer  

I enlighet med socialnämndens beslut 1999-05-25 § 142 att varje kontaktombud skall 

få kostnadsersättning med 375 kronor har beräknats att pensionärsorganisationernas 

bidrag uppgår till 37 500 kronor för ombuden (bilaga 5). 

  

 

Ekonomisk sammanfattning 

Ovanstående förslag ger en fördelning på totalt 1 665 867 kronor (bilaga 1) av den 

totala ramen på 1 665 867 kronor.  

 

 

Bilagor 

Bilaga 1-5: Sammanfattning av förslag till bidragsfördelning inför 2019 

 

 

 

 

 

 



bilaga 1

Ansökningar och förslag av bidrag till föreningar inför 2020
Verksamhet 2019 2020

Beslut Förslag

Sociala föreningar/bilaga 4 174 400 174 400

Frivilligcentrum/bilaga 4
350 000 350 000

Öppen förskola/föräldra-
driven/bilaga 4 50 000 50 000

Länkföreningar/bilaga 5 213 147 213 147
därav hyra 91 298 88 738
verksamhetsbidrag 121 849 124 409

Handikapporganisationer/bilaga 2 726 493 761 800
därav hyra, el, städ 545 853 551 160
grundbidrag 139 640 135 640
särskilda bidrag 41 000 75 000
startbidrag

Lönebidrag/bilaga 3 79 020 79 020

Väntjänst/bilaga 5 37 875 37 500

Fri pott 15 000

Totalsumma bidrag 1 645 935 1 665 867



Bilaga 2
Förslag på fördelning av bidrag till handikappföreningarna inför 2020

Förening Grundbidrag Grundbidrag Hyresbidrag Särskilt bidrag Förslag Bidrag 2019 Förslag Beslutat KFN 
totalt U-a (fast) (rörlig) sökta särskilt bidrag Bidrag 2020

Funktionsrätt Uddevalla 16 16 4000 8 000 375 948 378 577 387 948
Afasiföreningen i Uddevalla 30 12 4000 240 4 240 4 240
Astma & allergi föreningen Uddevalla 173 173 4000 3460 1) 7 400 7 460
Attention Uddevalla 302 302 4000 6040 38 412 45 000 23 000 48 532 71 452
Döva och hörselskadade barn i västra Sv. (DHB) 35 35 4000 700 3) 25 000 13 000 19 720 17 700
Diabetesföreningen i Uddevalla 332 117 4000 2340 1) 8 000 0 12 000 6 340
DHR Uddevalla 122 122 4000 2440 58 670 65 815 65 110
Föreningen för utvecklingsstörda barn (FUB) 180 140 4000 2800 1) 6 640 6 800
Hjärnskadeförb. Hjärnkraft Fyrbodal 120 62 4000 1240 1) 5 300 5 240
Hjärt & Lungsjukas förening i Uddevalla 206 62 4000 1240 1) 5 000 0 8 160 5 240
IFS Fyrbodal (schizofreniförbundet) 68 68 4000 1360 1) 5 560 5 360
Neuroförbundet Uddevalla 105 92 4000 1840 1) 6 180 5 840
Reumatikerföreningen i Uddevalla 212 212 4000 4240 27 716 35 992 35 956
Mag- och Tarmföreningen i Fyrbodal 235 63 4000 1260 1) 10 000 6 000 5 060 11 260
Strokeföreningen Fyrbodal 175 14 4000 280 3) 4 300 4 280
Synskadades riksförbund Uddevalla 139 115 4000 2300 35 395 43 258 41 695
Epilepsi i Bohuslän 102 18 4000 360 1) 4 300 4 360
Psoriasisförb. Muskot lokalavdelning 62 62 4000 1240 3) 5 040 5 240
Rörelsehindr barn och ungdomar Uddevalla 166 155 4000 3100 1) 60 000 33 000 27 340 40 100
Bröstcancerfören. Emelie Bohuslän 51 50 4000 1000 15 019 22 939 20 019
Föreningen För Psykiskt Funktionshindrade Vänkraft 39 39 4000 780 2) 4 820 4 780
Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän 389 69 4000 1380 3) 50 000 0 5 320 5 380
Summa 88 000 47 640 551 160 203 000 75 000 726 493 761 800
1) Hyr hos HSO  
2)Lånar lokal av socialtjänsten; avd.för särskild handikappomsorg.
3) Lokal på annan ort

Antal medlemmar



Bilaga 3
Lönebidragsanställda 2020
Förening Sysselsättningsgrad Bidrag från Verksamhetsbidrag

KFN/mån per månad
HSO 50% 2 781
HSO 100% 2 596 1 208

Summa per månad 5 377 1 208

Summa per år 64 524 14 496

79 020



Förslag till fördelning av bidrag till sociala föreningar/frivilligorganisationer 2020 Bilaga 4
Förening Antal Beviljat bidrag Ansökt 2020 Bidrag 2020 Beslut KFN

medlemmar 2019 (förslag)
Bris Region Väst 1256 62 400 125 000 62 400
Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare 118 3 000 3 000 3 000
Uddevalla Hem Och Samhälle 27 2 000 2 000 2 000
Demensföreningen i Uddevalla 52 5 000 6 000 5 000
Föräldraföreningen mot Narkotika 269 5 000 20 000 5 000
ATSUB (Anhörigfören. till sexuellt utnyttjade barn)    180 5 000 7 000 5 000
Bohusläns God Man och Förvaltarförening 120 8 000 15 000 8 000
Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg 206 70 000 80 000 70 000
Tehus Fyrbodal 30 14 000 14 000 14 000
Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla 140 350 000 400 000 350 000

Föräldradrivna öppna förskolor
Strandbynäs Gårds Intresseförening 132 25 000 25 000 25 000
Bokenäs Föräldradrivna Öppna Förskola 16 25 000 25 000 25 000

Summa: 574 400 722 000 574 400



Förslag till ersättning för väntjänst/kontaktverksamhet 2020 Bilaga 5
Förening Antal ombud Bidrag 2019 Bidrag 2020
Forshälla PRO 12 4 500 4 500
Skogslyckans PRO 21 7 875 7 875
Skredsviks PRO 33 12 000 12 375
Uddevalla-Ljungskile Pensionärsförening 34 13 500 12 750

Summa 2020: 37 500
Summa 2019: 37 875

Förslag till fördelning av bidrag till länkorganisationer 2020
Förening Antal medl. Medlemsavg. Hyresbidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag Totalt 

90% 2019 2020 (ansökt) 2020(förslag) 2020 (förslag)
Kamratföreningen Länken 12 100 46 850 48 740 100 000 48 740 95 590
Fria Sällskapet Länkarna 16 360 41 888 73 109 150 000 75 669 117 557

Summa 28 88 738 121 849 250 000 124 409 213 147

 

Summa 2020: 213 147
Summa 2019: 213 147
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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

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

 

Bidrag till kulturföreningar 2020 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till 

föreningslivet i Uddevalla. Den ekonomiska ramen för bidrag till kulturföreningar 

uppgår till 1 300 000 kronor.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-29 

Kultur och fritidsförvaltningens PM 2019-11-28 med bilaga      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

 

att bevilja ABF Fotoklubb    

                                                                

20 000 kr 

att bevilja Bohusläns Föreningsarkiv 

                                                  

50 000 kr 

att bevilja Bokenäs Hembygdsförening  

                                              

80 000 kr 

att bevilja Bokenäsets Ådra 

                                                                

15 000 kr 

att bevilja Collegium Musicum   

                                                         

40 000 kr 

att bevilja Filmis                         

                                                         

16 000 kr 

att bevilja Kaprifolkören           

                                                           

1 000 kr 

att bevilja Kulturens Hus           

                                                           

18 000 kr 

att bevilja Kulturföreningen Uddevallakassetten       

                          

40 000 kr 

att bevilja Kören Fräknarna                                      

                            

1 000 kr 

att bevilja Lane-Ryrs Hembygdsförening                

                            

4 000 kr 

att bevilja L’Jazz Ljungskile                                    

                            

50 000 kr 

jofl02
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att bevilja Ljungskile Dansare och Spelmän                    

                    

10 000 kr 

att bevilja Ljungskile Filmstudio                                     

                    

6 000 kr 

att bevilja Ljungskileortens Hembygdsförening              

                     

25 000 kr 

att bevilja Musikföreningen Adrian                                 

                   

130 000 kr 

att bevilja Musikföreningen Musikhuset                            

                 

240 000 kr 

att bevilja Målarföreningen Kasen 27                                

                  

5 000 kr 

att bevilja Odd Singers                                                       

                  

1 000 kr 

att bevilja Skredsvik, Herrestad, Högås Hembygdsför.     

                 

20 000 kr 

att bevilja Studio 32                                                          

                    

40 000 kr 

att bevilja Uddevalla Bluesförening                                 

                   

40 000 kr 

att bevilja Uddevalla Filmförening                                   

                   

10 000 kr 

att bevilja Uddevalla FN-förening                                    

                    

10 000 kr 

att bevilja Uddevalla Folkdansgille                                  

                   

15 000 kr 

att bevilja Uddevalla Hembygdsförening                         

                    

80 000 kr 

att bevilja Uddevalla Humanistiska Förbund                     

                  

5 000 kr 

att bevilja Uddevalla Kammarorkester                              

                  

15 000 kr 

att bevilja Uddevalla Konstförening                                  

                  

10 000 kr 

att bevilja Uddevalla Riksteaterförening                          

                  

130 000 kr 

att bevilja Uddevalla Släktforskare                                   

                   

18 000 kr 

att bevilja Uddevalla Stadsmusikkår                                

                    

20 000 kr 

att bevilja U-a Varvs och Industrihistoriska för.              

 

 

10 000 kr 
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att bevilja Ängöns Vävstuga i Uddevalla   

                       

9 000 kr 

att bevilja Rock´n Roll West                         

                                       

40 000 kr 

att bevilja Sällskapet Lelångebanan                  

                                  

10 000 kr 

 

 

 

 

 

Ramen för bidrag till kulturföreningar är 1 300 000 kr.  

Enligt förslaget fördelas 1 234 000 kr, samt tillskapas en pott på 66 000 kr för att stödja 

eventuella inkommande bidragsansökningar under 2020. 

   

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Kristina Mars 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 

Berörda föreningar 
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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars  

Telefon  0522-69 6406  

kristina.mars@uddevalla.se  

 

Kultur och fritid  

Fritidsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Förslag till bidrag kulturföreningar 2020 

Årets anslag 

Allmännyttiga ideella kulturföreningar i Uddevalla som är bidragsberättigade har 

möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag.  

Ramen för dessa bidrag för 2020 är 1 300 000 kr.  

Förutsättningar 

Samtliga föreningar som avser ansöka om bidrag från Kultur och fritidsnämnden ska 

först ansöka om bidragsberättigande. Att en förening är bidragsberättigad innebär att 

den uppfyller de allmänna villkor och förutsättningar som Kultur och fritidsnämnden 

beslutat om 2007-08-22 § 120.  Vid ansökan om bidragsberättigande inlämnar samtliga 

föreningar årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, 

verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.  

 

Enligt de övergripande kulturpolitiska målen ska föreningar med verksamhet till och för 

barn och ungdomar prioriteras. En viktig faktor i fördelning är att föreningarna ska 

arbeta med en utåtriktad verksamhet. I denna fördelning finns även föreningar som tar 

ett stort ansvar vid bevarandet av vårt kulturarv. 

Förslag till fördelning 

Ramen för bidrag till kulturföreningar är 1 300 000 kr. Enligt förslaget tillskapas en pott 

på 66 000 kr för ansökningar från föreningarna under verksamhetsår 2020. Detta ger 

utrymme för mer riktade projekt, som till exempel miljöförbättringar, 

tillgänglighetsanpassningar i enlighet med strategiskplan, kulturpolitiska mål och Kultur 

och fritidsnämndens styrkort.   

  

Kulturbidrag förslag 2020 (bilaga 1) visar den föreslagna fördelningen. Den har 

genomförts i samråd med kulturavdelningen.  

Ekonomisk sammanfattning 

Enligt förslaget fördelas 1 234 000 kr.  

En pott skapas på 66 000 kr för eventuella inkommande bidragsansökningar under år 

2020.  

Bilaga 

Kulturbidrag förslag 2020 

 



Kulturbidrag förslag 2020 2018 2019 2020 Förslag
Förening Lokal Beviljat Ansökt 2020
ABF Fotoklubb 40 488 20 000 40 000 20 000
Bohuslän föreningsarkiv 60 000 50 000 100 000 50 000
Bokenäs Hembygdsförening 50 300 80 000 80 000 80 000
Bokenäsets Ådra 7 500 15 000 20 000 15 000
Collegium Musicum 12 000 40 000 75 000 40 000
Filmis 24 960 16 000 25 000 16 000
Kaprifolkören 0 1 000 3 000 1 000
Kulturens Hus 8000* 18 000 22 000 18 000
Kulturföreningen Uddevallakassetten 18 000 40 000 40 000 40 000
Kören Fräknarna 0 1 000 1 000 1 000
Lane-Ryrs Hembygdsförening 9 300 4 000 10 000 4 000
Lj. Dansare och Spelmän 30 000 10 000 10 000 10 000
L'Jazz Ljungskile 18 600 50 000 65 000 50 000
Ljungskile Filmstudio 1 200 6 000 6 000 6 000
Ljungskileortens hembygdsför 0 25 000 50 000 25 000
Musikföreningen Adrian 97256* 130 000 173 500 130 000
Musikföreningen Musikhuset 191524* 240 000 240 000 240 000
Målarföreningen Kasen 27 55 524 5 000 10 000 5 000
Odd singers 0 1 000 2 000 1 000
Rock´n Roll West 83000* 40 000 40 000 40 000
Skredsvik, Herrestad, Högås hbf 17300* 20 000 20 000 20 000
Studio 32 47 340 40 000 75 000 40 000
Sällskapet Lelångenbanan 30 200 10 000 22 000 10 000
U-a Bluesförening 28 000 40 000 100 000 40 000                      
U-a Filmförening 22 400* 6 000 10 000 10 000
U-a FN-förening 0 10 000 15 000 10 000
U-a Folkdansgille 247 035* 15 000 25 000 15 000
U-a hembygdsförening 97 398* 80 000 90 000 80 000
U-a Humanistiska förbund 3 000 5 000 5 000 5 000
U-a kammarorkester 0 15 000 45 000 15 000
U-a Konstförening 8 000 10 000 20 000 10 000
U-a Riksteaterförening 0 130 000 130 000 130 000
U-a Släktforskare 22 948 18 000 18 358 18 000
U-a Stadsmusikkår 0 20 000 35 000 20 000
U-a varvs och industrihistoriska för 12 000 10 000 25 000 10 000
Ängöns Vävstuga i Uddevalla 33 402 9 000 9 450 9 000

TOTALT 1 230 000 1 617 308 1 234 000
Enl ansökan

Att fördela 1 300 000
* hyresintäkter avräknat Förslag 1 234 000                                                                                                                                                       

Pott 66 000
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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

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

 

Bidrag till övriga föreningar 2020 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till 

föreningslivet i Uddevalla. Den ekonomiska ramen för bidrag till övriga föreningar, fd 

kommunstyrelsens föreningar, inför verksamhetsåret 2020 uppgår till 1 021 000 kr.  

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-26      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

 

att bevilja Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening 

 

50 000 kr 

att bevilja Folket Hus i Uddevalla  

 

326 000 kr 

att bevilja Lane-Ryrs Bygdegårdsförening  

 

65 000 kr 

att bevilja Skredsviks Samhällsförening  

 

75 000 kr 

att bevilja Civilförsvarsförbundet Uddevalla  

 

20 000 kr 

 

att bevilja Uddevalla Försvarshistoriska   

 

10 000 kr 

att bevilja Forshälla PRO   

 

25 000 kr 

att bevilja Mollöns Gård/Vänner  370 000 kr 

 

att bevilja Föreningen Sportstugan 80 000 kr 
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Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska ramen för bidrag till övriga föreningar inför verksamhetsåret 2020 är  

1 021 000 kr. 

 

Nedan beskrivs respektive föreningsverksamhet utifrån deras verksamhetsberättelse och 

den dialog som förvaltningen haft med föreningarnas förtroendevalda.  

 

Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening: 

Föreningen äger fastigheten, tidigare år har föreningen hänvisat till ett avtal mellan 

kommunen och föreningen men vid efterforskning har avtal inte kunnat uppbringas. 

Föreningen anordnar egna aktiviteter, har uthyrning till föreningar, företag, 

privatpersoner men deltar också i olika arrangemang. Föreningen anger att de vid 

uthyrning har subventionerade priser till skolklasser och ungdomar samt att hyresgästen 

själv sköter städning. Inför 2020 ansöker föreningen om 75 000 kr i föreningsbidrag, 

enligt förslag beviljas föreningen 50 000 kr vilket motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Lane Ryrs Bygdegårdsförening: 

Föreningen äger fastigheten, tidigare har föreningen hänvisat till ett avtal mellan 

föreningen och kommunen. Avtal har inte uppbringats däremot finns ett beslut som 

beskriver att kommunen i princip ska täcka föreningens kostnader upp till en nivå av 

90 000 kr/år, detta tecknades vid om/tillbyggnad 1986. I beslutet står inte att utläsa en 

definitiv summa för bidraget utan detta ska prövas årligen. Föreningen har enligt 

verksamhetsberättelsen olika verksamhetsgrenar, uthyrning, hantverksmarknad och 

ansvar för gatubelysning. Föreningen har vid uthyrning av lokalen två olika 

priskategorier uppdelat på medlem och icke medlem. För barnkalas gäller däremot 

samma taxa, hyresgäst sköter själv städningen. I fastigheten finns också en lägenhet 

som föreningen hyr ut till hyresgäst på årsbasis. Inför 2020 ansöker föreningen om 

86 000 kr i föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 65 000 kr vilket 

motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Skredsviks Samhällsförening: 

Föreningen äger Skredsviks gamla skola, avtal mellan föreningen och kommunen finns 

inte gällande bidragsnivå. Föreningen genomför en mängd aktiviteter i form av 

bygdedagar, spelträffar, utbildningar, familje- och danskvällar, ungdomsverksamheter, 

m.m. Föreningen har inte differentierad hyra, avsikten med köpet av skolan var att 

erbjuda möjlighet till de boende i Skredsvik att hyra subventionerade lokaler till sina 

verksamheter. Hyresgästerna sköter själva städning av lokalerna. Föreningen ansvarar 

även för gatubelysning. Inför 2020 ansöker föreningen om 75 000 kr i föreningsbidrag, 

enligt förslag beviljas föreningen 75 000 kr vilket motsvarar förra årets beviljade bidrag. 
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Forshälla PRO: 

Föreningen äger Forshälla Bygdegård, avtal mellan föreningen och kommunen gällande 

bidrags finns inte. Föreningen bedriver uthyrningsverksamhet av bygdegården men 

använder den framför allt till föreningens egen verksamhet. Föreningen erhåller även 

bidrag som pensionärsorganisation men inte för sina lokalkostnader. Vid uthyrning har 

föreningens medlemmar 15 % rabatt på priserna relaterat till övriga. Hyresgästen sköter 

själv städning. Inför 2020 ansöker föreningen om 25 000 kr i föreningsbidrag, enligt 

förslag beviljas föreningen 25 000 kr vilket motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Föreningen Sportstugan u.p.a.: 
Föreningens verksamhet består enbart av uthyrning och drift av fastigheten, 

Bjursjöstugan som resurs för friluftslivet i området. Föreningen har inte differentierad 

hyra. Hyresgästen sköter själv städning av lokalen. Inför 2020 ansöker föreningen om 

115 000 kr i föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 80 000 kr vilket 

motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Föreningen Folkets Hus i Uddevalla u.p.a.:. 

Föreningens huvudverksamhet är uthyrning av lokaler, men fungerar även som 

mötesplats i centrum. Föreningen bedriver även en del egna arrangemang, och är 

samarbetspartner vid andras arrangemang. Enligt redovisningen hade föreningen under 

2018 åtta anställda, varav fem är bidragsanställda i olika former. Föreningen har även 

haft personer som praktiserar via arbetsförmedlingen och skolor samt personer som 

dömts till samhällstjänstgöring hos sig. Föreningen har marknadsmässiga hyror och 

differentierad prissättning med avseende på föreningar alternativt privata hyresgäster, 

föreningen har numer även särskild prissättning när medlemmar hyr lokaler. Föreningen 

erbjuder hyresgästerna möjligheter till service då denna förening har anställd personal. 

Inför 2020 års fördelning av bidrag ansöker föreningen om 450 000 kr, enligt förslag 

beviljas föreningen 326 000 kr vilket motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Mollöns Gård/Vänner: 

Föreningen bedriver verksamhet på Mollöns Gård, verksamhetens inriktning är dag- och 

övernattningsläger med hav, skog och djurhållningsteman, kvällsaktiviteter samt 

studiebesök från förskolor och skolor m.m. Inför 2020 ansöker föreningen om 400 000 

kr, enligt förslag beviljas föreningen 370 000 kr vilket motsvarar förra årets beviljade 

bidrag. 

  

Civilförsvarsförbundet Uddevalla:  

Föreningen bedriver en utbildningsverksamhet inom t.ex. hjärt- och lungräddning och 

olycksfall, beredskap till vardags och vid kriser. Föreningens målgrupper är bl.a. 

skolungdom och barnomsorg, boendegrupper och pensionärsorganisationer. 

Civilförsvarsförbundet ingår även i kommunens frivilliga resursgrupp, FRG. 

Inför 2020 års fördelning av bidrag ansöker föreningen om 30 000 kr, enligt förslag 

beviljas föreningen 20 000 kr vilket motsvarar förra årets beviljade bidrag. 
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Uddevalla Försvarshistoriska förening:  

Föreningen ansöker om föreningsbidrag för att fortsätta arbetet med att vårda och visa 

fortet på Skansenberget. Fortet är öppet för allmänheten 13-14 gånger per år samt 4-5 

gånger för föreningar och skolklasser och delar då med sig av sin kunskap om nutids- 

historian kopplat till detta. Föreningen tar hand om området genom att röja sly, klippa 

gräs och plocka upp skräp. Inför 2020 års fördelning av bidrag ansöker föreningen om 

10 000 kr, enligt förslag beviljas föreningen 10 000 kr vilket motsvarar förra årets 

beviljade bidrag. 

 

 

I föreningskategorin övriga föreningar finns inga normer att utgå ifrån vid framtagandet 

av förslag till beslut. Då dessa normer saknas görs årets förslag till fördelning med 

föregående års beslut som riktlinje (KFN 2018-12-13 § 171).   

 

Enligt förslaget fördelas 1 021 000 kr 

 

 

 

 

Katarina Hansson Kristina Mars 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till 

Berörda föreningar 
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Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Konstprogram för muralmålning som fasadgestaltning 

Sammanfattning 

Förslag på en väggmålning föreligger. Väggen är belägen med adress Asplundsgatan 

31. 

 

1 %-regeln enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-04-13 ger möjlighet att berika 

staden med konst även i befintlig miljö. 

 

Ett konstprogram föreligger som beskriver sammanhanget och syftet att hylla Robert 

Strängen Dahlqvists minne.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2019-12-02   

Konstprogram för fasadgestaltning som muralmålning 2019-11-29 

Tillämpningsanvisningar avseende 1% av kommunens investeringsbudget till 

konstnärlig gestaltning  2019-05-01     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beställer en muralmålning enligt förslaget i Konstprogram 

för muralmålning som fasadgestaltning. 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Carl Casimir 

Kultur och fritidschef Kommunantikvarie 

Expediera till 
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Kultur och fritid  

Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1Kultur och 

fritid@uddevalla.se 

0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-postkulturfritid@uddevalla.se  

Konstprogram för muralmålning som fasadgestaltning  

 
Bakgrund 

Uddevalla har en intressant historia inom graffitin, flera duktiga graffitimålare kommer 

från staden och många avancerade målare har sökt sig hit. Uddevalla är också intressant 

för det sätt som kommunen valt att bemöta intresset för denna konstform, vilket har 

väckt intresse från många andra kommuner. Ofta får vi svara på frågor kring detta. Idag 

finns sex så kallade lagliga väggar i Uddevalla kommun. Några projektmålningar har 

också genomförts t ex på Bastionsgatan (Sveriges idag enda prickiga hus?), längs 

Bäveåns kaj, en toalettbyggnad i Å-rummet och en gavelvägg på Tennisklubbens hus. 

 

Många önskemål har framförts 

Sedan ett antal år har större väggmålningar efterfrågats av många Uddevallabor. I 

staden finns också ett antal ”tomma” brandgavlar som inte direkt förskönar staden och 

som skulle kunna se mycket bättre ut. Ofta har man förmedlat bilden av en typ av 

målning som kallas streetart, en friare form vad gäller material och uttryck än graffiti. 

Ibland använder vi begreppet gatukonst som är mycket vitt i sin betydelse, när det gäller 

husens brandgavlar kan vi tala om muralmålning. 

 

En del av det Kommunala arbetet med konst 

Enheten Offentlig kultur ska arbeta för utveckling av de offentliga miljöerna i 

kommunen och gör det t.ex. genom att delta i sammanhang där stadsutveckling 

diskuterats, som förprojekteringen av Kungsgatan-Drottninggatan, Kungstorget och  

Å-rummet. Platser som diskuterats är t ex några brandgavlar längs Å-rummet, Stora 

Hellevigsgatan, m fl.  

 

För kvarteret Åberg arrangerades skisstävling och ett EU-projekt skulle finansiera 

målningen, men projektet avbröts då målningen riskerade att inte längre kunna vara 

synlig från gatan när den obebyggda delen av tomten blir bebyggd. I ett annat fall säger 

en privat fastighetsägare att han vill låta måla sin brandgavel och har till detta hittat en 

egen målare, dock verkar det inte vara direkt förestående.   

 

Vad vill vi ska målas på några av stadens väggar? Uddevalla stad behöver mer konst 

och färg, det gör staden mer intressant och attraktiv, men framför allt kan det ge stadens 

befolkning något som berör, något som kan tilltala, att tala om och som bidrar till att vår 

stad är en bra plats att vara på. Vad konsten ska uttrycka bestämmer inte vi, det gör 

konstnären. Vi väljer dock bland de skisser vi får in och kan även välja att avbryta 

processen.  
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Likt god arkitektur utgör offentlig konst en självklar del av samhällets gestaltade 

livsmiljöer. Där den finns integrerad i våra gemensamma rum bidrar den till reflektion 

och upptäckarglädje hos invånare. Konsten är bärare av minnen, och en katalysator för 

samtal, tankar och perspektivförskjutningar. Den offentliga konsten är dessutom ett av 

de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra vardagsmiljöer.  Så sa ordförande 

i KRO, Konstnärernas riksorganisation, Katarina Jönsson Norling häromåret.  

 

Ett förslag att realisera i närtid 

Ett nytt förslag har nyligen väckts gällande en brandgavel på Asplundsgatan, vid 

infarten till Stadsbibliotekets lastbrygga. Här har föreslagits en större målning för att 

hylla minnet av en av stadens stora rockartister, Robert ”Strängen” Dahlqvist, gitarrist, 

sångare och låtskrivare i The Hellacopters, Dundertåget, m fl.  

 

Fastighetsägaren här kan gärna tänka sig att upplåta en vägg för denna målning. 

Förslaget bygger på att tre konstnärer får var sitt skissuppdrag och en jury som består av 

kommunantikvarie, konstkonsult och representant för Robert Dahlqvist familj väljer ut 

det bästa förslaget som skulle kunna invigas på Roberts födelsedag och den samtida 

årliga utdelningen av utmärkelsen Stämskruven, som av Strängensällskapet delas ut till 

unga artister som verkar i Roberts anda 

 

Väggen är väl synlig från väster längs Asplundsgatan. I fastigheten finns också 

kontoret, kulturföreningen kassettens lilla konsertlokal, där Robert många gånger spelat 

och lyssnat på musik. 

 

Beräknad kostnad 130.000 kronor. 
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Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Konstprogram för Killingens/Blekets förskola 

Sammanfattning 

Ny förskola ska uppföras på Bleket i Uddevalla stad. Tillsvidare har den kallats för 

Killingens förskola, men den kommer sannolikt att döpas till Blekets förskola.  

 

Till denna förskola har Kultur och fritid med BUN och projektledaren från 

Samhällsbyggnad diskuterat konstnärlig gestaltning, varför enheten Offentlig kultur 

framtagit ett konstprogram.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2019-12-03 

Konstprogram för Killingens/Blekets förskola 2019-12-03 

Ramprogram, till- och nybyggnation av Uddevalla kommunala förskolor 2016-12-06      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner konstprogrammet för Killingens/Blekets förskola 

och uppmanar förvaltningen att arbeta vidare enligt detta. 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Carl Casimir 

Kultur och fritidschef Kommunantikvarie 

Expediera till 
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Kultur och fritid  

Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1Kultur och 

fritid@uddevalla.se 

0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-postkulturfritid@uddevalla.se  

Konstprogram för Killingens/Blekets förskola 
 

Killingen förskola 

Förskolan kommer sannolikt att byta namn till Blekets förskola. Denna förskola byggs 

efter samma grundidé som två tidigare förskolor; Sundsstrand och Söndagsvägen, vilket 

innebär att byggnaden, dess inredning och utemiljö, innehåller i stort sett samma delar 

och är ungefär lika stor. Förskolorna arbetar med delar av Reggio Emilias pedagogik, 

men följer den inte strikt, se ramprogrammet Till- och nybyggnation av Uddevalla 

kommunala förskolor. 

 

Byggstart planeras till hösten 2020 med planerad inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. 

Konstverket ska stå klart inför byggets slutbesiktning hösten 2020.  

Folksams miljöguide gäller så långt möjligt och dessutom så underhållsfritt som 

möjligt. Konstgräs som fylls med sand, stridsand eller gummiasfalt är OK som 

fallskyddsmaterial. 

 

Tema för den konstnärliga gestaltningen får gärna ha anknytning till området. 

Ett önskemål från personalen är att konstverket är klätter- och krypbart, förslagsvis i trä 

och gärna i färg. Från personalen finns önskemål om konstverkets högsta höjd 1,5 

meter. EU:s lekplatsnormer ska gälla. 

 

Uppdragsgivaren står för fallskydd, schaktning för 3 st fundament på maximalt djup 0,9 

m med rördimension 200 mm. Konstnären bekostar fundament, återfyllning och 

packning upp till ca 0,5m under färdig yta med massor avsedda för fyllning för 

hårdgjord yta. Fundamenten måste vara besiktade av lekplatsbesiktare innan vi 

återfyller. Konstverket kan innehålla ljus och uppdragsgivaren bekostar i så fall el 

framdraget till platsen. 

 

Skissinbjudan innebär att tre konstnärer parallellskissar. Utemiljön på förskolan är 

uppdelad i olika ”rum” där ett av rummen är tänkt för en klättervägg. Denna klättervägg 

utgår och istället är detta platsen för konstverket som på något sätt ska ersätta en 

klättervägg.  

 

I uppdraget ingår också att när konstverket är på plats, ska konstnären under ½ - 1 dag 

presentera verket för barn och personal. Detta kan ske som workshop, bilder med 

berättelse eller liknande.  

 

Skissarvodet är 25.000 kr exkl. moms och skisserna ska vara utformade så att vi lätt kan 

tänka oss in i förslagen. Miljömodell krävs inte, men skiss på konstverket/gestaltningen 

i skala, samt förslag på material samt materialprov i skala 1:1, monteringsanvisning 
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med vikt och övriga beräkningar som kan vara viktiga för hållfastheten, underhållsplan 

samt kostnadskalkyl önskas.  

 

I konstnärens åtagande ingår att svara för alla kostnader för arbetets utförande och 

färdigställande, resor, försäkringar, workshop samt transport och montering. Se vidare i 

kommande skissavtal.  

 

Uppdraget storlek är 300.000 kr exkl. moms, plus skissarvode. 



  

 
 

Barn och utbildning 

Ramprogram 

Till- och nybyggnation av Uddevalla 

kommunala förskolor 
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161206 
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Bakgrund till programmet  

Uddevalla är en tillväxtkommun. Det behöver byggas nya förskolor. Äldre förskolor behöver 

byggas om och byggas till. Programmet bygger på relevant forskning och beprövad 

erfarenhet. 

 

Målsättning med programmet  

Miljön i förskolan ska vara både funktionell, säker och uppfylla verksamhetens krav för både 

barn och vuxna. Hur en förskola utformas har stor inverkan på de aktiviteter och den 

verksamhet som sker och genomförs. Detta dokument ska fungera som ett styrdokument och 

kommunikationsunderlag. Miljön påverkar alla som dagligen vistas i förskolan, både barn, 

personal och vårdnadshavare. Programmet ska kunna läsas av alla intresserade och underlätta 

förståelsen av förskolans funktioner. 

 

Skolverkets Allmänna råd för förskolan (2016, sid 15): 

 Lokaler, miljö och material behöver vara utformad på ett sätt som främjar lek och 

lärande av olika slag och som ger möjlighet till alltifrån skapande och livliga 

aktiviteter till vila och lugna aktiviteter. 

 Det behövs också en utemiljö som ger utrymme för såväl platsbundna lekar som 

utforskande aktiviteter.  

 Inne- och utemiljön sätter ramar för det pedagogiska arbetet i förskolan, på så sätt 

blir miljön en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Lärande sker i samspel med 

omgivningen, med människor såväl som fysisk miljö, vilket innebär att det är viktigt 

vad barnen möts av i förskolans rum. 

 

 

 

Förskolans utformning 
Förskolans lärmiljöer utom- och inomhus: Förskolan är både en mötesplats och en 

arbetsplats för många olika typer av människor. Det i sin tur innebär att där finns många olika 

behov och förutsättningar att ta hänsyn till vid förskolebyggnationer. Det ska finnas 

möjligheter för meningsskapande, utforskande och experimenterande både inom- och 

utomhus. Lärmiljöerna ska vara utformade så att alla barn kan vara delaktiga i sociala 

sammanhang och skapa relationer. 

 

Arkitektur och miljö: Lokalerna ska vara ändamålsenliga enligt skollagen. Det betyder att 

storlek, utformning, miljö och material ska stödja förskolans uppdrag. Både inomhus- och 

utomhusmiljöer ska vara utformade så att de stödjer det pedagogiska arbetet med en varierad 

verksamhet anpassad till de barn som deltar. Den fysiska miljön bör vara utformad på ett 

flexibelt sätt för att kunna anpassas och varieras utifrån barns behov och förutsättningar. 

Överblickbarhet i miljön är viktig för personalen men för barnen ska en ostörd miljö även 

vara möjlig såväl inne som ute. I den pedagogiska miljön ska även finnas möbler i vuxenhöjd. 

 



 

Pedagogiska rum: Rum signalerar något till barn, här finns något att undersöka, utforska och 

lära. Förskolan erbjuder en miljö där kommunikation mellan barn är central. Här finns 

mötesplatser där barns samspel och relationer utvecklas i görandet. Rummens placering i 

förhållande till varandra har betydelse för hur de används, organiseras och vilket samarbete 

grupper emellan som kan komma till stånd. Genomgångsrum med många dörrar kan ge 

upphov till störningar, buller och stress. Korridorer utformas ofta som transportvägar och 

upplevs som ineffektiva ytor där höga ljud kan uppstå.  

Yta: Varje barn behöver ha en inomhusyta (LOA) på 10 kvm inklusive förskolans 

gemensamma utrymmen. Förskolan bör ha en utemiljö på minst 35 kvm/barn. Ytan ska ha 

möjligheter till solskydd utomhus.  

 

Material och ytskikt: Ska kunna rengöras, tvättas eller torkas av. 

 

Entré: En inbjudande entré, med god säkerhet och överblick över vilka som kommer in på 

förskolan. Över entrén bör det finnas ett skärmtak samt möjlighet att ställa barnens vagnar 

under tak. En sluss under tak där barnen kan vänta vid ut- och ingång. Vattenutkastare i 

anslutning till entrén för att kunna spola av stövlar och regnkläder. Torkrum eller rum med 

torkskåp i anslutning till groventré och hall. 

 

Hall: Förvaring av skor, regnkläder, ytterkläder, förvaring av extrakläder, personalens 

arbetskläder på avdelningen/hall. Det ska finnas möjlighet för barn och vuxna att sitta ned. 

Toalett som nås utifrån gården. Möjlighet till anslag av dokumentation, även digital, ska 

finnas. 

 

Golv: Golvmaterial ska väljas utifrån rummets funktion och med minsta möjliga miljö- och 

hälsopåverkan. I rum där många barn vistas samtidigt förordas golvmatta med akustisk 

ljuddämpning. Golvvärme i samtliga rum där barn vistas. 

 

Väggarna: Väggarna är en viktig del i förskolans verksamhet, eftersom dessa fungerar som 

en plats för pedagogisk dokumentation, där reflektion och samtal förs om pågående 

arbeten/lärprocesser på förskolan. En arkitektur som erbjuder mycket ljus och transparens 

mellan rummen samt i dörrar, gör miljön överblickbar och skapar trygghet då pedagoger och 

barn kan se varandra. Väggmaterialen ska vara lättskötta och tåliga och med minsta möjliga 

miljö- och hälsopåverkan. Väggar ska vara utformade så att de främjar god ljudmiljö.  

 

Tak: Innertak som främjar god ljudmiljö. Yttertak förses med solceller. 

  

Färgsättning: Färgsättningen ska ske i harmoni med arkitektonisk utformning. 

 

Inredning: Rummens pedagogiska funktioner och inredning ska utformas så att 

föränderlighet och flexibilitet möjliggörs. Inventarier ska väljas som minimerar riskerna för 

miljö- och hälsopåverkan samt främjar god ljudmiljö.  

 

Förvaring: För att miljön ska kunna anpassas och förändras utifrån barnens intresse och 

erfarenheter krävs att man har förvaringsmöjligheter. I en strävan efter en flexibel och väl 

fungerande miljö är det viktigt att redan tidigt fundera över vilken lös och fast inredning som 

kommer att behövas. 

 

Ljud: Det är viktigt att en behaglig ljudmiljö uppnås. Rekommendationen är att ljudnivåer 

från fasta installationer inte överstiger 55 dB(A) utomhus, eller 30 dB(A) inomhus (45 dB(A) 

är maxnivå enligt Socialstyrelsen). 

 



 

Ljus: Fönsterytan ska vara minst tio procent av golvytan. Fönsterhöjden bör anpassas så att 

barnen ges möjlighet att titta ut. Extra solskydd i fönster vid särskilt utsatta lägen. 

 

Belysning: Ska kunna dimras och regleras efter behov. Belysningen ska vara energieffektiv. 

 

Barnsäkerhet: Rummen ska utformas så att de är säkra och trygga för barnen 

och på ett sätt så att fall-, kläm- och brännskador undviks. Alla dörrar ska ha klämskydd och 

vassa hörn ska ha skydd. Minst ett fönster i varje rum ska vara öppningsbart. 

(fönsterkedjor/spärrar). Alla fönster och glasdörrar ska vara av säkerhetsglas. Lekutrustning 

ska vara enligt europeisk standard och anpassad efter barnens olika behov.  

 

Elsäkerhet, telefon och larm: Ovan fönster monteras lamputtag. Alla entrédörrar förses med 

dörröppnare, ringklocka och belysning. Tillräcklig belysning på utegården och belysning i 

uteförråd. Förskolan förses med ett kombinerat passagesystem, inbrotts- och 

brandvarningslarm. Till brandvarningslarmet ansluts också takfotslarm. På fasad monteras 

väggarmaturer som lyser under den mörka tiden på dygnet.  

 

Digital infrastruktur: Nätverk ska finnas både trådburet och trådlöst, men med möjlighet att 

koppla ur det trådlösa vid behov. Tekniken med digitala verktyg ska vara anpassad och 

lättanvänd.  

 

Avfallshantering och källsortering: Soputrymmet ska utformas så att källsortering av 

förpackningar, papper, farligt avfall och matavfall är möjlig. I planeringen av dessa utrymmen 

ska man sträva efter att barnen aktivt ska kunna delta i källsorteringen. Utrymmet utformas så 

att återanvändning gynnas. 

 

Hygien: Hygienutrymmen bör placeras i nära anslutning till rum och barnens aktiviteter.  

Skötbord ska vara höj- och sänkbara, det ska finnas ho i anslutning till skötbordet samt 

förvaringsutrymme i närheten av skötbordet. Det ska även tas hänsyn till barns integritet.  

Handfat eller tvättränna på avdelningen ska vara anpassade efter barnens storlek. 

Spegel i barnhöjd.  

 

Toaletter: Det ska finnas både låga och höga toalettstolar och handfat, samt tvål och 

torkpapper även i barnens höjd.  

 

Vilrum: Det ska finnas förvaringsutrymmen för madrasser, täcken och kuddar i vilrummet. 

Täcken och kuddar ska kunna förvaras separat för varje barn och de ska kunna nås av barnen. 

Mörkläggningsgardin eller persienner.  

Ateljéer och övriga pedagogiska ytor: Utrymmen för skapande verksamhet samt bak och 

matlagning i pedagogiskt syfte kräver låga vattenhoar, diskbänkskåp i både vuxens och barns 

höjder, samt förvarings- möjligheter. I enlighet med läroplan för förskolan ska barn ges 

möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, dans och drama. Detta innefattar även att forma, konstruera och nyttja material och 

teknik. Flexibel scen, teknik för ljud och ljus samt förvaring i anslutning bör finnas. Med 

utgångspunkt i detta behöver enheterna ha tillräckligt med ateljéutrymmen för att kunna möta 

alla barns tankar, idéer och förutsättningar.     
 

Vattenlek: Möjlighet att utforska vatten och sand ska finnas. Det kräver utrymme med 

golvbrunn samt tåliga och lättstädade material. 

 

Måltider: Det ska finnas matsal men också möjlighet att äta i mindre rum. Flexibilitet 

eftersträvas och servering av mat sker både som buffé och vid borden. Möjlighet att äta ute på 

gården bör gynnas. 



 

 

Kostenhetens kök: Kostenheten kommer med kompletterande anvisningar vid kommande 

ny-, till- eller ombyggnad. Nya förskolor ska utrustas med tillagningskök. Köket bör vara 

centralt placerat i huset. Det ska finnas möjlighet för barn att se in i köket och följa 

verksamheten utan att gå in. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolans utemiljö utifrån ett pedagogiskt perspektiv: Boverkets vägledning, 2015:8, 

Gör plats för barn och unga, ska vara vägledande.  

 

Förskolans utemiljö ska medvetet ge utrymme för vårt arbete med lärande för hållbar 

utveckling. Den ska stimulera delaktighet och inflytande och ha pedagogiska rum som 

upplevs spännande och lockar till lek, utforskande och utveckling för alla barn på förskolan. 

Gården ska vara grön med buskar, träd och annan växtlighet.  Det ska finnas en kombination 

av föränderliga och statiska “rum”. En del av ytan ska ha koppling till mat med 

odlingsmöjligheter, bärbuskar och fruktträd samt grillplats. Sittmöjligheter för barn och vuxna 

så att förskolegården kan användas till mer än lek, och skapa flera möjligheter till samspel och 

interaktion. Underlag på gården ska vara av material som minimerar riskerna för miljö-och 

hälsopåverkan. Nivåskillnader på gården ska behållas eller skapas. Solskydd både över 

sittmöjligheter och över lekmiljöer skapas. Placering av byggnader och växtlighet kan behöva 

kompletteras av vind- och väderskydd. Scen, vattenutkast och vattenränna ska placeras på 

lämpliga platser. Flera uteförråd med skjutdörrar, gärna kombinerat med uteateljé. Hellre flera 

mindre förråd än ett stort. 

 

Förskolans utemiljö utifrån andra perspektiv: Trafiksituationen kring förskolan ska vara 

säker för lämning och hämtning med bil och varutransporter, samt ta hänsyn till miljöverkets 

riktlinjer för utsläpp av avgaser. Förskolan ska vara tillgänglig för cyklister, gående och 

rullstolsburna. Vagnförvaring under tak ska finnas på gården. Skärmtak eller liknande med 

överblick för att barn ska kunna sova ute. 

 

 

Personalutrymme: Arbetsmiljöverkets författningsbeskrivning 2009:2 
4 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till 

verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och 

inredda.  

5 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lätt och säkert tillgängliga 

och ha lämpliga samband med varandra. 

 

Personalrum: Det ska finnas möjligheter till avskildhet och vila för personalen på rast. 

Placering av personalrummet måste beaktas. Personalrummet ska ha tillräcklig yta i 

förhållande till antal personal. Det ska vara utrustat med bord och stolar samt soffa och 

soffbord, kök/pentry med kyl, mikro, diskmaskin och matplats.  

 

Arbetsplatser: Personalingång med möjlighet till klädombyte ska finnas samt låsbara 

personalskåp till alla i personalen. Arbetsplatser skapas med hyllor och goda arbetsytor samt 

systemskrivare.  



 

 

Hållbarhetsperspektiv: För att nå en hög miljöprestanda ska enligt kommunens riktlinjer all 

nybyggnation förses med någon form av solenergianläggning såsom solfångare eller solceller. 

 

För att bygga hållbart ur ett miljö- och klimatperspektiv ska trä lyftas fram som ett flexibelt, 

lätt och klimatsmart byggmaterial. 

 

Trafikaspekter: Vid projektering ska trafikmiljön kring förskolan tas i beaktande, t.ex. 

möjligheter för avlämning och hämtning av barn samt tillgång till parkering inom rimligt 

avstånd. 

 

Avslutning 

Uddevalla kommunala förskolor ger barnen möjlighet till upplevelse av de olika årstiderna i 

vår utemiljö och därigenom en förståelse för årets kretslopp i naturen. Våra traditioner av 

utevistelse och vår tillgång till natur är lyckosamma förutsättningar för att ge barnen grund i 

lärande för hållbar utveckling.  Ovanstående ramprogram för ny-, till- och ombyggnad av 

kommunala förskolor fokuserar på lärmiljöer, säkerhet och funktion, men form, färg och 

ytskikt är minst lika viktigt för dem som dagligen vistas på våra förskolor. 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2019-12-19 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

 

Attestantförteckning Kultur och fritid 2019-12-01 

 

Digital agenda för Uddevalla kommun 

Beslut KF 2019-11-13 § 267 

Beslut KS 2019-10-30 § 247  

Tjänsteskrivelse KLK 2019-10-08 

Digital agenda för Uddevalla kommun  

   

Fastställande av kommungemensam internkontrollpunkt 2020  

Beslut KS 2019-11-27 § 296 

Tjänsteskrivelse KLK 2019-11-04 

Förslag 

Risk- och väsentlighetsanalys SBA 2020 

 

Förutsättningar för Rimnersområdet - inriktning och placering simhall  

Beslut KF 2019-11-13 § 264 

Beslut KS 2019-10-30 § 244 

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 
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