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Utvecklare Robert Wahlström 

Telefon 0522-69 64 59 
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Medborgarförslag från David Gylfe om motionsanläggning i 

Sandersdalar 

Sammanfattning 

Förslaget efterfrågar ett ovalt löpspår med ett utegym i mitten, beläget i Sanders dalar. 

Förslagsställaren nämner att området är centralt beläget mellan flera bostadsområden så 

att anläggningen hade varit tillgänglig för många människor. Förslagsställaren vill även 

uppmuntra till möten mellan personer som tränar mer regelbundet och 

vardagsmotionärer då båda grupperna hade fått gemensamma aktivitetsytor.  

 

Förvaltningen uppskattar förslagsställaren engagemang och tackar för det inskickade 

förslaget å nämndens vägnar. Förvaltningen delar förslagsställarens åsikt att Sanders 

dalar har stor potential som mötesplats samt aktivitetsyta för motion och friluftsliv och 

att utveckling av området bör främjas. Dock är förvaltningens uppfattning att ett 

friidrottsinspirerat löpspår inte hade passat in i den rådande naturmiljön där stigar och 

stråk i dagsläget följer landskapet istället för att bryta upp det. Vidare har kommunen 

för närvarande djur som betar i området under sommartid och det hade varit olämpligt 

att kombinera detta med den föreslagna typen av motionsanläggning. Detta har 

framkommit genom dialog med kommunens skogsförvaltare och kommunekolog. 

Slutligen är förvaltningens bedömning att det inte finns utrymme i budgeten att under 

2020 investera i nya motionsanläggningar, då prioritet bör läggas på upprustning av 

befintliga spår och leder efter den nederbördsrika och milda vintern.     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Protokollsutdrag KF 2019-10-09 §247 

Medborgarförslag från David Gylfe om motionsanläggning i Sanders dalar     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår förslaget om en nyetablering av löpspår med 

tillhörande utegym i Sanders dalar. 

   

 

Katarina Hansson Robert Wahlström 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslagets ärende: 
Motionsanläggning i Sandersdalar 
 
Ditt medborgarförslag: 
Då Sandersdalar ligger i centrum för 4 stora bostadsområden (Kurveröd, Fasseröd, Skogslyckan och 
Unneröd) skulle det va ett bra ställe att placera ett kortare löpspår och ett utegym. Genom att jämna 
till marken skulle det gå att få till ett spår på ca 500meter och detta i en varvbana likt en friidrotts 
bana och då även ha plats för ett utegym i mitten. genom att placera denna anläggning här hjälper 
det för att skapa en bättre hälsa för boende i närområdet och det utan att man skall behöva ta bilen 
dit. Detta är både bra för folkhälsan och miljön. Området ligger även i anslutning till ett par längre 
spår för löpning. 
Så då kan det bli en plats för alla nivåer av utövare från nyfikna spontanmotionärer till elitidrottare. 
Då det idag går får och betar i dalen skulle man även behöva göra en omdragning av fårens hägn. 
Vintertid används ju Sanderdalar av mängder av barn,ungdomar och vuxna till den härligaste formen 
av spontanidrott pulkaåkning så genom att göra spåret kortare kommer man inte behöva ta bort yta 
från denna aktivitet. 
 
Dagens datum: 
17/9-2019 
 
Namn: 
David Gylfe 
 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-10-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 247 Dnr KS 2019/00663  

Medborgarförslag från David Gylfe om motionsanläggning i 
Sandersdalar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2019-10-14 

Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Rolf Johnsson (L) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-10-14 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-10-15 

Kultur och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 
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2020-03-04 Dnr KFN 2020/00008 

  

 

Handläggare 

Utredare Åsa Andersson 

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

 

Medborgarförslag från Liv Terndrup om att bygga mer grejer i 

Ljungskile 

Sammanfattning 

 Liv Terndrup har skickat ett medborgarförslag om att Uddevalla kommun ska engagera 

sig och bygga mer grejer i Ljungskile. Förslagsställaren vill att unga i Ljungskile ska få 

samma tillgång till mötesplatser och aktivitetsytor som unga i Uddevalla har. Exempel 

på sådana ytor är badhus, bio och stora lekplatser. Förslagsställaren undrar också varför 

den senaste näridrottsplatsen byggdes på Oljeberget och inte i Ljungskile. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-08 att överlåta till Kultur och fritidsnämnden att 

besluta i ärendet.    

 

Att utveckla mötesplatser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och 

gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska 

arbete (se ex. Verksamhetsplan 2018-2020). Under 2017 genomförde kultur och 

fritidsförvaltningen en studie för att kartlägga såväl utbud som behov av aktiva 

mötesplatser (se bilaga 1). För att ta reda på var behovet av hälsoutjämnande insatser i 

form av aktiva mötesplatser är som störst studerades skillnader i inkomstnivåer, 

utbildningsnivåer och hälsa i kommunens olika delar. Dessutom togs hänsyn till 

befolkningsprognoser och kommunens demografiska sammansättning. För kultur och 

fritidsförvaltningen fungerar studien idag som ett underlag som ger planering, 

prioritering och placering av aktivitetsytor en strategisk riktning. 

 

Studien visar att nya mötesplatser och aktivitetsytor först och främst behöver skapas i 

Uddevalla centralort. Anledningen är att det i Uddevalla centralort finns flera områden 

med låga socioekonomiska förutsättningar. Samtidigt visar studien att närhet (mindre än 

300 meter) till mötesplatser och aktivitetsytor är viktigt för att dessa platser ska 

upplevas som tillgängliga. Förslagsställaren har därför rätt i sin beskrivning av att 

många av de mötesplatser och aktivitetsytor som Uddevalla kommun idag erbjuder inte 

finns inom vardagligt räckhåll för unga i Ljungskile. Detta bör dock inte likställas med 

att Uddevalla kommuns engagemang är bristfälligt när det gäller etablering av nya 

mötesplatser och aktivitetsytor i Ljungskile. Snarare görs noggranna bedömningar när 

det gäller både placering och innehåll vid varje enskild investering. 

 

Vid valet av placering för den senast byggda mötesplatsen på Oljeberget togs alltså 

utgångspunkt i ovan nämnda studie. Som en del av utredningsarbetet förde kultur och 

fritidsförvaltningen även dialog med olika målgrupper där avsikten var att tillvarata 

ungas idéer, önskemål och behov. På så vis tillgodosågs flera olika intressen som sedan 

låg till grund för beslutet gällande det nya aktivitetsområdes innehåll och placering i 

centrala Uddevalla. 

jofl02
Maskinskriven text
8.



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-03-04 Dnr KFN 2020/00008 

  

 

 

 

 

 

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-19 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, KS 2019/00917 

Medborgarförslag från Liv Terndrup, 2019-12-11 

Bilaga 1, Aktiva mötesplatser - Förstudie av spontanidrottsplatser i Uddevalla kommun. 

 

 

     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden tackar förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget 

men avslår förslaget ”att bygga mer grejer i Ljungskile” med hänvisning till att kultur 

och fritidsförvaltningen utifrån olika geografiska områdens behov av hälsoutjämnande 

insatser arbetar strategiskt när det gäller planering, prioritering och placering av nya 

mötesplatser och aktivitetsytor. 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Åsa Andersson 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-01-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2019/00917  

Medborgarförslag från Liv Terndrup om att bygga fler grejer i 
Ljungskile 

Sammanfattning 

Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i ärendet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur-och fritidsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-01-13 av 

Elving Andersson (C), Karin Johansson (KD) och Cecilia Sandberg (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-01-14 till 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Förslagsställaren 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Jag bor i Uddevalla men jag har väldigt många vänner i Ljungskile och själv brukar jag vara i Ljungskile 
väldigt mycket. Jag tycker att ni ska göra mer grejer i Ljungskile, dom har inte ett eget badhus, bio, 
"stora" lekparker osv. Vi har nyss fått en parkour lekplats vid Gustavsberg och Ljungskile har inget. 
Varför byggde ni inte den i Ljungsilke? Vi har redan massa saker och dom har inget. Ljungskile 
skolorna får åka till Uddevalla för att ha simning på idrotten och det är även dåligt för miljön och 
jobbigt för eleverna. Mina kompisar klagar på Ljungskile och önskar att dom bodde i Uddevalla 
istället. Så sammanfattat så önskar jag att ni ska engagera er och bygga mer grejer i Ljungskile.  
 
 
Mvh Liv Terndrup 
 
Dagens datum: 
11 December 2019 
 
Namn: 
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Sammanfattning

Bakgrund och syfte

Uddevalla kommun har under en tid tagit emot flera medborgarförslag och politiska 
motioner med inriktningen att utveckla kommunens utbud inom spontan- och 
näridrott. För att göra denna utveckling med så stor måluppfyllelse som möjligt finns 
behov av att dels kartlägga nuläge men också lägga en plan för hur utvecklingen 
framåt ska genomföras. Målsättningen är att skapa platser som alla kommunens 
medborgare kan aktivera sig på.  Denna förstudie syftar till att kartlägga behovet av 
aktiva mötesplatser samt att ta fram rekommendationer för den framtida utveckling 
av platserna. 

Tre strategier

Den sammanvägda analysen av idrottsplatsernas läge och innehåll visar att det 
finns stora glapp i strukturen vad gäller utbudet av spontan- och näridrottsplatser, 
både i tätorten och utanför. För att få fler att röra på sig i vardagen och skapa 
folkhälsoutjämnande effekter föreslås tre huvudsakliga strategier för utvecklingen 
- Addera i tätorten, Stärka det befintliga och Komplettera i glesbygden. Den 
första strategin handlar om att förbättra utbudet i utvalda delar av tätorten för att 
stärka svagare områden och skapa integrerande mötesplatser. Denna satsningen 
är särskilt viktig, både av socioekonomiska skäl och med hänsyn till förväntad 
befolkningsökning. Den andra strategin går ut på att stärka befintliga aktivitetsytor 
genom ökad tillgänglighet och breddat innehåll som riktar sig till fler, med särskilt 
fokus på unga tjejer. Den tredje strategin syftar till att komplettera med nya 
aktivitetsytor i attraktiva lägen i glesbygden, för att stärka turismen och främja 
friluftslivet. Utöver strategierna har fyra framgångsnycklar med tillhörande principer 
tagits fram för att lyfta avgörande aspekter och se till utvecklingen ger god effekt. 

Nästa steg

Med denna förstudie som underlag kvarstår för kommunen att ta fram en mer 
konkret utvecklingsplan. Parallellt med det behöver kommunen planera för 
och inleda ett dialogarbete där Uddevallas invånare får möjlighet att delta i 
utvecklandet av aktiva mötesplatser. Vidare behövs ett fortsatt arbete med att 
samla kunskap och statistik om folkhälsoläget för att kunna följa upp och se till att 
insatserna gör nytta.
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Bakgrund

Uddevalla kommuns kultur och fritidsnämnd har beslutat att 
ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av spontanidrottsplatser 
och aktivitetsytor. För att göra denna utveckling med så stor 
måluppfyllelse som möjligt finns behov av att dels kartlägga 
nuläge men också lägga en plan för hur utvecklingen framåt 
ska genomföras. Målsättningen är att skapa platser som alla 
kommunens medborgare kan aktivera sig på.

E N AK TIV FR IT ID

Kommunen har under en tid tagit emot flera 
medborgarförslag och politiska motioner med inriktningen 
att utveckla kommunens utbud inom spontan- och 
näridrott. Bland annat efterfrågas utegym, skateparker, 
aktivitetsytor för extremsporter, fler näridrottsplatser och 
fotbollsplaner. Dessa förslag, men också det faktum att 
människor är mer stillasittande än förr (Boverket 2013), 
tyder på ett starkt behov av att utveckla utbudet av platser 
för fysisk aktivitet i Uddevalla. Att kommunen växer, och 
förväntas fortsätta växa de närmsta åren, förstärker 
behovet av spontanidrottsplatser ytterligare. Vidare är 
det viktigt att ta hänsyn till hur platserna är fördelade i 
kommunen utifrån Uddevallas mål att utjämna skillnader 
i hälsa. Är platserna jämnt fördelade idag och finns det 
områden där en ny aktivitetsyta kan göra särskilt stor 
nytta?

SYF TE

Denna förstudie syftar till att kartlägga utbudet och 
behovet av aktiva mötesplatser i Uddevalla kommun 
samt att ta fram rekommendationer för den framtida 
utveckling av platserna. För att ta reda på var behovet av 
folkhälsoutjämnande insatser i form av aktiva mötesplatser 
är som störst studeras skillnader i inkomstnivåer, 
utbildningsnivå och hälsa i kommunens olika delar. 
Dessutom tas hänsyn till befolkningsprognoser och 

Syfte och metod
kommunens demografiska sammansättning. 
Förstudien är tydligt förankrad i stadens mål och visioner 
och resultatet ska fungera som ett underlag inför framtida 
investeringar i den offentliga utomhusmiljön. 
Sammanfattningsvis är syftet med förstudien att:

• Kartlägga befintliga spontanidrottsplatser (utbud 
och lokalisering)

• Analysera sociala och fysiska förutsättningar i 
kommunen för att ta reda på var behovet av nya 
aktiva mötesplatser är som störst

• Ta fram ett underlag som anger en strategisk 
inriktning för planering, prioritering och lokalisering 
av aktivitetsytor

I förstudien läggs ett särskilt fokus på barn och unga av 
flera skäl. Förutom att fysisk aktivitet har stor betydelse för 
barns hälsa, motoriska utveckling och inlärningsförmåga 
är barn och unga särskilt beroende av sin närmiljö för 
att kunna aktivera sig (Statens folkhälsoinstitut 2011). 
Barn och unga har inte heller samma formella möjligheter 
att påverka samhällsplaneringen som vuxna. Dessutom 
grundläggs levnadsvanor för resten av livet i barndomen 
(Boverket 2013). 

Resultatet av kartläggningen och analysen finns med 
som bilaga, längst bak i rapporten. En sammanfattning av 
slutsatserna från analysen finns på s. 12.
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Förstudien har gjorts med hjälp av olika metoder och 
underlag. Kartläggningen av förhållanden i kommunen har 
gjorts med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) 
och genom att analysera statistik. GIS-datan och 
merparten av statistiken har tillhandahållits av Uddevalla 
kommun. Trots att det finns mycket statistik att tillgå 
gällande folkhälsan i Uddevalla är statistiken inte 
uppdelad på geografiskt område, eller på tillräckligt 
liten skala för att ge en rättvis bild. Detta har medfört 
vissa begränsningar i den sociorumsliga analysen av 
skillnader i folkhälsa i kommunen. Dessutom saknas en 

Vad är en spontanidrottsplats?

En spontanidrottsplats eller näridrottsplats är en 
idrottsplats som är öppen för alla. Den är varken 

bokningsbar eller avgiftsbelagd utan ger utrymme för 
spontan aktivitet när som helst på dygnet. Med spontan 
menas att den är inriktad på idrott/motion som utförs på 
egen hand eller i grupp utan organisatör eller instruktör 
som styr verksamheten. En spontanidrottsplats behöver 

till skillnad från en näridrottsplats inte alltid ligga nära 
bostaden, men för att kunna användas spontant 

i vardagen ska den ändå vara 
lättillgänglig eller ligga där

 människor rör sig naturligt.
    I denna rapport   

    används begreppet  
    Aktiva mötesplatser  
    vilket förklaras   
                   närmare i   
    avsnittet om strategier  
    och framgångsnycklar.

del information ännu i kommunens geofysiska datalager. 
Resultatet har formats därefter och kan ses som en 
del i pusslet som behöver kompletteras med nya delar 
allt eftersom. Förutom den digitala kartläggningen har 
platsbesök och observation gjorts. Förstudien bygger 
också på kunskap och dokument som tillhandahållits 
av representanter från Uddevalla kommun. Dessa 
inkluderar kommunens befolkningsprognos 2016-
2020, välfärdsredovisningen, folkhälsoplanen med flera. 
Vidare har olika forskningsrapporter och arbeten med 
liknande inriktning som denna använts som underlag till 
kunskapsinsamlingen. 
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Nationella och  
kommunala mål

FOLK HÄL SOARBETET I  SVE RIG E

Regeringens övergripande nationella mål för 
folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Elva målområden är vägledande för 
folkhälsoarbetet nationellt, regionalt och lokalt varav 
fysisk aktivitet är ett av målområdena (Välfärdsredovisning 
2011). FN:s barnkonvention riktar särskilt fokus på barnens 
hälsa och anger att alla barn har rätt till bästa möjliga 
fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Konventionen  
definierar barn som individer under 18 år (UNICEF 2012).

Utöver det har Uddevalla kommun flera lokala mål och 
styrdokument som berör hälsa och välbefinnande. 
Ambitionerna om en levande och attraktiv kommun är 
höga i Uddevalla. Enligt kommunens vision, som antogs 
av kommunfullmäktige 2011, ska Uddevalla vara hjärtat i 
Bohuslän. Visionens ledord är Liv, Lust och läge som ger 
livskvalitet. Uddevallas medborgare ska må bra och känna 
sig välkomna genom mångfald och tolerans, och det ska 
finnas mötesplatser som inspirerar och utvecklar den 
kreativa förmågan.
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FOLK HÄL SOARBETET I  UD D EVALL A

Uddevalla kommun har tagit fram en Folkhälsoplan 2016. 
En utgångspunkt i folkhälsoplanen är att en god hälsa inte 
bara har betydelse för enskilda människors välbefinnande 
och livskvalitet, utan även för samhällets utveckling och 
ekonomiska tillväxt. Prioriterade perspektiv är Goda 
uppväxtvillkor, Hälsosamma levnadsvanor och Säkerhet 
och trygghet. En av utmaningarna med folkhälsoarbetet 
handlar om att utjämna skillnader i hälsa med ett 
långsiktigt arbete mot rättvisa och jämlika livsvillkor för 
alla. Med jämlikhet i hälsa menas att alla människor oavsett 
ålder, klasstillhörighet, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, 
sexuell läggning, funktionsnedsättning eller andra 
egenskaper ska ha en rättvis möjlighet att uppnå sin fulla 
hälsopotential.

Enligt Strategisk plan 2015 -2018 vill kommunen använda 
folkhälsoperspektivet för att bygga ett socialt hållbart 
Uddevalla genom att ge dess invånare förutsättningar för 
en god hälsa. Det börjar med att ge barn och unga en bra 

start i livet och fortsätter med att skapa jämlika och rättvisa 
livsvillkor för den vuxna befolkningen, och slutligen ge de 
äldre en meningsfull och trygg livssituation. Enligt planen 
ska kommunen fortsätta utveckla medborgarinflytandet. 
Två prioriterade fokusområdena är Ett levande centrum 
och Ett rikt kultur- och fritidsliv. Centrum behöver höja sin 
attraktivitet och förutsättningar för fler människor att bo, 
leva och verka i centrum skapas. 

Kultur och fritidsförvaltningen har ett stort ansvar 
i kommunens folkhälsoarbete. I enlighet med 
kommunfullmäktiges styrkort ska förvaltningen 
arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande 
verksamheter/aktiviteter med speciellt fokus på barn 
och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika 
diskrimineringsgrunderna. Vidare har förvaltningen fått i 
uppdrag att utreda förutsättningar för etablering av nya 
näridrotts- och spontanidrottsplatser, samt att anlägga en 
aktivitetspark under 2017. 

”För att nå ökad jämlikhet i hälsa krävs 
ojämlikhet i fördelning av resurser och insatser 

till förmån för dem som har större behov”
Citat från Uddevalla kommuns folkhälsoplan, 

Folkhälsa 2016
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HÄL SA OCH F YSISK AK TIV ITET

Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa 
och välbefinnande. Fysisk aktivitet har påvisad positiv 
effekt för att förebygga och behandla många vanliga 
sjukdomar, stress och depression. Forskning visar också 
att fysisk aktivitet ger förbättrad inlärningsförmåga 
hos både barn och vuxna (Statens folkhälsoinstitut, 
2011). Förutom att ge positiva effekter för hälsan har 
spontanidrottsplatser också en viktig social funktion. De 
kan främja sociala möten och samla människor. Ju fler som 
rör sig ute, desto fler har chans att ses och interagera med 
varandra och med staden. Trots att kunskapen ökar om 
betydelsen av fysisk aktivitet så rör vi oss mindre och är 
mer stillasittande (Boverket, 2013).

För att uppnå en positiv effekt på hälsan behöver vuxna 
röra sig minst 30 minuter per dag, till exempel genom att 
promenera eller idrotta. Idag är en tredjedel av Sveriges 
vuxna befolkning fysiskt aktiva mindre än 30 minuter 
per dag, vilket gäller både kvinnor och män (Statens 
folkhälsoinstitut). En befolkning som är fysiskt inaktiv kan 
kosta samhället stora pengar i form av  sjukvårdskostnader 
med mera.
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Fysisk aktivitet och hälsa

Fysisk aktivitet har stor betydelse för människors hälsa och 
välbefinnande. Mycket tyder på att människor rör på sig mindre 
och är mer stillasittande än förr. Den byggda miljön är avgörande 
för människors möjligheter till en aktiv vardag och fritid. Tillgången 
på spontanidrottsplatser och näridrottsplatser är en viktig del i att 
skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och rekreation i utemiljön. 
Beroende på var de ligger och hur de utformas kan de såväl 
uppmuntra som motverka aktiva livsstilar.

Utgångspunkter 
och forskning

Planera för rörelse!, Boverket 2013

”Idag är en tredjedel av 
Sveriges vuxna befolkning 

fysiskt aktiva mindre än 
30 min per dag.”

Enligt statliga rekommendationer från folkhälsoinstitutet 
behöver vuxna minst 30 minuters motion per dag och 

barn 60 minuter.

D E N SPONTANA ID ROT TE N

Jämfört med 60-talet och 70-talet, då den spontana och 
egenorganiserade idrotten var den vanligaste formen, 
står den organiserade idrotten idag för en större andel 
av den fysiska aktiviteten (Riksidrottsförbundet, 2007). 
En stor del av den spontana aktiviteten har med andra 
ord institutionaliserats och flyttat från bakgårdar, gator 
och gräsmattor till formaliserade anläggningar. Det finns 
undersökningar som visar att inte alla barn och ungdomar 
omfattas av den traditionella föreningsidrotten. De barn 
och ungdomar som begränsas av inre eller yttre faktorer 
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(tex motivation, kunskap, närhet till plats/rum för idrott, 
kostnader mm) missgynnas av att idrotten blivit allt mer 
organiserad (Riksidrottsförbundet, 2007). Spontanidrotten 
har således en viktig funktion ur ett jämlikhetsperspektiv. 

BARN OCH UNG A

För barn är behovet av fysisk aktivitet ännu större än för 
vuxna och minst 60 minuter per dag rekommenderas. 
Enligt Statens folkhälsoinstitut är det mycket som tyder 
på att också barnens fysiska aktivitet har minskat och 
stillasittande aktiviteter har ökat (Statens folkhälsoinstitut, 
2011). Forskning visar att ca 20 procent av barnen och 
ungdomarna idag är helt fysiskt inaktiva, dvs. vare sig 
aktiva i någon idrottsförening eller aktiva i egen regi på sin 
fritid. Andelen som inte ägnar sig åt någon fysisk aktivitet 
har fördubblats bland flickorna och tredubblats bland 
pojkarna sedan 1960-talet (Riksidrottsförbundet, 2007). 
Att den organiserade idrotten vuxit till förmån för den 
spontana kan vara en av förklaringarna till detta.

JÄMLIK HÄL SA OCH JÄMS TÄLLD HET

Demokratiaspekten och jämställdhetsperspektivet är viktiga 
att beakta i planeringen av spontana aktivitetsytor för att ge 
förutsättningar för en jämlik hälsa. En god och jämlik hälsa 
är avgörande för samhällets utveckling. Idag finns tydliga 
skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Kön, 
ålder, inkomst och utbildningsnivå är faktorer som har ett 
starkt samband med folkhälsa (www.folkhälsomyndighe-
ten.se). Personer med låg inkomst har fysisk och psykisk 
ohälsa1 i betydligt större utsträckning än andra. Ohälsan – 
både fysisk och psykisk – är nästan genomgående större, 
och medellivslängden kortare, bland personer som saknar 
gymnasial utbildning jämfört med personer som har en 
utbildning på eftergymnasial nivå (Folkhälsomyndigheten, 
2017). Medellivslängden kan skilja sig många år beroende 
på var i en kommun man bor. 

Traditionellt har mycket fritidsplanering kretsat kring 
anläggande av bollplaner, vars användande domineras 
kraftigt av pojkar. Forskningsstudier i Stockholm har visat att 
74 procent av de som använde planlagda utomhusytor för 
spontanidrott var pojkar och män (Stockholm Stad, 2012.) 
Det visar på ett tydligt behov av analyser och investeringar 
med inriktning på att få fler flickor och kvinnor att vilja vara 
aktiva ute. 

D E N BYGG DA MIL JÖNS BET YD E L SE

Den byggda miljön har stor betydelse för människors 
möjligheter att vara fysiskt aktiva. Tillgång till allmänna, 
lättillgängliga och avgiftsfria platser för fysisk aktivitet av 

1 Ohälsa är ett mått på flera olika faktorer såsom sjukdom, 
dödlighet, övervikt och fetma, psykiska besvär samt självskattad 
hälsa.

olika slag är väsentliga för utförandet av spontan aktivitet. 
Länge har åtgärderna för att öka människors fysiska 
aktivitet varit inriktade på att informera individen och sprida 
kunskap. På senare år har forskningen visat att denna 
typ av insatser har en begränsad effekt för att förändra 
människors levnadsvanor. Därför blir åtgärder i den byggda 
miljön som stimulerar till fysisk aktivitet så som lokalisering 
och utformning av bebyggelse, transportinfrastruktur och 
grönområden så oerhört viktiga. Förutom att de ger god 
effekt har miljöfokuserade åtgärder också större potential 
att nå stillasittande och socioekonomiskt svaga grupper 
(Faskunger, 2007).

Inom folkhälsoforskningen används begreppet stödjande 
miljöer för att beskriva miljöer som stimulerar till ökad 
trivsel, utevistelse och fysisk aktivitet. Förutom lek- och 
aktivitetsytor är grönområden, vattendrag, sjöar, hav och 
stränder viktiga strukturer för att främja fysisk aktivitet. 
Forskning visar att människor är mer fysiskt aktiva i 
områden med god tillgång på upplevelsevärden i närheten 
av bostaden (Boverket, 2013).

För barn finns ett tydligt samband mellan hur mycket 
de rör på sig och tillgängligheten till grönområden och 
lekplatser. Det finns forskning som visar att barn som har 
tillgång till en grön, rymlig och varierade utemiljö rör sig 
mer i vardagen och har bättre koncentrationsförmåga än 
barn som lever i miljöer med begränsade upplevelsevärden 
(Boverket, 2013). Enligt rapporten Grönområden för 
fler (2009) sägs 300 meter vara det avstånd människor 
längst är beredda att gå till ett grönområde för att det ska 
användas ofta. Närheten har störst betydelse för barn, 
personer med funktionsnedsättning, äldre och sjuka. 

Enligt Boverkets rapport Planera för rörelse finns i dag 
en brist på miljöer för spontanidrott nära bostaden, och 
många anläggningar för idrott är placerade i utkanten av 
eller utanför tätorten. Detta försvårar för människor att 
nå dessa platser till fots, på cykel eller med lokaltrafiken. 
Många anläggningar för idrott och motion har också 
begränsade öppettider eller är helt stängda för 
allmänheten (Faskunger, 2012).

”300 meter sägs vara det avstånd 
människor längst är beredda att 
gå till ett grönområde för att det 

ska användas ofta.”
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Utifrån analysen av demografiska förhållanden, 
befolkningsprognoser, skillnader i livsvillkor och hälsa 
i Uddevalla kommun framträder ett antal mönster. Den 
största befolkningsökningen förväntas ske i tätorten och 
i områden längs med kusten. Barn och unga är en av de 
grupper som väntas öka i störst utsträckning. De mest 
barntäta områden idag är Hovhult, Dalaberg, Helenedal 
och Hogstorp.

Det finns stora geografiska skillnader i livsvillkor och 
socioekonomiska förhållanden i kommunen. Uddevalla 
tätort har överlag lägre inkomstnivå och utbildningsgrad 
än ytterområdena. Stadsfjället, Dalaberg, Hovhult, 
Skogslyckan, Unneröd och Underås har en kombination 
av låga inkomster och lägre utbildningsnivå. Generellt har 
Uddevalla något sämre hälsa än riket i stort (ohälsotal, 
självskattad hälsa och stillasittande), särskilt bland kvinnor. 
Bland unga i Uddevalla finns stora skillnader i fysisk 
aktivitet och hälsa, dels mellan unga tjejer och killar och 
dels beroende på var man bor. Unga tjejer idrottar mindre 
och upplever mer stress än killar i samma ålder.

Analysen av kommunens sociala och fysiska 
förutsättningar har vägts samman med analysen av 
idrottsplatsernas läge och status. För idrottsplatserna 
kan konstateras att både Dalaberg näridrottsplats och 
Tureborg näridrottsplats ligger i områden med sämre 
socioekonomiska förhållanden. I och med att de ligger 
där det gör har de potential att stärka dessa områden 
och bidra till folkhälsoutjämnande effekter. Båda 
idrottsplatserna har ett stort utbud men utbudet har en 
ganska traditionell idrottskaraktär och riskerar därför att 
gå miste om att fånga in vissa grupper, exempelvis unga 
tjejer. Vad gäller övriga idrottsplatser (Hålligångparken, 

Cykelparken, Beachvolley Landbadet och Ljungskile 
skejtpark) är det framförallt tillgängligheten, ensidigheten 
och säsongsbetoningen som utgör ett problem. Den 
sammanvägda analysen av idrottsplatsernas läge och 
innehåll visar att det finns stora glapp i strukturen vad 
gäller utbudet av spontan- och näridrottsplatser, både i 
tätorten och utanför. Sammanfattningsvis står Uddevalla 
inför följande stora utmaningar: 

•  Statistik och utredningar vittnar om 
att folkhälsan i Uddevalla behöver 
förbättras, särskilt för  barn och unga.

• Killar har en mer aktiv fritid än unga tjejer 
i motsvarande ålder.

• Det finns geografiska glapp i utbudet av 
aktiva mötesplatser i Uddevalla.

• Det finns stora socioekonomiska 
skillnader mellan olika delområden i 
kommunen.

• Befintliga idrottsplatser är likriktade och 
når endast en bråkdel av kommunens 
invånare.

• Behovet av nya aktiva mötesplatser är 
som störst i Uddevalla tätort, både av 
socioekonomiska skäl och med hänsyn 
till förväntad befolkningsökning. Särskilt 
utsatta områden i tätorten behöver 
stärkas.

Nedan sammanfattas slutsatserna av analysen av fysiska 
förhållanden och sociala skillnader i kommunen, liksom 
kartläggningen av befintliga idrottsplatser (se bilaga för 
fullständig kartläggning och analys). De specifika utmaningar som 
identifierats i Uddevalla och som nämns nedan har legat till grund 
för strategierna i nästkommande kapitel.

Folkhälsan i Uddevalla 

Utmaningar och behov
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1. Dalabergs näridrottsplats 
2. Tureborgs näridrottsplats
3. Hålligångparken
4. Cykelparken
5. Beachvolley Landbadet
6. Ljungskile skejtpark
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300 meter 
respektive 1 km 
är ett tillgängligt 
avstånd för gång 
och cykel

Cirklarna ovan representerar olika avstånd från idrottsplatserna; 
den innersta på 300 meter och den yttre på 1 km. 3oo meter är ett 
gångavstånd som fungerar både för barn och för vuxna. 1 km är 
inom cykelavstånd för både barn och vuxna. Cirklarna visar med 
andra ord vilka delar av Uddevalla som ligger inom gång- eller 
cykelavstånd från  en idrottsplats. De rosastreckade linjerna är 
cykelvägar. 

Befintliga idrottsplatser 
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Tre strategier & fyra 
framgångsnycklar
För att Uddevalla ska kunna erbjuda sina invånare god tillgång till 
fysisk aktivitet och god hälsa måste kommunen arbeta på bred front. 
En del är att skapa, utveckla och underhålla bra och användbara aktiva 
mötesplatser för fler. Med tre strategiska inriktningar och tillhörande 
framgångsnycklar som utgångspunkt kan kommunens utbud stärkas 
med fler aktiva mötesplatser, men också aktiva mötesplatser som riktar 
sig till fler. 

En strategi tar form
Utvecklingen av aktiva mötesplatser och folkhälsa är, i 
likhet med arbetet för att öka trygghet, jämställdhet och 
tillgänglighet, inte något som kan drivas frikopplat utan bör 
integreras i pågående projekt och arbetsprocesser. Detta 
innebär att nya strategiska arbetssätt med olika metoder 
och en samsyn inom organisationen krävs. Vi vet att den 
offentliga miljöns tillgänglighet och attraktivitet samt den 
meningsfulla fritiden är helt avgörande för en attraktiv och 
hälsosam kommun. Strategierna och framgångsnycklarna 
som föreslås syftar till att möta de utmaningar och behov 
som identifierats:

• Det behövs fler platser där Uddevallas invånare, 
särskilt barn och unga kan ha en aktiv, spontan och 
meningsfull fritid.

• För att jämna ut skillnader i hälsa och stärka svagare 
områden bör man satsa på fler platser i Uddevalla 
tätort.

• För att få fler unga tjejer att ta plats och aktivera sig i 
det offentliga rummen krävs en särskild insats.

• För att locka användargrupper med olika ålder och 
bakgrund bör innehållet på aktivitetsytorna breddas.

FR ÅN SPONTANID ROT TSPL ATS T ILL AK TIV MÖ -

TE SPL ATS

I denna strategiska inriktning har vi valt att kalla de nya 
platserna som behöver utvecklas för Aktiva mötesplatser, 
snarare än näridrottsplats eller spontanidrottsplats. 
Detta för att frångå idén om den traditionella idrottsplatsen 
vars innehåll har en tendens att locka en begränsad 
användargrupp. Genom att använda begreppet Aktiva 
mötesplatser vill vi bredda synen på dessa platser så att 

de kan inkludera fler. Det viktiga är att platsen bidrar  till 
möten mellan människor och stimulerar till aktivitet. För 
det krävs flexibilitet och spontanitet. Likaså att platsen är 
tillgänglig för fler och över hela året. 

4 FR AMG ÅNGSNYCK L AR FÖR AK TIVA PL ATSE R

Som en vägledning för kommunen att kunna prioritera 
och utveckla sina aktiva mötesplatser har fyra 
framgångsnycklar identifierats som behöver hanteras i 
arbetet.1

• Vem  Vilka grupper är i störst behov och 
underrepresenterade på de befintliga platserna?

• Var  Är platsen lokaliserad i ett sammanhang som ger 
den möjligheter att utveckla en vardaglig karaktär? 
Eller har lokaliseringen en karaktär som ger potential 
för utflykt eller funktionen att skapa nya samband i 
kommunen.

• Vad  Platsens funktioner, innehåll och utformning 
kan se olika ut och ge olika förutsättningar för 
aktivitet, och därmed också olika invånares 
användning. Innehållet kan också bjuda in till det 
spontana, vardagliga användandet eller det unika, 
uppsökande användandet. Innehållet ger också olika 
förutsättningar för olika väderförhållanden och året-
runt-användning.

• Hur  Hur platsen värderas, används och utvecklas 
är avgörande för hur många invånare som aktiveras 
genom den. För att öka den fysiska aktiviteten 
hos barn och unga i kommunen behöver de göras 
delaktiga i utvecklingen av befintliga platser 
och nytillkomna. Riktad delaktighet av vissa 
underrepresenterade grupper krävs.

1 Nycklarna är inspirerade av andra rapporter, bl.a Malmö Stads Program för aktiva mötesplatser och Göteborg stads Parker och natur-
områden - Riktlinjer för jämställdhetsarbete, se vidare referenser sidan 26



15F Ö RST U D I E – A K T I VA M ÖTES P L ATS ER



16

HUR SK A S TR ATEG IE RNA MÖTA UD D EVAL-

L A S UTMANING AR?

För att möta utmaningarna som identifierats i analysen 
har tre strategiska inriktningar tagits fram - Addera 
i tätorten, Stärka det befintliga och Komplettera i 
glesbygden. Ordningen på strategierna ger också 
en indikation om vilka insatser som bör prioriteras 
där strategi 1 bör ha högst prioritet vid kommande 
investeringar och i handlingsplaner.  

1. ADDERA I TÄTORTEN
För att jämna ut skillnaderna i hälsa, stärka 
socioekonomiskt svagare områden och möta den 
förväntade befolkningsökningen bör nya aktiva 
mötesplatser i första hand anläggas i Uddevalla tätort.
Dessa platser bör vara vardagsnära och ha ett 
basutbud som lockar en bred användargrupp. 
Vissa områden i tätorten är särskilt viktiga att 
stärka. Förutom att stärka vissa delområden kan 
en aktivitetsyta i ett centralt och strategiskt läge i 
tätorten få en integrerande funktion som gynnar hela 
kommunen.

2. STÄRKA DET BEFINTLIGA
I Uddevalla finns redan många ytor som idag används 
aktivt. Det finns starka värden och kvaliteter på dessa 
platser som behöver tas tillvara och utvecklas så väl 
som brister och behov. De senare handlar i första 
hand om tillgänglighet, innehåll och användning av 
platserna. Genom att bredda innehållet och fånga upp 
unga tjejers önskemål ökar chanserna för att fler tjejer 
ska ta plats och aktivera sig på befintliga ytor.

3. KOMPLETTERA I GLESBYGDEN
Genom att komplettera utbudet i tätorten med 
utflyktsnära aktivitetsytor i glesbygden ökar 
möjligheterna för en aktiv fritid. Den här typen av 
platser kan med fördel lokaliseras i anslutning till 
badplatser, naturområden eller andra målpunkter dit 
människor rör sig naturligt. På så sätt kan de bidra till 
att stärka kommunens utflyktsmål, få fler att aktivera 
sig och bidra till sammanhållningen i kommunen.

Tre områden - Tre strategier

Vem

Var

Vad

Hur

1 ADDERA I 
TÄTORTEN

Den första strategin handlar om att addera för att tillgodose 
behovet av nya aktiva mötesplatser. Glappen i kommunen 
behöver fyllas ut och särskilda områden stärkas. En generell 
inriktning bör vara att lokalisera de nya aktivitetsytorna i 
tätorten, både av socioekonomiska skäl och med hänsyn till 
förväntad befolkningsökning. Följande områden i tätorten bör 
prioriteras:

• Områden med sämre socioeknomiska förhållanden 
såsom Stadsfjället, Hovhult, Skogslyckan/Unneröd. 

• Stora exploateringsområden eller utbyggnadsområden 
där befolkningen förväntas växa såsom Centrala staden, 
Hovhult, Bohusgården och Inre hamnen. 

• Strategiskt viktiga platser där många rör sig, som har 
en integrerande funktion och kan bidra till att stärka 
Uddevallas attraktivitet såsom delar av Centrala stan 
eller Gustavsberg.

Prioriteringsordning av ovanämnda kriterier får prövas i 
kombination med andra faktorer som styr lämpligheten, 
både i tid och rum. Olika intressen och tidsperpektiv måste 
vägas mot varandra, tex om det är viktigast att prioritera en 
central aktivitetsyta som stärker Uddevallas identitet, både 
för invånare och besökare, eller satsa på att stärka ett visst 
bostadsområde med en aktivitetsplats.
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Vem

Var

Vad

Hur

Vem

Var

Vad

Hur

2 STÄRKA DET 
BEFINTLIGA 3 KOMPLETTERA I 

GLESBYGDEN

Den andra strategin handlar om att stärka befintliga 
platser så att de håller en hög nivå, och har ett utbud 
som lockar olika användare. Dalabergs näridrottsplats 
och Tureborgs näridrottsplats har båda en variation av 
aktiviteter och en hög standard men utbudet bör stärkas 
så att de lockar fler tjejer. Ett mer flexibelt innehåll där 
användarna själva kan styra aktiviteten skulle öppna upp 
för nya grupper att använda platserna. 

Utgångspunkten bör vara att skapa aktiva mötesplatser 
istället för idrottsplatser, med plats att umgås vid sidan av 
aktiviteterna. Vad gäller Hålligångparken skulle förbättrad 
tillgänglighet innebära att fler fick tillgång till platsen som 
har en både unik och attraktiv karaktär. Cykelparken spelar 
en viktig funktion men i och med att den riktar sig till en 
liten målgrupp uppfyller den inte grundläggande behov. 
Antingen bör platsen kompletteras med fler funktioner, 
alternativt att en ny aktivitetsyta med ett bredare innehåll 
skapas i närområdet. Beachvolleyplanerna vid Landbadet 
används idag främst sommartid och vid vackert väder men 
skulle kunna kompletteras med tak eller miljöer som ger 
skydd året runt och i olika väderslag.

Att ta vara på kommunens unika tillgångar utifrån stadens 
vision och strategi, i kustnära läge, vid älv och fjord och 
fjäll är en möjlighet på sikt. På det sättet kompletteras 
utbudet med något unikt som skapar anledning för fler 
än Uddevalla-bon att besöka attraktiva naturområden 
på ett aktivt sätt. En sådan satsning kan stärka glesare 
lokalsamhällen, gynna turismen, skapa nya relationer till 
kommunens alla rekreativa miljöer och ha en integrerande 
funktion då möten uppstår på mer neutrala arenor. 

En utmaning och förutsättning i dessa lokaliseringar 
är fortfarande tillgängligheten med cykel och eller 
kollektivtrafik. Detta är avgörande för att alla, oavsett 
ekonomi, familjeförhållanden eller funktionsvariation ska 
ges möjlighet att ta sig till platsen.
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VE M?

Öppna upp för fler genom att prioritera några

Alla invånare har olika intressen, förmågor och behov. 
Vissa grupper är bättre än andra att på förmedla sina 
behov och ta plats i det offentliga rummet. Därför är det 
viktigt att inte bara lyssna på de som hörs mest. Ingen 
plats kan utformas så att alla vill vara där men kommunen 
måste tillhandahålla någonting för var och en. För att 
förbättra tillgången till fysisk aktivitet ska det finnas 
aktivitetsplatser som ger möjlighet till aktivitet för individer 
med olika åldrar, intressen och behov. Särskilt flickor och 
ungar tjejer behöver prioriteras. 

Möta grundläggande behov - unga tjejer bör prioriteras

Användningen av befintliga platser i staden och i 
de nyetableringar som planeras behöver svara mot 
grundläggande generella behov av vardagsfunktioner och 
platser för enkelt tillgänglig vardagsmotion. Funktioner 
och aktiviteter fungerar olika bra för olika människor. Det 

De 4 framgångsnycklarnas principer

Framgångsnycklarna är ett komplement till de strategiska inriktningarna och 
innehåller allmänna principer som bygger på forskning och beprövade teorier som 
är avgörande för utvecklingen av aktiva mötesplatser. Nycklarna handlar om vem 
som ska prioriteras för att få fler att aktivera sig, var platserna bör lokaliseras för 
att det ska vara lätta att nå, vad i innehållet som är viktigt att tänka på för att ge 
god kvalitet och hur utvecklingsprocessen kan planeras för att ge god effekt.1 

PRINCIPE R

• Öppna upp för fler genom att prioritera några
• Möta grundläggande behov - unga tjejer bör 

prioriteras 
• Interaktion ger sammanhållning och skapar 

nyfikenhet

är viktigt att frågas sig om någon grupp exkluderas genom 
innehåll eller läge. Det finns anledning att lägga särskilt 
fokus på unga tjejer i utvecklingen av idrottsplatser, dels 
för att de upplever mer stress än killar i motsvarande ålder 
och dels för att de är mindre aktiva. För att få en bättre 
uppfattning om hur situationen ser ut i Uddevalla krävs 
brukarundersökningar om vilka som faktist använder 
platserna idag, samt att man för en dialog med unga tjejer 
om deras önskemål.

Interaktion ger sammanhållning och skapar nyfikenhet
Spontan fysisk aktivitet av olika slag kan samla människor 
med olika intressen, och få invånarna att mötas. Ju fler 
som rör sig ute, desto fler har chans att se och interagera 
med varandra och med staden. Att samla olika aktiviteter 
– lek, odling, motion, grillplats osv – har flera fördelar. 
Möten mellan unga och äldre, mellan personer med olika 
intressen samt mellan utövare av aktiviteter med olika 
intensitet främjas om man befinner sig nära varandra. Det 
kan skapa nyfikenhet för de som vistas där att delta eller 
testa på nya aktiviteter. Ytterligare en fördel med att skapa 
aktiva och sociala mötesplatser är att steget mellan att 
vara åskådare och utövare blir enklare om man befinner 
sig nära i en vardaglig situation. Platser för umgänge bör 
därför finnas i anslutning till aktivitetsplatserna. Dessa får 
bör vara av en aktiv karaktär för att främja folkhälsan (läs 
mer om principerna för onstage och backstage.

1 Nycklarna är inspirerade av andra rapporter, bl.a Malmö Stads Program för aktiva mötesplatser och Göteborg stads Parker och naturom-
råden - Riktlinjer för jämställdhetsarbete, se vidare på referenser sidan 26
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VAR?

Närheten till vardagens målpunkter är avgörande
För att en offentlig plats ska bli använd behöver den vara 
kopplad till en naturlig del av den redan pågående varda-
gen, vardagsnära, alternativt bidra med något unikt som 
lockar till en utflykt, utflyktsnära. Närheten till bostaden, 
skolan, förskolan, fritidshemmet, fritidsgården, bibliote-
ket, idrottshallen är viktig för att öppna upp till det spon-
tana vardagliga användandet. Även andra funktioner så 
som parker, grönområden, rekreation, kollektivtrafik och 
sammanhängande cykelstråk är avgörande för en lyckad 
lokalisering. Utöver detta är de lokala förutsättningarna 
avgörande såsom trafiksäkerheten i och kring området, 
mikroklimatet och väderkänsligheten och naturtypografi 
bör beaktas. 

Tillgänglighet och närhet med cykel och kollektivtrafik
Lättillgängliga platser är sådana som ligger nära bostäder, 
skolor eller arbetsplatser; i anslutning till rörelsestråk; 
som är gratis och trygga; och som inte kräver större 
ansträngning eller biltransport för att nå. För att unga 
ska kunna utvidga sin rörelseradie, få mer frihet och fler 
möjligheter är det sammanhängande cykelnätet och det 
frekventa kollektivtrafikkopplingarna avgörande. 

Närhet är i detta fallet definierat som 300 meter för 
gång- och cykelavstånd. Alltså invånarna, med fokus på 
unga, behöver ha tillgång till den spontana, vardagliga 
aktivitetet inom 300 meter från sitt hem eller sin skola. 
Fysiska barriärer såsom större vägar eller topografiska 
och naturens barriärer måste tas i beaktande. Närheten 
till kollektivtrafik kan vara på ett avstånd på max 1 km. 
Därefter kan funktionerna inte anses finnas inom ett 
vardagligt eller spontant avstånd. 

Orienterbarhet och överblickbarhet
En plats som är lätt att orientera sig inom är mer 
inbjudande för ovana besökare än en plats där man inte 
är säker på vart vägen leder. Målpunkter kan fungera som 
hjälp för orienterbarheten. Det är enklare att ta plats om 
man vet vad man förväntas göra på en plats, eller vart man 
förväntas ta vägen. God orienterbarhet påverkar även 
självsäkerheten i rörelsemönstret hos besökaren, vilket 
ökar den upplevda tryggheten.

PRINCIPE R

• Närheten till vardagens målpunkter är 
avgörande 

• Tillgänglighet och närhet med cykel och 
kollektivtrafik

• Orienterbarhet och överblickbarhet
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VAD?

Spontant istället för bokningsbart 
En aktiv spontan mötesplats måste just vara spontan. 
Detta innebär att det är helt avvgörande att platsen inte 
ägs eller domineras av en aktör, grupp, organisation 
eller föreningen. Platsen får inte vara bokningsbar eller 
ska heller inte kunna fyllas upp av en användning eller 
en funktion. Självklarheten i att alla spontana besökare 
kommer få plats och ges utrymme utifrån sina preferenser 
är avgörande.
 
Enkelhet involverar fler
Spontan aktivitet måste, för att kunna locka så många 
som möjligt, vara enkel, tillgänglig och vardaglig. Att 
spontan aktivitet ska vara enkel innebär att platserna ska 
kunna användas utan förkunskap och gärna utan särskild 
utrustning. De ska vara lätta att använda och aktiviteten 
ska på ett lekfullt sätt kunna prövas och utföras även av 
ovana. 

Brett basutbud genom stora ytor
En plats som är flexibel och rymmer många olika slags 
aktiviteter lockar sannolikt fler målgrupper då det ger 
ökade anledningar till att besöka platsen. Platser med 
ensidigt innehåll riktar sig till specifika målgrupper, vilket 
riskerar att stänga ute andra brukare av platsen. Storleken 
på platsen är avgörande för att en plats ska kunna rymma 
många olika aktiviteter som lockar både män, kvinnor, 
flickor och pojkar i olika åldrar och från olika bakgrunder. 
Aktivitetsval, lokalisering och utformning av spontana 
aktiviteter är faktorer som kan påverka vilka som känner sig 
lockade att använda platsen.

Utgångspunkten bör vara att skapa ett jämnt fördelat 
basutbud med platser som innehåller lite av varje. De mer 
unika aktivitetsytorna, såsom cykelparken, bör snarare 
ses som komplement och inte som platser som uppfyller 
grundläggande behov i närområdet.

Säsongerna måste närvara
För att en plats ska kunna vara spontan och uppmuntra 
till aktivitet är det viktihgt att den är väderoberoende 
och fungerar året runt. Det innebär inte att innehållet, 
användningen eller funktionen måste se likadan ut året 
runt. Däremot måste innehållet variera på ett sådant sätt 
att anvädning och aktiviteter överlappar och löser av 
varann beroende på väder och årstid. Det kan handla om 
säsongsbetonade aktiviteter, väderoberoende aktiviteter, 
väderskydd, kombination av inne och ute etc.

Komplettera med unika funktioner
Ett varierat utbud av små och stora platser – enkla eller 
påkostade, smala eller breda, utflyktsmål eller pauser på 
skolvägen – gör stadsmiljön mer intressant och ökar möj-
ligheten för alla Uddevallabor att hitta något som lockar, 
inspirerar eller utmanar just dem. En god variation möter 
demokratiska mål, och möjliggör en inkluderande kommun 
där många intressen kan rymmas sida vid sida.

Flexibilitet kräver kreativitet och nya lösningar
Spontan aktivitet måste kunna erbjuda ett flexibelt och 
varierande utbud för att kunna förändras och passa många 
olika behov och önskemål. Självklart måste alla aktiva 
mötesplatser dessutom vara gratis och öppna för alla. 
Då kan både spontan fysisk aktivitet och sociala möten 
främjas. Där det är ont om plats krävs flexibilitet, kreativitet 
och nytänkande för att kunna använda ytor på olika sätt 
i tid och rum – och för att enkelt kunna skifta innehåll 
beroende på behov. 

Tillfälliga lösningar, platser och aktiviteter kan användas för 
att testa nya aktiviteter, för att ge nytt liv åt slitna, oanvända 
platser eller för att sätta fokus på områden som ska 
byggas ut. Stadens befintliga element – trappor, räcken, 
bänkar, murar och annan utrustning – kan användas och 
utformas för att öka möjligheterna till spontan aktivitet. 
Skate, parkour, styrketräning, balansövningar och lek 
kan alla ta plats på platser som också tjänar andra 
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syften. Genom att tänka på material och underlag kan 
också aktiviteter främjas, liksom genom att utnyttja de 
nivåskillnader som kan finnas.

On stage, back stage och off stage
Begreppen on stage och back stage kommer ifrån det 
sociologin och kan användas för åtgärder i det offentliga 
rummet där människor kan ses som ”aktörer på en scen”. 
Invånarna kommunicerar och interagerar med varandra 
samtidigt som de iakttas av sin omgivning.

PRINCIPE R

• Spontant istället för bokningsbart 
• Enkelhet involverar fler
• Brett basutbud genom stora ytor
• Säsongerna måste närvara
• Komplettera med unika funktioner
• Flexibilitet kräver kreativitet och nya lösningar
• On stage, back stage och off stage

On stage blir en plats där självmedvetenheten ökar och 
vi är medvetna om att vi kan bli iakttagna. Platser med en 
karaktär av back stage erbjuder istället situationer där 
vi har möjlighet att få ”träna ifred” utan publik. Off stage 
är den typ av plats bredvid scenen där det är möjligt att 
inta en åskådarroll. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det 
fördelaktigt om en plats innehåller både möjligheten att 
vara on stage, back stage och off stage på ett aktivt sätt. 
Att kunna ”träna” ifred back stage innan man ger sig ut i 
ett större sammanhang ökar tryggheten och möjliggör för 
att fler vågar använda sig av de platser som är av on stage- 
karaktär. En förutsättning för att en plats ska kunna erbjuda 
möjlighet att vara både on stage, off stage och back stage 
är att platsen är tillräckligt stor.
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HUR?

Stödja lokala initiativ
Alla idéer om var, hur och av vem behöver inte formuleras 
enbart av tjänstemän och politiker. Tvärt om finns det 
ett värde och en styrka i att försöka skapa en kultur 
och arbetssätt som stöttar initiativ från invånare och 
stöttar dem att medskapa och utföra själva. Det krävs en 
öppenhet kring roller, makt och mandat så väl som fysiska 
förutsättningar i flexibel utformning med tydliga spelregler 
och ramar. 

Självklart ska aktivitetsplatser också ha god tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning. Vissa aktiviteter 
har mer jämlik och jämställd användning, och kan då 
prioriteras. Andra aktiviteter kan kompensera för brister 
som framkommit i analysen. För att kunna prioritera och 
rikta insatser mot underrepresenterade grupper är det 
viktigt att arbeta med målgrupper, och föra en dialog 
om erfarenheter och önskemål med dessa. En lyhördhet 
för initiativ från invånarna genom att hitta nya former 
för samarbete med användargrupper kan krävas. Idrott 
kan ibland uppfattas som väldigt seriöst. Med humor i 
utformningen kan vi signalera att fysisk aktivitet är roligt! 
Genom inspiration och kommunikation kan användare hitta 
nya aktiviteter, eller utmana sig själva till att ta aktiviteterna 
ett steg längre. Det finns många sätt att sprida information 
om vårt utbud. Med nya digitala forum kan vi nå fler 
grupper och även arbeta interaktivt. 

Fortsatt kartläggning av folkhälsan
En förutsättning för denna studie har varit den statistika 
kartläggningen av nuläget och uppföljning av utvecklingen.
Kunskap om kommunens befolkningsstruktur ger 
ökad förståelse för Uddevallas förutsättningar för 
folkhälsa och resten av statistiken som presenteras i 
välfärdsredovisningen. Bakgrundsfakta kring demografi 
tydliggör också skillnader och ojämlikhet mellan olika 
grupper i befolkningen. Idag är det statistiska underlaget 
bristfälligt i Uddevalla. Befolkningsprognoser som sträcker 

sig längre fram och mer befolkningsdata på mindre 
geografiska områden är önskvärt.

Utöver detta kommer det i nästa steg i planeringen 
vara nödvändigt att göra en kartläggning genom 
riktad kunskapsinhämtning. Det kan göras genom 
enkätundersökningar, intervjuer och dialogprocesser och 
liknande. För att sedan följa utvecklingen av folkhälsan kan 
indikatorer användas som ett verktyg som signaler om en 
viss trend.

För att kunna prioritera och rikta insatser mot 
underrepresenterade grupper är det viktigt att arbeta 
med målgrupper, och föra en dialog om erfarenheter och 
önskemål med dessa. 

Kommunicera stadens innehåll
Genom inspiration och kommunikation kan användare hitta 
nya aktiviteter, eller utmana sig själva till att ta aktiviteterna 
ett steg längre. Det finns många sätt att sprida information 
om kommunens utbud. Genom digitala forum kan 
kommunen nå fler grupper och även arbeta interaktivt. 

Ställa till förfogande genom platsskapande 
Genom arrangemang kan platser få liv, och nya aktiviteter 
kan prövas och introduceras. Med prova-på-verksamhet, 
instruktörer och uppvisningar av erfarna utövare kan 
nya grupper inspireras. För att locka till aktivitet måste 
staden erbjuda många olika sorters tillåtande miljöer, där 
användares intressen kan få komma till uttryck – både för 
kortare arrangemang och för längre tid.

Ideella föreningar är viktiga som medskapare och kan ha 
funktionen som kickstarter för lokala engagemang. Se 
potential i en organisk utveckling där det går. 

Självklart är kommunens alla föreningar och organisationer 
inom idrott, motion, odling och friluftsliv viktiga aktörer 
inom arbetet för att stödja fysisk aktivitet. Deras 
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verksamheter skapar lokala förutsättningar och ett 
viktigt socialt sammanhang för individen och kan stödja 
grupper med särskilda behov. Däremot är det dessa 
organisationerna som redan har utrymme i kommunens 
aktiva offentliga miljöer. Målsättningen ska vara att med 
organisationernas hjälp stötta utvecklingen av nya och 
andra mer spontana aktiva mötesplatser. 

Möjliggöra tillfälliga initiativ inom investeringsramarna
Att öppna upp investeringar gentemot idéer, behov 
och förändring från civilsamhället är avgörande för att 
komplettera utbudet i kommunen. Vissa medel måste 
avsättas för oförutsägbara och spontana idéer. Flexibla 
platser och strukturer lägger grund för en långsiktig och 
hållbar planering. Genom att vara öppna och lyhörda 
för vad som händer i kommunen kan engagemang och 
erfarenheter fångas upp, och möjliggöra att många 

intressen kan få göras synliga. Genom att låta invånarna 
ta plats i planering och aktivering blir kommunen mer 
inkluderande och levande.

PRIN ICPE R

• Stödja lokala initiativ
• Fortsatt kartläggning av folkhälsan
• Kommunicera stadens innehåll
• Ställa till förfogande genom platsskapande 
• Möjliggöra tillfälliga initiativ inom 

investeringsramarna
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Nästa steg

I framtagandet av denna vägledning har ett antal knäckfrågor identifierats. Arbete kvarstår 
för att komma framåt i processen med att säkerställa att aktivitetsytor i Uddevalla kommun 
kan hålla en tillräckligt hög kvalitet, i befintlig och framtida bebyggelse. Med denna förstudie 
som underlag behöver kommunen ta fram en mer konkret utvecklingsplan med beslut 
angående lokalisering och prioritering av nya aktivitetsytor. Parallellt med det behöver 
kommunen planera för och inleda ett dialogarbete där Uddevallas invånare får möjlighet 
att delta i utvecklandet av aktiva mötesplatser. Det kan göras genom enkätundersökningar, 
intervjuer eller andra dialogprocesser. Förutom att ge en inblick i vad invånarna har för 
behov och intressen kan en dialog också användas för att samla kunskap om hur befintliga 
platser används idag. Vidare behövs ett fortsatt arbete med att samla kunskap och statistik 
om folkhälsoläget på delområdesnivå för att kunna identifiera och jämna ut skillnader inom 
kommunen. 
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Folkhälsa och idrottsplatser 
i Uddevalla

Förhållandena idag

Analysen i detta kapitel syftar till att få en bättre förståelse för den fysiska strukturens 
möjligheter och hinder, såväl som folkhälsoläget inom kommunen. Detta för att avgöra 
var behovet av hälsofrämjande insatser är som störst. I slutet av kapitlet beskrivs 
utbudet och lokaliseringen av befintliga spontanidrottsplatser i kommunen.

F YSISK A FÖRHÅLL AND E N

Uddevalla är en del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg 
och växtkraften är stark tack vare det attraktiva läget i 
regionen och den unika kombinationen av hav, fjäll och 
fjord. Analysen av kommunens fysiska förutsättningar har 
gjorts på en övergripande nivå med fokus på barriärer, 
kommunikationsstråk, grönstruktur och topografi. 

Uddevalla kommun har en varierad topografi med relativt 
stora höjdskillnader i tätorten. De norra delarna av tätorten 
liksom Tureborg i söder ligger betydligt högre än centrala 
staden vilket försämrar tillgängligheten till dessa områden 
för gående och cyklister. De största barriärerna i tätorten 
är väg 44 som löper genom staden och Bäveån som delar 
stadskärnan i två delar. I kommunen i stort är väg E6 och 
Byfjorden de tydligaste barriärerna.

I kartan visas cykelvägar och kollektivtrafikens hållplatser 
och resvägar. Dessa är, liksom bilvägarna, viktiga kom-
munikationsstråk som binder samman kommunen. Cykel-
stråken är som mest utvecklade i Uddevalla tätort, 
Herrestad tätort och längs med kusten.

Uddevalla har en rik grön- och blåstruktur. Stora delar av 
kommunen ligger längst med kusten eller kustnära. Kusten 
har således ett stort värde för rekreation och friluftslivet 
i kommunen. Vattnets roll är framträdande även i tätorten 
med Byfjorden som sträcker sig ända in i centrum. 
Tätorten är omringad av stora naturområden och inom 
tätorten finns flera parker såsom Skansberget mfl.

Uddevalla centrum  
Flygfoto från Uddevalla kommuns hemsida

B I LAGA. KARTLÄGG N I NG OCH ANALYS



Uddevalla är en kommun med stora fysiska variationer. Kommuen har en lång kuststräcka och präglas av höga natur- och kulturmiljöer. 
En stor utmaning är de olika barriärerna som delar kommunen.
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- Ammenäs
- Bohusgården
- Centrala Stan
- Dalaberg
- Hovhult
- Ljungskile
- Tureborg
- Skansberget
- Walkesborg-Skeppsviken

301-550 personer
år 2020

Områden med störst
befolkningsökning

Kartan visar den förväntade befolkningsökningen fram till år 2020. De mörkaste områdena är de områden där befolk-
ningen väntas öka som mest, generellt är det i tätorten och längs kusten. I de områden som är vita väntas befolkningen 
snarare minska.

BE FOLK NING OCH D E MOG R AFI

Uddevalla kommun har idag en befolkning på drygt 
55 000 personer. Sedan början av 2000-talet 
har kommunen haft en stadig och positiv 
befolkningsutveckling, och kommunen förväntas 
fortsätta växa. Under prognosperioden 2016-2025 
förväntas kommunen i genomsnitt öka sin befolkning 
med knappt 700 personer/år. Därför planeras och byggs 
det också mycket i kommunen – både centralt i staden 
och på flera platser längs kusten. 

Kommunens samhällsbyggnadsstrategi är bland annat 
att förtäta staden inifrån och ut. Det vattennära lägena 
utgör en stor potential. Inom några år kan stora stads- 
och vattennära områden frigöras i samband med 
förändrad markanvändning. Stadens närhet till vattnet 
kan därmed förstärkas vilket ökar dess attraktivitet. 
I de mest centrala delarna av staden ska det ske en 
omvandling av industrimark till stadsbebyggelse med 
bostäder och verksamheter (fördjupad översiktsplan)

De kommande fem åren förväntas den största 
befolkningsökningen ske i Uddevalla tätort, Ljungskile 
och Ammenäs. I Uddevalla tätort är det i Centrala 
staden, Dalaberg, Tureborg, Hovhult och Bohusgården 
som den största befolkningsökningen förväntas ske 
(se karta ovan). Ökningen beror till största delen på en 
förväntad stor inflyttning till följd av bostadsbyggande 
och invandring. I samband med stadsomvandlingen 
i Inre hamnen planeras ca 3000 nya bostäder. Den 
befokningsökning som de kommer innebära syns inte 
i kartan nedan eftersom förändringen kommer ske på 
längre sikt än fem år men det är viktigt att ha med i 
beaktande. En generell slutsats som kan dras är att 
befolkningstillväxten i tätorten kan väntas bli ännu större 
än vad kartan indikerar.
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Barn och unga
Eftersom barn och unga är en viktig målgrupp i 
planeringen av spontan- och näridrottsplatser har andelen 
barn i kommunens olika områden jämförts. Vissa områden 
är mer barntäta än andra. Kartan ovan visar de mest 
barntäta områdena i kommunen där andelen barn (0-
18 år) är större än 25 %. Gränsen har dragits vid 25 % 
eftersom det är något högre än motsvarande siffra för 
hela kommunen (22 %). Alla områdena med över 25 % 
barn ligger i tätorten med undantag för Ljungskile och 
Hogstorp. Hovhult, Dalaberg, Helenedal och Hogstorp 
utmärker sig som de områden med allra högst andel 
barn idag. Ibland kan det uppstå generationsskiften som 
radikalt påverkar ålderstrukturen i ett område. Ett område 
med en företrädesvis äldre befolkning kan på ganska kort 
tid bli ett område med stor andel barn. Den här typen 
av fenomen framträder inte i kartan ovan men bör tas i 
beaktande i kommunens samlade bedöming och planering. 

De barntätaste områdena

- Boxhult
- Dalaberg
- Fasseröd
- Helenedal
- Herrestads tätort
- Hogstorp
- Hovhult
- Kapelle
- Kurveröd
- Ljungskile tätort
- Tureborg
- Östrabo-Stenbacken

>25%

Kartan visar de områden i kommunen som har störst andel barn i dagsläget. De gula områdena är de områden där barn 
(0-18 år) utgör minst 25 % av befolkningen. De fetstilta områdena, nämligen Dalaberg, Helenedal, Hogstorp och Hov-
hult är de mest barntäta områden i kommunen. 

Generellt visar befolkningsprognoserna som är uppdelade 
på ålder att andelen barn och unga (0-19 år) samt äldre 
(65 år och äldre) förväntas öka i större omfattning än 
andelen invånare i åldern 20-64 år. Under de kommande 
tio åren förväntas en kraftig ökning av antalet barn i 
grundskoleåldrarna. Även i förskoleåldrarna, 1-5 år, 
noteras en stor ökning av barnantalet.
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Områden med lägst 
  

- Centrala Stan
- Dalaberg
- Hovhult
- Skoglyckan
- Stadsfjället
- Tureborg
- Underås
- Unneröd
- Östrabo-Stenbacken

<215 000kr
medianinkomst

KRONORKRONOR

SK ILLNAD E R I  L IVSVILLKOR OCH HÄL SA

Som konstaterats i avsnittet ovan finns tydliga samband 
mellan hälsa och olika socioekomiska faktorer såsom 
inkomst och utbildning. Personer med lägre inkomst och 
lägre utbildning har fysisk och psykisk ohälsa i betydligt 
större utsträckning än andra. Vidare har statistik gällande 
föreningsdeltagande studerats eftersom barn som kommer 
från sämre socioekonomiska förhållanden inte brukar 
delta i det organiserade förenings/kulturlivet i samma 
utsträckning. Dessa barn kan därför sägas vara mer 
beroende av utbudet av spontana idrottsplatser.

Inkomstnivåer och sysselsättning
Inkomstnivåerna, räknat i medianinkomst, skiljer sig 
mellan Uddevallas olika områden.  Ett generellt mönster 
är att medianinkomsten är lägre i Uddevalla tätort, 
samt i Stadsfjället, än i glesbygden och längs kusten. 
Inom tätorten är Dalaberg, Centrala stan, Skogslyckan 
och Tureborg några av de områden som har lägst 
inkomstnivåer. Andelen förvärvsarbetande är generellt 
också något lägre i tätorten jämfört med resten av 
kommunen. 

Kartan visar de delområden i kommunen med lägst inkomster, dvs inkomster under 215 000 kr. Inkomstnivåerna är som 
lägst i tätorten.

”Om man väger samman lägre inkomst och lägre utbildning 
återkommer följande områden; Stadsfjället, Dalaberg, 

Hovhult, Skogslyckan, Unneröd och Underås.”
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Områden med lägst

utbilningsnivå 

Eftergymnasial utbildning

- Berg västra
- Björkekärr-Gräskärr
- Bräcke-Kuröd
- Dalaberg
- Elseberg
- Hogstorp
- Hovhult
- Lane Ryr
- Skogslyckan
- Stadsfjället
- Underås
- Unneröd
- Walkesborg-skeppsviken
- Äsperöd

<30%

Utbildningsnivå
Vad gäller utbildningsnivå finns det några områden i 
kommunen där andelen personer med eftergymnasial 
utbildning är lägre än 30 % (se kartan ovan). Det gäller 
delar av tätorten samt några områden i kommunens 
norra del; Berg Västra Hogstorp, Stadsfjället, Lane Lyr. I 
tätorten har bland andra Dalaberg, Hovhult, Skogslyckan, 
Unneröd och Äsperöd låg utbildningsnivå (dvs färre än 30 
% med eftergymnasial utbildning). Om man väger samman 
lägre inkomst och lägre utbildning återkommer följande 
områden; Stadsfjället, Dalaberg, Hovhult, Skogslyckan, 
Unneröd och Underås.

Föreningsdeltagande
En undersökning som kommunen genomfört med 
bland annat barn i årskurs 8 och tvåan på gymnasiet 
visar att det är stora skillnader i föreningsdeltagande 
mellan olika områden i kommunen (med föreningar 
menas idrottsföreningar, kulturföreningar mfl). Lägsta 
föreningsdeltagandet återfinns i Tureborg där endast 28.6 
% är medlemmar i någon förening (års 8). 

Högst andel med medlemskap återfinns i området 
Helenedal/Bleket. Andra områden med relativt lågt 
föreningsdeltagande är Hovhult/Dalaberg, Skogslyckan/
Unneröd och Äsperöd/Östra centrum.

Kartan visar de delområden med lägst utbildningsnivå. De markerade delområden är områden där andelen med efter-
gymnasial utbildning är lägre än 30 procent.
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Fysisk och psykisk hälsa
Uddevalla kommun har ingen statistik om folkhälsoläget 
på delområdesnivå. Den folkhälsodata som finns är 
antingen kommunövergripande eller uppdelad på en större 
geografisk skala i fyra större områden: kustnära, glesbygd, 
norra tätorten och södra tätorten. För att kunna säga 
något om skillnaden i folkhälsa har vi utgått från denna 
generella uppdelning. Följande indikatorer har använts för 
att studera folkhälsan; medellivslängd, självskattad hälsa, 
andel stillasittande och andel fysiskt aktiva bland barn och 
unga.

I en nationell jämförelse som gjorts av Folkhälso-
myndigheten är andelen med stillasittande fritid högre i 
Uddevalla än i riket i stort. Cirka 13% av Uddevallas vuxna 
befolkning uppger att de har en ”stillasittande fritid” det 
vill säga ägnar sig mest åt läsning, TV, bio eller annan 
stillasittande sysselsättning på fritiden och promenerar, 
cyklar eller rör sig på annat sätt mindre än 2 timmar i 
veckan. Uddevalla har också betydligt högre ohälsotal 
och sämre självskattad hälsa än övriga riket. Det gäller 
både kvinnor och män men kvinnor har generellt sämre 
värden både i form av ohälsotal och självskattad hälsa. 
Medellivslängden i Uddevalla är dock så gott som identisk 
med medellivslängden nationellt, dvs 83 år för kvinnor och 
och 80 för män. 

Inom kommunen skiljer sig medellivslängden 5 år mellan 
de områden med högst respektive lägst medellivslängd. 
Medellivslängden är som högst i de kustnära områdena 
och i glesbygden och som lägst i tätorten. Liknande 
mönster gäller för den självskattade hälsan. I de kustnära 
områdena upplever 74% att de har en god hälsa, jämfört 
med de andra områdena där motsvarande siffra är 68%. 
Även här har de kustnära områdena de bästa värdena med 
andra ord. 

LUPP-undersökningar (lokal uppföljning av 
ungdomspolitik) från 2011 och 2016 visar på stora 
skillnader i tjejers och killars hälsa och idrottsvanor i 
Uddevalla. En större andel killar än tjejer ägnar sig åt 

idrott på fritiden. 60% av tjejerna och 65% av killarna i 
grundskolan idrottar på fritiden (årsk 8). Motsvarande 
siffror för förstaårselever på gymnasiet är 47 % av 
tjejerna och 54% för killarna. Andelen som idrottar 
minskar med andra ord med åldern, för både killar 
och tjejer, men skillnaderna i hur många killar och hur 
många tjejer som idrottar blir också större med åldern. 
Undersökningar visar också att det inte bara är fler killar 
som idrottar utan också att de idrottar oftare.

När det kommer till psykisk hälsa visar LUPP-
undersökningen (2016) att stress är ett mycket utbrett 
problem bland unga i grundskola och gymnasium i 
Uddevalla. Här är skillnaderna mellan killar och tjejer 
anmärkningsvärt stora. Betydligt fler tjejer än killar 
upplever stress varje dag eller fler gånger i veckan.
46 % av tjejerna i årskurs 8 upplever stress varje dag 
eller flera gånger i veckan, jämfört med 18 % av killarna. 
I årskurs 2 på gymnasiet är motsvarande siffror 60 % 
för tjejer och 30 % & för killar. I övrigt har unga tjejer i 
kommunen också en sämre självskattad hälsa än killarna.

Förutom skillnader mellan kön visar undersökningen 
med barn och ungdomar i Uddevalla också att det finns 
stora skillnader idrottsvanor beroende på vilket område 
man bor i. för med barn och ungdomar i Uddevalla att 
det finns stora geografiska skillnader i hur många som är 
fysiskt aktiva och hur ofta de tränar. 

”Inom kommunen skiljer 
sig medellivslängden 5 år 

mellan de områden med 
högst respektive lägst 

medellivslängd.”
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Illustrationen visar idrottsvanor och upplevd stress bland gymnasieelever (årskurs 2) i Uddevalla uppdelat på kön. De gröna 
staplarna visar hur stor andel tjejer, respektive killar, som idrottar en eller flera gånger i veckan. De röda staplarna visar hur stor 
andel som upplever stress varje dag eller flera gånger i veckan. Siffrorna kommer från LUPP-undersökningen 2016 och visar 
sammantaget att tjejer idrottar mindre och är mer stressade än killarna i motsvarande ålder. 

Motionsvanor och stress 
bland unga flickor och pojkar

Idrott Stress
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UD D EVALL A S SPONTANID ROT TSPL ATSE R

Idag finns sex huvudsakliga platser i Uddevalla kommun 
som passar in på definitionen av en spontanidrottsplats 
eller näridrottsplats; Dalaberg näridrottsplats, Tureborg 
näridrottsplats, Hålligångparken, Cykelparken vid 
Musikvägen, Beachvolleyplanerna vid Landbadet och 
skejtparken i Ljungskile. Gemensamt för dessa platser 
är att de är kostnadsfria, ej bokningsbara och öppna 
för alla under hela året. Gemensamt är också att de 
innehåller en variation av aktiviteter, alternativt att det 
erbjuder något unikt som inte finns på andra platser i 
kommunen. Det finns såklart andra platser i kommunen 
som används för spontanidrott - skolgårdar, parker, 
naturmiljöer, asfaltsytor mm. Denna kartläggningen 
fokuserar dock på formella platser som är välkända 
bland allmänheten. Dessutom finns ett stort antal 
fotbollsplaner och tennisbanor utspridda i kommunen, 
som används för spontanidrott under delar av året eller vid 
tidpunkter då de inte är uppbokade för organiserad idrott 
(Bodelefälten, Rimnersvallen mfl). Dessa ingår inte heller i 
kartläggningen.

300 meter 
respektive 1 km 
är ett tillgängligt 
avstånd för gång 
och cykel300 meter 

xxx och xxx

1

2

3
4

5

6

1. Dalabergs näridrottsplats 
2. Tureborgs näridrottsplats
3. Hålligångparken
4. Cykelparken
5. Beachvolley Landbadet
6. Ljungskile skejtpark

Cirklarna ovan representerar olika avstånd från idrottsplatserna; 
den innersta på 300 meter och den yttre på 1 km. 3oo meter är 
ett gångavstånd som fungerar både för barn och för vuxna. 1 km 
är inom cykelavstånd för både barn och vuxna. Cirklarna visar 
med andra ord vilka delar av Uddevalla som ligger inom gång- el-
ler cykelavstånd från  en idrottsplats. De rostreckade linjerna är 
kommunens cykelvägnät.

Befintliga idrottsplatser 
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1. Dalabergs näridrottsplats ligger i den norra 
delen av Uddevalla tätort, i bostadsområdet Dalaberg. 
Idrottplatsen anlades 2010. Alldeles intill idrottsplatsen 
ligger Internationella skolan, som använder platsen för 
skolidrott. Även om den används för skolidrott är det i 
första hand en idrottsplats som är öppen för alla med 
många olika aktiviteter.

• planer för fotboll, streetbasket, inlinehockey
• beachplan för volleyball eller handboll
• löparbanor, längdhoppsgrop klättringskuber, 

aktivitetsredskap och boulebana

Dalaberg näridrottsplats ligger mitt i tät 
bostadsbebyggelse och alldeles intill Dalaberg centrum. 
Platsen innehåller en stor variation av aktiviteter och ligger 
också i nära anslutning till en lekplats för yngre barn. 
Idrottsplatsen har ett stort och varierat innehåll som 
gör att de kan locka många olika användare och 
åldersgrupper. Läget nära centrum, skolan och bostäder 
gör att idrottsplatsen har hög tillgänglighet. En nackdel 
med denna idrottsplats är dock att den används 
som skolidrottsplats vilket begränsar de spontana 
användningsmöjligheterna. 

2. Tureborgs näridrottsplats ligger i den sydöstra 
delen av tätorten och etablerades 2012. I direkt anslutning 
till idrottsplatsen ligger Mötesplats Tureborg som främst 
är en verksamhet för att ge stöd åt vuxna. Verksamheten är 
dock öppen för alla och har blivit en viktig samlingsplats 
för ungdomar och unga vuxna. I och med att Mötesplats 
Tureborgs lokaler ligger i anslutning till idrottsplatsen har 
det också blivit en plats att låna bollar, gå på toaletten mm 
för näridrottsplatsens användare.

• konstgräsplan för fotboll, basketplan
• badmintonbana, skateramp och gräsplan för 

spontanaktivitet

Tureborg näridrottsplats ligger, liksom Dalabergs 
näridrottsplats i direkt anslutning till bostadsområden. 
Den innehåller en variation av aktiviteter och det finns en 
lekplats i nära anslutning. Tureborgs näridrottsplats är 
mindre än Dalaberg till storleken men ändå med attraktivt 
och varierat innehåll. Idrottsplatsen är lite svårtillgänglig 
eftersom den ligger lite avskilt på en höjd. Samspelet med 
lokalerna för Mötesplats Tureborg bidrar dock till platsen.

3. Hålligångparken är ett utegym vid Bjursjön, strax 
norr om tätorten. Parken invigdes 2016. I nära anslutning 
till Hålligångparken finns boulebana, löparspår, badbrygga 
och grillplatser. Det finns inga bostäder i direkt anslutning 
till Hålligångparken och tillgänligheten med kollektivtrafik 
och cykel är låg. Den omgivande naturen bidrar dock till 
platsens attraktivitet och användning. Här kan stora som 
små aktivera sig och träna både balans och styrka.

• Utegym med 14 stationer och motorikbana

Bild: Dalabergs näridrottsplats

Bild: Tureborgs näridrottsplats
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Hålligångparken ligger avskilt både från bostäder 
och centrum men det naturnära läget bidrar till dess 
attraktivitet. Platsen är dock svår att nå till fots, med 
buss och cykel och kräver därför att man åker bil. 
Beachvolleyplanerna används främst på sommarhalvåret 
och bussförbindelserna är dåliga vintertid.

4. Cykelparken ligger vid Musikvägen, i området 
Hovhult. Platsen är en actionpark för cykling som vuxit fram 
på initiativ av medborgarna, från 2008 och framåt. Med 
mycket små medel har den blivit en populär plats bland 
ungdomar. Innehållet är unikt och specialiserat och riktar 
sig därför till en liten målgrupp som ägnar sig åt den här 
typen av aktivitet.

• Kuperad mark, ramper, och stora vallar för hopp

5. Beachvolleyplanerna ligger vid Landbadet på 
Gustafsberg och kom till 2005. Landbadet har i snart 50 
år varit ett populärt och uppskattat friluftsområde med 
badbassänger och lekplats. Platsen är också en del av 
en värdefull kulturmiljö samt en naturskön omgivning. Det 
är bara beachvolleyplanerna som ingår i kartläggningen 
eftersom själva badet har begränsade öppettider 
Tillgängligheten med kollektivtrafik är låg på vinterhalvåret.

• 4 planer för beachvolleyball
• Stor gräsplan
• (Badbassäng)

6. Skejtparken i Ljungskile ligger alldeles intill 
busstationen i Ljungskile centrum. Platsen har funnits 
sedan 2008 och innehåller en variation av inslag med 
inriktning på skejt. Skejtparken används inte enbart för 
skateboardåkning utan även av cyklister.

• Quarter pipe, rails/räcken, bank mm
• Öppen asfaltsyta

Bild: Hålligångparken

Bild: Cykelparken

Bild: Beachvolleyplaner vid
Gustavsberg

Bild: Skateparken
i Ljungskile
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Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

DALABERG 

Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

TUREBORG
Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

BEACHVOLLEY LANDBADET

Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

HÅLLIGÅNGPARKEN 
Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

SKEJTPARKEN LJUNGSKILE 

Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

CYKELPARKEN
Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

DALABERG 

Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

TUREBORG
Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

BEACHVOLLEY LANDBADET

Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

HÅLLIGÅNGPARKEN 
Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

SKEJTPARKEN LJUNGSKILE 

Spontan Organiserad 
Blandad Unik

Bostadsnära Perifer
Tillgänglig Otillgänglig 

Året runt Säsongsbunden 

CYKELPARKEN

Utvärdering av de befintliga idrottsplatsernas 
innehåll, läge och funktion

Bild: Skateparken
i Ljungskile

Utvärderingen har gjorts med hjälp av ett antal förbestämda kriterier som utvärderats på plats. Utvärde-
ringen ger en indikation om platsernas funktion och kvalitet, och vad som kan vara aktuellt att förbättra.
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Kompletterande besparingar enligt verksamhetsplan 2020-2022 
med budget 2020 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2019, tillsammans med nämnden, tagit fram 

en rad förslag på åtgärder för att minska nämndens kostnader och öka dess intäkter.  

Av dessa beslutades en rad åtgärder genomföras för 2020 genom nämndbeslut 2019-11-

20 § 135. Dessa åtgärder nådde inte upp till 8,8 mkr av minskad ram för 2020, varför 

förvaltningschef fick i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på åtgärder för året 

motsvarande 1,9 mkr. 

 

Detta har gjorts och redovisas i ärendebeskrivningen. Av dessa förslag, som motsvarar 

en besparing på 2,5 mkr, kommer 0,65 mkr att ge effekt under 2020. Från tidigare beslut 

om avveckling av cumulus, kommer effekten för 2020 bli större än tidigare beräknat. 

Dessa två poster tillsammans kommer dock inte att nå upp till nämnduppdraget. 

Förvaltningen gör bedömningen att nämnden trots allt kommer att klara sin minskade 

budgetram för 2020. Detta på grund av att den nystartade verksamheten på Källdal inte 

kommer få full ekonomisk effekt för året.  

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-20-28. 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-11-20 § 135      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att genomföra de föreslagna åtgärderna motsvarande 

2,5 mkr. 

 

Kultur och fritidsnämnden avslutar därmed uppdraget till förvaltningschef att ta fram 

förslag på besparingar motsvarande 1,9 mkr för 2020. 
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Ärendebeskrivning 

Beslutade besparingsåtgärder för 2020: 

 

Tabell 1 

 

Kategori Avser Besparing/ 

effektivisering 2020, 

mkr 
Organisation och arbetssätt Färre chefer, två avdelningschefer och en 

enhetschef 
Avveckla tjänst ungdomssamordnare 

(halvårseffekt) 

2,4  

Effektivare lokalutnyttjande Städkostnad för uppsagd lokal Bryggeriet 0,1 
Avgifts- och taxehöjningar Höjning avgifter på kulturskolan 

Höjning av taxor på anläggningar 
1,1 

Avgränsa och begränsa 

utbud 
Avstå medel för utveckling av Bodeleområdet 0,6 

Minskad servicegrad och 

bemanning 
Avveckla tjänst Cumulus (halvårseffekt) 
Avveckling av Gränsgångare 
Minskad dramaverksamhet på kulturskolan 

1,3 

Minskat stöd till 

civilsamhället 
Minskad bidragsram till övriga föreningar 

(LOTCEN) 
Minskat bidrag till studieförbund 
Minskat utrymme för lönebidrag till ideella 

föreningar 
Avstå indexuppräkning för bidrag till ideella 

föreningar 
Avstå indexuppräkning till Bohusläns museum 

1,4* 

SUMMA EKONOMISK EFFEKT 2020 6,9* 
Ytterligare besparingar/effektiviseringar att genomföra under 2020 1,9* 
 

Av tabellen ovan, framgår att nämnden behövde fatta beslut om ytterligare besparingar, 

motsvarande 1,9 mkr för 2020, utöver de 6,9 mkr som nämnden sedan tidigare fått 

tilldelat som minskad ram. 
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Förvaltningen har därför tillfört följande förslag till besparingsåtgärder för 2020: 

 

Tabell 2 

 

Kategori Avser Besparing mkr Ekonomisk effekt 

Organisation och arbetssätt webbredaktör, strateg, 

administratör (halvtidstjänst) 

1,3 2020 och 2021 

Effektivare lokalutnyttjande Uppsägning fritidsgård 

Ljungskile, biytor fritidsgård 

Dalaberg 

0,4 2021 

Avgifts- och taxehöjningar -   

Avgränsa och begränsa 

utbud 
Avveckling bokbuss 0,8 2020 (halvår) 

Minskad servicegrad och 

bemanning 
-   

Minskat stöd till 

civilsamhället 
-   

 

 

Besparingens storlek och konsekvenser 

 

Dessa förslag kommer sammanlagt att ge en besparing på 2,5 mkr. Av den summan 

kommer 0,65 mkr att ge effekt 2020. Från tidigare beslut om avveckling av cumulus, 

kommer effekten för 2020 bli större än tidigare beräknat. Dessa två poster kommer dock 

inte att nå upp till nämnduppdraget, att hitta ytterligare besparingar för 2020 

motsvarande 1,9 mkr. Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen trots allt 

kommer att klara sin minskade budgetram för 2020. På grund av att den nystartade 

verksamheten på Källdal inte kommer få full ekonomisk effekt för året.  

 

Avveckling av webbredaktör 

Administrativa avdelningen är en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, 

nämnd, chefer och övriga anställda, inriktad på att stödja organisationen i effektiv 

resursanvändning i enlighet med organisationens mål. Avdelningen arbetar med att 

samordna, förenkla och utveckla förvaltningens administrativa och strategiska frågor 

inom administrativa avdelningens olika arbetsområden och öka kunskapen om de 

administrativa styr och stödsystemen, samt bidra till kompetensöverföring inom 

organisationen. 

 

Webbredaktörstjänsten är framförallt ett stöd till förvaltningens interna organisation och 

har tre ben: information, konstregister och registratur. Det pågår en 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

4(5) 

2020-02-28 Dnr KFN 2020/00034 

  

 

 

 

kommunövergripande översyn med syfte att undersöka centraliserad nämndsekreterar- 

och registratororganisation. En omprioritering av nuvarande arbetsuppgifter i 

förvaltningens tjänstemannaorganisation kommer att bli nödvändig. Avvecklingen 

kommer också innebära en högre arbetsbelastning på befintlig personal och svagare 

internt administrativt stöd.  

 

Avveckling av strategtjänst 

En strategtjänst har funnits på förvaltningen sedan ett antal år, organisatoriskt direkt 

underställd förvaltningschef. I tjänsten ingår bland annat det kommunövergripande 

vänortsansvaret liksom koordinatoransvaret för ICORN samarbetet. Därtill ligger i 

strategtjänsten att vara kultur och fritids representant i IT-utvecklingsfrågor och 

digitaliseringsfrågor. 

 

En avveckling kommer att leda till en större arbetsbelastning på befintlig personal inom 

förvaltningen, att hantera de övergripande frågor som strategen har idag. Vad gäller 

vänortsarbetet, kan en överlämning av ansvaret till kommunfullmäktige ske. ICORN 

arbetet är starkt associerat till kultur och fritidsförvaltningen, varför förvaltningschef 

bedömer att koordinatoransvaret fortsatt bör ligga inom förvaltningen. Samma principer 

gäller för IT- och digitaliseringsutvecklingen. 

 

Uppsägning av administrativ halvtidstjänst 

Tjänsten är inte tillsatt i dagsläget. Det finns en efterfrågan på fler resurser idag i 

avdelningen fritids administration. Denna efterfrågan kan inte mötas upp i önskvärd 

utsträckning. I nästa steg ser förvaltningen över möjligheten att överföra en del 

arbetsuppgifter på det kommungemensamma kontaktcentret. Förvaltningen har redan 

tagit en sådan kontakt. Går detta att genomföra, kan resurser på avdelningen frigöras i 

högre utsträckning än idag. Förvaltningen behöver se över hela det administrativa stödet 

i samband med detta förslag. 

 

Uppsägning av fritidsgård Ljungskile 

Den öppna fritidsverksamheten i Ljungskile syftar till att erbjuda en frivillig, öppen och 

trygg mötesplats där ungas egna intressen, kunskaper och erfarenheter tillvaratas. 

Målgruppen är barn och ungdomar mellan 10 och 18 år i Ljungskile med omnejd. 

 

Under senare år har förvaltningen noterat ett svikande besöksantal till fritidsgården, 

vilket har föranlett omstrukturering av personalen (mobila teamet). 

Fritidsgårdsverksamheten upphörde under hösten 2018, dock har fritidsklubb erbjudits 

barn mellan 10 och 12 år, inom ramen för barn och utbildningsnämndens 

ansvarsområde. 

 

Förvaltningen föreslår uppsägning av fritidsgårdens lokaler eftersom ingen öppen 

fritidsgårdsverksamhet för ungdomar pågår där. Uppsägningstiden är 12 månader. Dock 

är frågan om fritidsklubb ännu inte avgjord. Översyn av fritidsklubbarna över lag pågår. 
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Uppsägning av biytor fritidsgård Dalaberg 

Dalabergs fritidsgård har flera utrymmen i källaren, varav en större verksamhetslokal 

samt tre mindre förrådsutrymmen. Dessa har under åren använts på olika sätt av 

fritidsgårdsverksamheten. Då logistiken är mycket bristfällig (toalett saknas och två 

dörrar är låsta vilket försvårar överblick för personal) har användningen minskat. Även 

förrådsutrymmena används inte på samma sätt som tidigare. Därav, med fokus på 

besparing i stället för utveckling (som skulle kräva mer personal) blir förslaget 

uppsägning av biytorna. Uppsägningstiden är 12 månader. 

 

Dessutom ingår en lokal som idag hyrs av en förening, som använder lokalen till gym 

för allmänheten. Förvaltningen föreslår att hyreskontraktet övergår till samhällsbyggnad 

i enlighet med den övergripande förändringen av hyreskontrakt i kommunen. För 

föreningen innebär detta alltså att verksamheten kan fortsätta som förut. 

 

Avveckling av bokbuss 

Bokbussen syftar till att minska det upplevda avståndet till de fysiska biblioteken, 

tillgängliggöra bibliotekets utbud och inspirera personer som vanligtvis inte besöker 

biblioteken att vilja och våga ta del av bibliotekens utbud. 

Utöver sina regelbundna turer, används också bokbussen i marknadsföringssyfte genom 

att närvara och erbjuda aktiviteter vid exempelvis Landbadet sommartid. 

 

De turer som fokuserar på huvudsyftet, har väldigt få besökare. För närvarande utgör 

service till skolor och förskolor ca 80 procent av bokbussens verksamhet. Barn och 

utbildningsnämnden ersätter endast det medieutbud som skolverksamheten kräver, 

vilket är 50 tkr/år.  

 

I förslaget ingår försäljning av bokbussen samt personalneddragning motsvarande en 

tjänst.  

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr KFN 2019/00147  

Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, kultur och 
fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 § 147 om flerårsplanen 2020–2022 med 

budget 2020. Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2020 finns 139,0 mkr (fast pris) 

att fördela inom nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i 

löpande pris 143,0 mkr för 2020. 

  

Verksamhetsplanen består av två delar. Del I omfattas av nämndens styrkort samt en 

ekonomisk översikt och fördelning av kommunbidrag mellan nämndens verksamheter. 

Del I innehåller också mål och syften med kultur och fritids verksamheter. Denna del I 

ska beslutas av nämnden.  

  

Kultur och fritidsnämnden står inför stora besparingskrav och föreslagna 

besparingsåtgärder för 2020 beskrivs i del I. Utförliga konsekvensanalyser av 

åtgärderna är bilagt ärendet (bilaga 2). 

  

Del II av verksamhetsplanen omfattas av en omvärldsanalys, en ekonomisk och 

verksamhetsmässig analys som beskriver verksamheternas förutsättningar och nuläge 

utifrån de prioriterade områdena samt uppdrag och nyckeltal. Del II är endast ett 

informationsärende. 

   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25 

Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, kultur och fritidsnämnden 

Avgifter biblioteken 

Schablonpriser biblioteken 

Avgifter kultur 

Taxor Agnebergshallen 

Taxor Bodelefälten 

Taxor Bowlinghallen 

Taxor Fridhemshallen 

Taxor Källdalshallen 

Taxor Rimnershallen 

Taxor Rimnersvallen 

Taxor Walkesborgsbadet 

Taxor övriga lokaler 

Investeringssammanställning 2020-2022 

Bilaga 1. Förändringar i nämndens mått samt revidering av mål för 

kulturmiljövård/kulturarv 2020 

Bilaga 2. Konsekvensanalys av besparingsförslag 
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Förvaltningens förslag till beslut  
  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att   
I verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, del 1;  

 

punkt 1.1-1.5 

 

 

1. anta revideringen av mål för kulturmiljövård/kulturarv enligt bilaga 1 

(s. 2-3) 

 

2. anta föreslagna målsättningar för nämndmåtten för 2020 enligt bilaga 1 

(s. 1-2) 

 

3. att avsluta måtten Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 

verksamheter ska känna att de får möjlighet att vara delaktiga och 

påverka verksamheten samt Andelen medarbetare som upplever sig ha 

en attraktiv arbetsgivare ska öka enligt bilaga 1 (s. 1-2) 

 

4. att förlänga uppdraget att Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar 

kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra 

till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis 

enligt bilaga 1 (s. 3) 

 

 

punkt 1.6 

 

5. anta fördelning av budget per verksamhetsområde inklusive föreslagna 

besparingsåtgärder för 2020 motsvarande 7,4 mkr  

 

6. ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska 

nettokostnaderna med motsvarande 1,4 mkr 2020 

 

7. lämna 10,023 mkr bidrag till Bohusläns museum  

 

8. lämna 5,032 mkr bidrag till Regionteater Väst 

 

9. Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2020–

2022 är 155,6 mkr 2020, 228,0 mkr 2021 samt 140,0 mkr 2022 enligt flerårsplan 

2020–2022. Kompletterat till detta är investeringsmedel för inventarier till 

nystartad verksamhet på Källdalsskolan för fritidsgård och bibliotek på 3,2 mkr 

fanns med i flerårsplan 2019–2021 men saknades i flerårsplan 2020–2022. 
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10. ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande investeringarna i 

budget 2020.  

 

 

I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor; 

 

11. anta avgifter på bibliotek 2020 i enlighet med bilaga 

  

12. anta schablonpriser 2020 på bibliotek i enlighet med bilaga  

 

13. anta avgifter för kultur 2020 i enlighet med bilaga  

 

14. anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga  

 

15. anta taxorna på Bodelefälten fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

16. anta taxorna på Bowlinghallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga  

 

17. anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga   

 

18. anta taxorna för Källdalshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

19. anta taxorna på Rimnershallen f ro m 2020 i enlighet med bilaga  

 

20. anta taxorna på Rimnersvallen f ro m 2020 i enlighet med bilaga  

 

21. anta taxorna på Walkesborgsbadet fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

22. anta taxorna i övriga lokaler fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att ändra punkt nummer 5 och 6 enligt följande:  

 

anta fördelning av budget per verksamhetsområde inklusive föreslagna 

besparingsåtgärder för 2020 motsvarande 6,9 mkr 

 

ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska 

nettokostnaderna med motsvarande 1,9 mkr 2020 

 

Ordförande föreslår att lägga till en ny punkt, nummer 23, enligt följande:  

 

avstå minskad bidragsram till övriga föreningar (Lotcen).  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden 

godkänner ordförandes förslag till beslut.  

 

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

  

att   
I verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020, del 1;  

 

punkt 1.1-1.5 

 

1. anta revideringen av mål för kulturmiljövård/kulturarv enligt bilaga 1 

(s. 2-3) 

 

2. anta föreslagna målsättningar för nämndmåtten för 2020 enligt bilaga 1 

(s. 1-2) 

 

3. att avsluta måtten Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 

verksamheter ska känna att de får möjlighet att vara delaktiga och 

påverka verksamheten samt Andelen medarbetare som upplever sig ha 

en attraktiv arbetsgivare ska öka enligt bilaga 1 (s. 1-2) 

 

4. att förlänga uppdraget att Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar 

kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra 

till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis 

enligt bilaga 1 (s. 3) 

 

 

punkt 1.6 

 

5. anta fördelning av budget per verksamhetsområde inklusive föreslagna 

besparingsåtgärder för 2020 motsvarande 6,9 mkr  

 

6. ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska 

nettokostnaderna med motsvarande 1,9 mkr 2020 

 

7. lämna 10,023 mkr bidrag till Bohusläns museum  

 

8. lämna 5,032 mkr bidrag till Regionteater Väst 

 

9. Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2020–

2022 är 155,6 mkr 2020, 228,0 mkr 2021 samt 140,0 mkr 2022 enligt flerårsplan 

2020–2022. Kompletterat till detta är investeringsmedel för inventarier till 

nystartad verksamhet på Källdalsskolan för fritidsgård och bibliotek på 3,2 mkr 

fanns med i flerårsplan 2019–2021 men saknades i flerårsplan 2020–2022. 
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Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

10. ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande investeringarna i 

budget 2020.  

 

 

I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor; 

 

11. anta avgifter på bibliotek 2020 i enlighet med bilaga 

  

12. anta schablonpriser 2020 på bibliotek i enlighet med bilaga  

 

13. anta avgifter för kultur 2020 i enlighet med bilaga  

 

14. anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga  

 

15. anta taxorna på Bodelefälten fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

16. anta taxorna på Bowlinghallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga  

 

17. anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga   

 

18. anta taxorna för Källdalshallen fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

19. anta taxorna på Rimnershallen f ro m 2020 i enlighet med bilaga  

 

20. anta taxorna på Rimnersvallen f ro m 2020 i enlighet med bilaga  

 

21. anta taxorna på Walkesborgsbadet fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

22. anta taxorna i övriga lokaler fr o m 2020 i enlighet med bilaga 

 

23. avstå minskad bidragsram till övriga föreningar (Lotcen).  

 

Avstår från att delta i beslut  

Annelie Högberg (S), Åke Granath (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S) och  

Thommy Carlin (SD) deltar inte i beslutet.  

 

Protokollsanteckningar 
1 

Annelie Högberg (S), Åke Granath (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S) och Tony 

Wall (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

I kommunfullmäktige lade Socialdemokraterna fram en budget för kultur och 

fritidsnämnden som innebär 8,8 mkr över samverkanspartiernas budgetram.  

Vårt budgetförslag innebär att vi inte behöver genomföra kraftiga besparingar som får 

stora konsekvenser i höjda avgifter och sänkta bidrag till föreningslivet, 

studieförbunden och andra verksamheter vi samverkar med.  

En minskning av budgetramen på 8,8 mkr 2020 och ytterligare 8 mkr fram till 2022, 

befarar vi en ökning av klyftorna i Uddevalla mellan de barn och unga som har råd till 

fritidsaktiviteter och dem som inte kommer få råd.  

Allt färre barn kommer får ta del av vår gemensamma skattekrona till sina 

fritidsaktiviteter.  

Vi vill också minska den utökade politiska organisationen i kultur och fritid med 

350.000 kr.  

Därav avstår vi från att delta i beslutet om neddragningar.  

 

Politik är att vilja.  

Vi Socialdemokrater hade hellre sett en satsning på att ge fler barn och unga en större 

chans till fritidsaktiviteter.  

Vi vill utveckla: 

 

Kulturskolan.  

Lägre avgifter och fler uppsökande kulturskoleverksamhet i våra bostadsområden. 

Samla kulturskolans verksamhet under ett tak i lokaler anpassade efter framtida behov i 

hop med ett nytt stadsbibliotek.  

 

Badhuset.  

Lägre avgifter för att öka simkunnigheten i Uddevalla och därmed rädda fler liv och 

motverka drunkningsolyckor.  

 

Cumulus. 

Organisera om Cumulus och hitta en utökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten 

och arbetslivsenheten för att skapa fler gratis fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 

ledda av unga vuxna på väg ut i arbetslivet. 

  

Bodelid. 

Fortsätta utvecklingen av Bodelid och närområdet till ett stadsnära och tillgängligt 

friluftsområde. 

 

Mötesplatserna. 

Behålla mötesplatserna Dalaberg och Tureborg med inriktning på barn och ungdomar. 

Behålla gränsgångarna och öka samverkan med fältassistenterna, drogsamordnarna , 

fritids/ bibliotekspersonalen och områdespolisen.   

 

Föreningslivet.  

Öka tillgängligheten för alla barn och unga att delta i föreningslivet i Uddevalla.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Centrumutveckling 

Behålla Lotcen för att ev. erbjuda lokaler till kulturföreningar i centrum. Utredning 

pågår.  

 

Socialdemokraterna förslag på budgetram i K.F till kultur och fritidsnämnden innebär 

en utveckling av kultur och fritid inte en avveckling som nu sker. 

 

2 

Christer Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet motsätter sig samverkanspartiernas budget och hänvisar till eget förslag i 

kommunfullmäktige. 

 

3 

Thommy Karlin (SD) och Anders Andersson (SD) lämnar följande 

protokollsanteckning:  

 

Föreslagen budget och verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden har direkt 

bärighet i Samverkansmajoritetens budget som antagits av kommunfullmäktige. Då 

Sverigedemokraterna lagt ett eget budgetförslag i kommunfullmäktige avstår vi därför 

medverkan i beslutet om Kultur- och fritidsnämnden budget och verksamhetsplan. 

 

Ajournering 
Under handläggningen av detta ärende ajournerar sig nämnden för lunch och 

överläggningar mellan klockan 12.28 och 13.30.  

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2019-11-26 

Monica Bang Lindberg, Åsa Carlsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-27 intygar 

Josefin Florell 

 

Expedierat 2019-11-27 

Kommunfullmäktige 

ekonomirapportering@uddevalla.se 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Budgetdialog 2021-2023 - kultur och fritid 

Sammanfattning 

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

information som ger förutsättningar att fördela kommunens tillgängliga resurser till 

nämnderna. Årets budgetdialog äger rum 2020-04-14. Då skall nämnderna presentera 

samtliga viktiga förutsättningar för åren 2021-2023.  

 

I Uddevalla kommun är behovet att minska nettokostnaderna med sammanlagt 180 mkr 

t o m år 2022, med målet att nå 150 mkr för 2021. Uppdrag till budgetdialogen är att 

nämnden ska redovisa förslag på möjliga områden och åtgärder som leder till minskade 

nettokostnader samt vilka konsekvenser det medför. Kultur och fritidsnämnden ska 

minska sina nettokostnader med 8,8 mkr 2020, 12,6 mkr 2021 och 16,2 mkr 2022, vilket 

motsvarar drygt 10 procent av förvaltningens totala budget. 

 

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

fritidsnämndens verksamhet, omvärldspåverkan, beskrivning av investeringar samt 

konsekvensbeskrivningar av föreslagna minskade nettokostnader. Andra delen är en 

muntlig framställning som ska komplettera den skriftliga informationen.     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-05 

Kultur och fritidsförvaltningens skrivelse 2020-03-05 

Flerårsplan 2021–2023 Sammanställning resursbehov 

Flerårsplan 2021–2023 Minskade nettokostnader 

Flerårsplan 2021–2030 Investeringar 

Flerårsplan 2021–2023 Drift- och kapitalkostnader pga. investeringar 

      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

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

plattform för Uddevalla kommuns kulturpolitik med utgångspunkt i de 

nationella kulturpolitiska målen. 

 

2. Att begära 1,3 mkr i utökat kommunbidrag för omförhandlad hyra på 

stadsbiblioteket från och med 2022.  
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3. Att begära 464 mkr investeringsmedel och 21,3 mkr i driftmedel till Framtidens 

bad, enligt tidigare beräkning (KF 2019-11-13 § 264)  

 

4. att anta budgetdialog 2021–2023 – kultur och fritid, i enlighet med skrivelse 

2020-03-05    

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Skickas till 

ekonomirapportering@uddevalla.se 

mailto:ekonomirapportering@uddevalla.se


 
 

Skrivelse 
Kultur och fritid 

1(9) 

2020-03-05 Dnr: KFN 2020/00033 

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 

anna-helena.wiechel@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  
 

 
 

Budgetdialog 2021–2023 – kultur och fritid 

Verksamhetsbeskrivning 

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

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

Verksamheten som erbjuds ska vara relevant och intressant, spegla och påverka 

samhällsutvecklingen och formas för – och i samverkan med – invånare och besökare. 

 

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

Folkhälsa, Social gemenskap och Kulturell infrastruktur. Perspektiven återspeglas i 

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

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

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

 

För kultur och fritid handlar demokratiarbetet om att stimulera till obunden, 

utmanande och dynamisk kultur. Det handlar om att möjliggöra för människor att 

uttrycka sig och ta del av andras uttryck, liksom att visa på mångfald av kulturuttryck. 

Det handlar också om att låta idéer och engagemang ta plats i det offentliga rummet. 

Förvaltningens arbete handlar också om att stärka civilsamhället, dess organisering och 

handlingsutrymme och om att bilda människor i demokratiska värderingar. Detta sker 

genom samskapande arbetssätt, kunskapsförmedling och stöd till livslångt lärande. 

 

För att stärka den kulturella infrastrukturen arbetar kultur och fritid med att värna 

samspel, uttryck och möten; hur vi underlättar människors tillgång till, och möte med, 

natur, kultur och varandra. Det uttrycks också genom att ta tillvara sociala och kulturella 

perspektiv i utformningen av staden, liksom de kulturella institutionernas betydelse i 

samhällsutvecklingen.  

 

Den sociala gemenskapen är grundläggande för ett fungerande demokratiskt samhälle. 

Kultur och fritid stärker därför möjligheter för människor att mötas och utöva 

gemensamma intressen. Därtill erbjuder kultur och fritid offentliga och öppna 

mötesplatser som inte huvudsakligen är kommersiella, och utan prestationskrav, för att 

minska trösklar för deltagande.  
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Ett brett och målinriktat kommunalt folkhälsoarbete är en förutsättning för att kunna 

arbeta med de nationella folkhälsomålen. För kultur och fritid handlar folkhälsoarbetet 

om att stimulera till deltagande i aktiviteter som präglas av frivillighet, gemenskap, lust 

och nyfikenhet liksom att möjliggöra engagemang i kultur- eller fritidsintresse för att 

öka sitt kunnande inom en viss aktivitet. Det handlar också om att tillhandahålla aktiva 

mötesplatser och platser för rekreation, samt att värna alla invånares möjligheter att röra 

sig fritt och tryggt i det offentliga rummet.  

 

Omvärldspåverkan 

Kulturen och föreningslivet betydelse är avgörande för en hållbar samhällsutveckling. 

Ett rikt kultur- och fritidsliv främjar och utvecklar människors kreativitet och är 

gynnsamt för såväl individen och den sociala sammanhållningen som för den 

ekonomiska tillväxten. 

 

Liv, Lust, Läge i hjärtat av Bohuslän. Uddevalla kommun ska vara en självklar 

tillväxtmotor för en mer utvecklad region, stipulerar strategisk plan 2019–2022. För att 

leva upp till den visionen, torde en framgångsrik strategi vara att satsa på den lokala 

kulturella infrastrukturen och värna den sociala sammanhållningen.  

 

Kultur och fritid arbetar kontinuerligt med att skapa och tillhandahålla verksamheter 

som är tillgängliga och attraktiva, så att de fortsätter vara relevanta och intressanta, 

speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och 

besökare. 

 

Den kommunala sektorn står inför demografiska utmaningar som ökar trycket på 

kommunernas ekonomi. Det tvingar kommunsverige till kraftiga prioriteringar. Detta 

sker samtidigt som vi ser en ökad polarisering mellan grupper och ökade ekonomiska 

klyftor.  

Redan 2028, alltså om åtta år, kommer antalet barn mellan 0 och 19 år vara drygt 2 000 

fler än idag, från strax över 13 000 till drygt 15 000.
1
 Det betyder ett större antal barn på 

teaterföreställningar, i biblioteken, på fritidsgårdarna och på kulturskolan. Det betyder 

fler barn som är aktiva i föreningslivet, som ska lära sig simma i badhuset och som vill 

bowla på kvällen. Under dessa omständigheter ska budgetramen för kultur och 

fritidsnämnden minska. Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag minskar med 16, 2 

miljoner fram till 2022. 

 

I besparingstider är icke lagstyrda verksamheter särskilt utsatta. Då riskerar kortsiktiga 

effektiviseringar och neddragningar premieras framför långsiktiga satsningar på 

främjande och förebyggande. Det blir kostsamt i längden. Det kommer att stå samhället 

                                                      
1
 Befolkningsprognos Uddevalla 2019 



 
 

Skrivelse 

 

3(9) 

2020-03-05 Dnr KFN 2020/00033 

 

 

dyrt om man drar in på de institutioner  – fasta och flytande
2
– som söker överbrygga de 

polariserande strukturerna med att värna mötet mellan människor. 

 

Kultur- och fritidsnämndens arbete med budgetåtstramningar kommer, oavsett noga 

överväganden och konsekvensanalyser, att märkas. Uddevallas medborgare kommer att 

märka av minskad servicegrad, bemanning och utbud. Även stödet till civilsamhället 

kommer att minska. Dessa ekonomiska realiteter blir därmed hinder på vägen i 

utvecklingen av den attraktiva kommunen och förverkligandet av Liv, Lust, Läge i 

hjärtat av Bohuslän. 

 

Behov av utökat kommunbidrag/höjd investeringsnivå  

Uddevalla kommun har starkt fokus på idrott och idrottsföreningslivet. 

Stora satsningar kommer att göras på Rimnersområdet framöver. Lokaler för bibliotek, 

idrott och fritidsgård byggs på Källdal. Kultur och fritidsnämnden ser ett stort behov av 

att kommunen nu också genomför satsningar på lokaler för det fria kulturlivet. 

Kulturhuset Bastionen förlorar sitt hyreskontrakt 2023, Bryggeriet, som har fungerat 

som kreativ verkstad och kulturell mötesplats, är uppsagd och stadsbibliotekets lokaler 

kan inte tillmötesgå förväntningarna på ett modernt stadsbibliotek. Kommunen som 

helhet behöver formulera en tydlig kulturpolitik för framtiden. 

 

Kultur och fritidsnämnden begär därför ett uppdrag från kommunfullmäktige: att 

formulera ett förslag på plattform för Uddevalla kommuns kulturpolitik med 

utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen. 

 

Rimnersområdet och nytt bad 

Samverkansmajoriteten gav kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för 

simhall placerat på Rimnersområdet.  Kommunstyrelsen beslutade att arbetet med 

Framtidens bad med placering Windingsborg ska avbrytas och föreslog 

kommunfullmäktige besluta om ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 

76.  Kommunfullmäktige beslöt under hösten 2019 att förlägga ett nytt bad på 

Rimnersområdet. 

 

I förslag till beslut ingår att placering för ny simhall ska vara Rimnersområdet, att 

inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard 

innehållande en bassäng om 50 meter med 8–10 banor, uppvärmningsbassäng som även 

är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng samt att nuvarande 

ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla.  Investeringsramen uppgår 

till 464 mkr och preliminärt är behovet att tillskott av kommunbidrag på ca 21,2 mkr när 

anläggningen tas i bruk. 

 

                                                      
2
 Såsom Kulturpoolen, spontana aktiva mötesplatser, Parksommar  
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I beslutet ingick också att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur 

investerings-budgeten och att kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att säkerställa 

funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift.  

 

Planering av projektet pågår och kommer att påverka området i övrigt, exempelvis 

fotbollsplaner. I samband med beslutet om simhall ställs också krav på ett 

helhetsperspektiv och planering pågår nu för att i samverkan med 

samhällsbyggnadsförvaltningen se till hela Rimnersområdet parallellt med 

byggprojektet. Förvaltningen kommer att avvakta med att tillgänglighetsanpassa och 

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

det får för inverkan på området. I lokalförsörjningsplanen är investeringen för 

etapprenoveringen lagd på år 2021 (17,0 mkr) och 2022 (16,0 mkr). 

Investeringsnivåerna kommer framöver stå i direkt relation till den långsiktiga och 

kortsiktiga planeringen för Rimnersområdet.  

 

Konstgräs 

I Uddevalla kommun finns flertalet konstgräsplaner. Kultur och fritidsförvaltningen har 

i egen regi bland annat en fullmåttsplan på Rimnersvallsområdet samt mindre planer på 

näridrottsplatserna på Dalaberg och Tureborg. Utöver dessa finns tre konstgräsplaner på 

föreningsanläggningar, som kommunen medverkat till finansiering av och äger till viss 

utsträckning. Konstgräsplanerna har vid stort användande en livslängd på ca 8 år, vilket 

innebär att efter denna tid behöver göras reinvesteringar i nya konstgräsmattor. Under 

flerårsplaneperioden 2021–2023, finns behov att reinvestera konstgräsplaner. 

Investeringsutrymme finns i lokalförsörjningsplanen med 17 mkr för planperioden, 

kostnad för kapitalkostnader finansieras delvis inom befintlig ram. Behov av utökat 

kommunbidrag kommer uppstå för ersättning av konstgräsplan på Rimnersområdet, 

men belopp och tidsangivelse beror på framtida strategiska beslut vad gäller 

Rimnersområdet. 

 

Kultur och fritidsnämnden har i uppdrag att utreda villkoren för konstgräsplaner. 

Förvaltningsledningen har prioriterat uppdraget och utredningen har startat med en 

omvärldsbevakning. Uppdraget ska struktureras upp så att viktiga frågor blir besvarade 

och hållbarhetsaspekter beskrivna (sociala/folkhälsa, ekologiska och ekonomiska). 

 

Lokaler för det fria kulturlivet 
Investeringar i kulturella och kreativa näringar får positiva effekter på tillväxten. För 

kommunens del är det därför viktigt att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för 

kulturellt skapande och publika arrangemang, för att stimulera utvecklingen. Kultur och 

fritidsnämnden har under 2019 kartlagt utbudet av lokaler för kulturella uttryck och, på 

grund av det starkt bristfälliga utbudet, beställt en förstudie för att förbättra 

förutsättningarna för kulturaktörer i kommunen. Inom ramen för det fria kulturlivets 

lokalbehov ingår ersättningslokal för kulturhuset Bastionen, vars rivningskontrakt löper 

ut i december 2023 vilket innebär att en justering av lokalförsörjningsplanens 

tidsangivelse på 2024 behöver tidigareläggas till 2023, samt att titeln ”lokaler kultur” 
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byts till ”Lokaler för det fria kulturlivet”. Under perioden när glappet uppstår, kommer 

kultur och fritidsnämnden behöva hyra ersättningslokal för Bastionen.  

 

Kulturskolans lokal på Skolgatan 4 

Kultur och fritidsnämnden fick av kommunfullmäktige (flerårsplan 2020–2022) i 

uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan 

med annan verksamhet i Sinclair. En utredning gjordes, som konstaterade att teater, 

dans och bild redan samlokaliseras i Sinclair, dock med vissa brister. 

Musikverksamheten bedömdes inte rymmas i de lokaler som de var hänvisade till i 

Sinclair. Kultur och fritidsnämnden avslog en eventuell flytt. Kommunstyrelsen har 

föreslagit kommunfullmäktige att avsluta uppdraget (2020-02-26 § 52). Kultur och 

fritidsnämnden kommer att fortsätta bedriva kulturskolans verksamhet på Skolgatan 4. 

 

Parallellt har kultur och fritidsnämnden arbetat med kommunfullmäktigeuppdraget att 

utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”. 

Uppdraget gäller tills vidare. Pengar till renovering finns avsatta i flerårsplan 2020–

2022, med förbehållet att beslut i kommunfullmäktige krävs inför igångsättning.  I 

lokalförsörjningsplanen finns kulturskolan omnämnd, men då med ”stadshus” i parentes 

och utan tidsangivelse. 

 

Stadsbiblioteket 

Kultur och fritidsnämndens ordförande har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

behovsanalys för framtidens bibliotek. Detta arbete pågår. Stadsbiblioteket finns 

omnämnd i den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen: ”stadsbibliotek 

(stadshus)”, men saknar tidsangivelser.  

 

Ny kontraktsperiod för befintligt stadsbibliotek kommer att påbörjas 2022 vilket 

kommer att fördubbla hyreskostnaden jämfört med idag (ökning på 1,3 mkr). Till detta 

äskar nämnden en utökning av kommunbidraget från 2022. 

 

Arbetsmiljöförbättrade åtgärder på Emaus Lantgård  

Ett antal arbetsmiljöförbättrande åtgärder är planerade för Emaus Lantgård, enligt 

framskriven behovsanalys. Investeringen är, enligt den kommungemensamma 

lokalförsörjningsplanen, på 2 mkr för 2021. Åtgärderna kan vara förknippade med viss 

hyreshöjning. Nivån är idag okänd. 

 

Ridanläggning 

Etablering av en ny ridanläggning i kommunen är inkluderad i kommunens 

lokalförsörjningsplan 2020–2030. Arbete med behovsanalys och behovskalkyl 1 pågår 

under 2020. Utöver kultur och fritidsförvaltningen kommer också andra förvaltningar 

att involveras i arbetet med en ny ridanläggning. Förstudien beräknas vara klar januari 

2022. Investeringen planerades till år 2023. 
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Effektiviseringar och besparingar 

Kultur och fritidsnämnden ska minska sina nettokostnader med 8,8 mkr 2020, 12,6 mkr 

2021 och 16,2 mkr 2022, vilket motsvarar drygt 10 procent av förvaltningens totala 

budget. Förvaltningen har genomlyst samtliga verksamheter med utgångspunkt i mål 

och syften, för att avgöra om någon verksamhet eller aktivitet inte på ett tydligt sätt 

relaterar till kärnuppdraget; att sätta barns och ungdomars rätt till kultur och fritid 

främst, genom att de får delta, uppleva, påverka och skapa utifrån sina egna 

förutsättningar. 

 

Ett sätt att säkra en stor del av den minskade ramen, som förvaltningen föreslog, var att 

inte öppna verksamheterna på Källdal. Detta förslag avslogs av nämnden.  

Kultur och fritidsnämnden lämnade 2019 ett bidrag till Bohusläns museum och 

Regionteater Väst på sammanlagt 15 mkr. Förvaltningen föreslog en neddragning av 

anslaget till Bohusläns museum och Regionteater Väst motsvarande procentandelen av 

nämndens nettominskning. Detta förslag avslogs också av nämnden.
3
 

 

Öka intäkterna 

Kommunbidraget motsvarar 86 % av intäkterna. Övriga 14% avser taxor och avgifter, 

hyror, bidrag och försäljning. En justering uppåt i övriga intäkter innebär således 

marginellt för den totala budgeten.  

 

Förvaltningen har genomlyst möjliga intäktsökningar. I 2020 års internbudget (2019-12-

13 § 169) beslutades därför höjning av taxor och avgifter inom våra öppna anläggningar 

(för den vuxna befolkningen) samt avgift till kulturskolan motsvarande 1,1 mkr. I övrigt 

har förvaltningen undersökt förutsättningarna för att avgiftsbelägga parkeringsplatser i 

anslutning till våra anläggningar samt badplatser, utan framgång. Förvaltningen har 

också kartlagt bokningsrutiner och möjligheten till en högre nyttjandegrad i våra 

anläggningar samt uthyrning av övriga lokaler där förvaltningen har verksamhet. Det 

arbetet pågår och förutsätter i viss utsträckning utbyggnad av taggsystem. Till detta har 

förvaltningen sökt och blivit beviljad medel ur effektiviseringsfonden. 

 

Förvaltningen har också undersökt möjligheten till entrékostnad för Landbadsbesökare 

och besökare till Emaus Lantgård. Vad gäller Landbadet bedöms kostnaderna för ett 

sådant system bli högre än förmodade intäkter. Frågan kring avgifter inom ramen för 

Emaus lantgård kvarstår att analysera och konsekvensbeskriva. 

 

Minska kostnaderna  

Förvaltningen konstaterar att nämndens tre stora utgiftsposter är personal (46 %), 

lokaler (21 %) och lämnade bidrag (18%). Endast 15 procent av kostnaderna utgörs av 

löpande verksamhetskostnader. Följaktligen beslutade nämnden i 2020 års internbudget 

                                                      
3
 Ingen indexuppräkning till Bohusläns museum genomfördes, vilket fick stora ekonomiska konsekvenser 

för museet. Skalbanksmuseet (med ca 3100 besökare juni-augusti) kan inte längre hålla öppet under 
sommarhalvåret, bland annat. 
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att minska bemanningen motsvarande 3,7 mkr, med ytterligare förslag motsvarande 1,3 

mkr för beslut i mars 2020, samt minska stödet till föreningslivet med 1,4 mkr (10 % 

minskning).  

 

Förvaltningen har därtill genomlyst alla lokaler som verksamheten nyttjar och kommer, 

som komplement till 2020 års internbudget, att föreslå nämnden uppsägning av 

fritidsgård Ljungskile samt biytor till fritidsgård Dalaberg. Sedan tidigare har också 

lokalen Bryggeriet sagts upp.  

 

Med dessa förslag och beslut gör förvaltningen bedömningen att ytterligare 

indragningar på personal inte kan genomföras med mindre än avveckling av hela 

verksamheter. Av det skälet lyfter förvaltningen en nedläggning av bokbussens 

verksamhet från och med 2020 i ärendet om kompletterande besparingar enligt 

verksamhetsplan 2020–2022 med budget 2020.  

 

Områden för ytterligare effektiviseringar och besparingar  

-Avveckling och/eller avyttring av verksamheter 

 

Budgeten för 2021 är inte i balans (avviker för närvarande med 2,7 mkr). Förvaltningen 

kommer därför att arbeta vidare med förslag på nedläggning och/eller avyttring av 

verksamheter, ytterligare avgifts- och taxeförändringar och minskat stöd till 

civilsamhället. Dessa förslag kommer att konsekvensbeskrivas, prioriteras och hanteras 

i och med verksamhetsplan 2021–2023 med budget 2021 i november 2020.   

 

Hädanefter, konstaterar förvaltningschefens ledningsgrupp därför, står följande 

verksamheter under lupp: Bowlinghallen, Landbadet, Emaus lantgård, ett bibliotek och 

en fritidsgård. Förvaltningen behöver utreda en avveckling av dessa verksamheter samt 

vilka konsekvenser de förslagen kan föra med sig för målgrupper, andra förvaltningar 

och för kommunen som helhet.  

 

Avyttring av bowlinghallen 

Bowlinghallen har under de senaste åren inte ökat sina intäkter i paritet med sina ökade 

kostnader. Hallen är välbesökt (ca 50 000 besökare årligen), maskinhallen är modern 

och lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Det är förhållandevis ovanligt med 

kommunalt drivna bowlinghallar.
4
  

 

Nedläggning av Landbadet 

Landbadet är en förhållandevis kostsam verksamhet för kultur och fritidsnämnden, 

särskilt vid beaktande av att anläggningen enbart nyttjas under ett antal veckor under 

sommarhalvåret. 

                                                      
4
 Enligt en utredning från 2012 fanns vid det tillfället totalt 8 kommunalt drivna bowlinghallar i Sverige  
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Reinvesteringar är nyligen genomförda och förknippade med en avskrivningsperiod (6-

7 år). Därtill krävs en återställningskostnad för marken.  

 

Omstrukturering av Emaus lantgård 

Motsvarande verksamhet som bedrivs på Emaus lantgård är sällsynt i kommunsverige. 

Syftet med lantgården är att skapa förutsättningar för människor att möta djur och natur 

och lära sig mer om detta samt stimulera barn till utomhuslek och aktiviteter i samspel 

med djuren och naturen. Verksamheten riktar sig till den yngsta befolkningen och utgör 

en betydelsefull del i kommunens attraktivitet och identitet, varför Uddevalla sätter ett 

stort värde i verksamheten och dess fortlevnad. För kultur och fritidsförvaltningens del, 

ingår den inte i nämndens kärnuppdrag. På sikt kommer förvaltningen därför behöva 

ompröva formerna och huvudmannaskapet för lantgårdens verksamhet. 

 

Avveckling av bibliotek 

Stadsbiblioteket bedöms inte vara aktuellt för nedläggning, eftersom det utgör navet i 

biblioteksverksamheten i kommunen. Folkbiblioteket i Ljungskile har sedan 2018 flyttat 

till helt nya lokaler och står med ett hyreskontrakt och investeringskostnader för år 

framöver. 

Således kvarstår Dalabergs bibliotek, som i så fall står inför avveckling. 

Bostadsområdet Dalaberg är klassat som utanförskapsområde, och den kommunala 

närvaron är central för integrationsarbetet.  

 

Avveckling av fritidsgård 

Två fritidsgårdar finns: på Skogslyckan och på Dalaberg. Båda områdena har stora 

socioekonomiska utmaningar. Båda fritidsgårdarna är välbesökta. En av dessa kan dock 

bli föremål för avveckling. 

 

Genomlysning av stöd till föreningslivet 

Därtill har förvaltningen påbörjat en genomlysning av det totala stödet till 

föreningslivet. Den exakta besparingen som genomlysningen och åtgärder knutet till 

den skulle generera, är dock svårt att säga i dagsläget. 

 

Vision för framtiden 

Kultur och fritidsnämnden anger två viktiga utvecklingsområden; Rimnersområdet och 

förutsättningar för det fria kulturlivet. 

Rimnersområdet 

Kultur och fritidsnämnden har från kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram en 

plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum. En 

kommungemensam arbetsgrupp har tillsatts för uppdraget. För arbetsgruppen handlar 

det om att skapa ett ”attraktivt idrottscentrum med fantastiska möjligheter för 

gemenskap, välmående, motion, träning, tävling och undervisning. Med ett brett 

utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter som erbjuder liv och 
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rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika intressen”, i enlighet med 

nämndstrategin att skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa. I 

förvaltningen pågår just nu kartläggningar av lokaltillgång för det kommunala 

idrottslivet, samt av den unga befolkningens deltagande i idrottsföreningar. 

 

 Förutsättningar för det fria kulturlivet  

Det fria kulturlivet är större än en verksam kulturskola i kommunen. Uddevalla 

kommun har ett brett och levande kulturliv och kulturellt aktiva medborgare. Årligen 

sker cirka 1200 offentliga arrangemang i vår kommun. Samtidigt som kulturlivet 

erbjuder ett omfattande utbud av kulturarrangemang, är platserna som arrangemangen är 

hänvisade till starkt bristfälliga, både i antal och i utformning. De lokaler som idag 

används av kulturaktörer är dåligt underhålla, icke ändamålsenliga och undanskymt 

placerade. Många kulturarrangemang kan inte genomföras i kommunen på grund av 

detta. Denna brist på lokaler är tudelad; Uddevallas stadskärna erbjuder ett imponerande 

antal kulturhistoriskt intressanta byggnader, där många är byggda för kulturella 

ändamål. Men allmänhetens tillträde till dem är icke-existerande. Det är således i lika 

stor utsträckningen tillträdet till existerande byggnader, som bristen på utbudet, som är 

problematiskt. 

 

Uddevalla delar i allra högsta grad många svenska städers problem med utarmning av 

stadskärnan, den plats som under årtionden fungerat som socialt, kulturellt och 

ekonomiskt nav i samhällena (Uddevallas exempel blev föremål för en artikelserie i 

Svenska Dagbladet under hösten 2016). Det råder politisk enighet kring kulturens 

betydelse för centrumutvecklingen. Den form som har diskuterats har varit ett centralt 

placerat kulturhus. För att kunna tillmötesgå det mångfacetterade behovet från 

kulturaktörerna, är inte ett nybyggt kulturhus den bästa lösningen. En sådan byggnad 

skulle dessutom troligen innebära en hyresnivå för det fria kulturlivet, som det självt 

inte kan bära.  

Ett mer resurseffektivt sätt, som dels skulle harmoniera med ett flertal övergripande 

strategier, dels skulle vara i samklang med kulturlivets behov, vore att ta fasta på de 

befintliga byggnaderna i centrum och omvandla dem för kulturändamål. Kultur och 

fritidsnämnden har beslutat att genomföra en förstudie av lokaler för kultur baserat på 

det fria kulturlivets behov.  

 

 

 



Bilaga 3

Nämnd: Kultur och fritid

Förslag till ökade eller minskade resurser Orsak* 2021 2022 2023 Påverkar mål

Ram enligt preliminär resursfördelning, före besparing/effektivisering 152,3 152,3 152,3

 

Minskade nettokostnader mm

Pågående besparing/effektivisering, beslut november 2019 inför budget 2020 volym/kvalite -7,4 -7,4 -7,4

Tillgänglighet/ 

Brukarnas nöjdhet

Organisation och arbetssätt kvalite -1,3 -1,3 -1,3 Tillgänglighet

Effektivare lokalutnyttjande volym/kvalite -0,4 -0,9 -0,9 Tillgänglighet

Avgränsa och begränsa utbud kvalite -0,8 -0,8 -0,8

Tillgänglighet/ 

Brukarnas nöjdhet

Nedläggning och/eller avvyttring av verksamheter, avgifts och taxeförändringar, 

minskat stöd till civilsamhället - konsekvensbeskrivning och prioritering innan beslut 

i nämnd november 2020 volym/kvalite -6,0 -6,0

Tillgänglighet/ 

Brukarnas nöjdhet

Investeringar som medför ökat kommunbidragsbehov:

Framtidens bad, ny simhall Rimnersområdet volym/kvalite

Tillgänglighet (efter 

2023)

Ersättning planer Rimnersområdet (B- och C- plan, kastplan) volym/kvalite ? Tillgänglighet

Rimnersvallen volym/kvalite ? Tillgänglighet

Konstnärlig gestaltning kvalitet 0,05 0,09 0,14 Brukarnas nöjdhet

Ökade hyreskostnader, omförhandlad hyra på Stadsbiblioteket 1,3 1,3

Totalt behov av kommunbidrag 142,5 137,3 137,4

Behov av ökat eller minskat kommunbidrag -9,8 -15,0 -14,9

Kommunbidag enligt föreslagen fördelning 139,7 136,1 136,1

Kvar att bespara/effektivisera exkl investeringar som medför ökat kommunbidagsbehov -2,7 -1,2 -1,2

* Påverkar kvalitet eller volym

**Kommunbidragsförändringen redovisas i förhållande till 2020 års ram för samtliga år

Flerårsplan 2021-2023 Sammanställning resursbehov
Belopp i mkr



Nämnd: Kultur och fritid

Nr Åtgärd/Aktivitet 
Helårseffekt 

totalt
2021 2022 2023

Ev. engångs-

kostnad för 

genomförande

Kan hanteras  internt. 

Medialt hanterbart, ej 

direkta konsekvenser 

brukare

  Visst stöd krävs för 

genomförande,  Viss 

risk för negativt 

medialt fokus, Kan ha 

viss påverkan på 

upplevd 

service/kvalitet

 Externt stöd av mer 

betydande insats krävs, 

Negativ medial 

publicitet. Upplevs ha 

direkt påverkan på 

service/kvalitet

Pågående:

1
Organisation och arbetssätt, Minskad ledningsorganisation, 3,0 tjänst 2,163 2,163 2,163 2,163 x

2
Organisation och arbetssätt, Ungdomsamordnare 1,0 tjänst 0,555 0,555 0,555 0,555 x

3
Effektivare lokalutnyttjande, uppsägning av städkontrakt Bryggeriet 0,086 0,086 0,086 0,086 x

4
Avgift och taxehöjningar, höjning avgifter kulturskolan och höjning taxor anläggningar 1,080 1,080 1,080 1,080 x

5
Avgränsa och begränsa utbud, avstå medel för utveckling av Bodeleområdet 0,565 0,565 0,565 0,565 x

6
Minskad servicegrad och bemanning, Cumulussamordnare 0,5 tjänst 0,364 0,364 0,364 0,364 x

7
Minskad servicegrad och bemanning, Gränsgångare 1,0 tjänst 0,517 0,517 0,517 0,517 x

8
Minskad servicegrad och bemanning, Dramaverksamhet 1,0 tjänst 0,600 0,600 0,600 0,600 x

9
Minskat stöd till civilsamhället, Minskat bidrag till studieförbund, utrymme för lönebidrag till 

idella föreningar, avstå indexuppräkning för bidrag till ideella föreningar 1,150 1,150 1,150 1,150 x x

10
Minskat stöd till civilsamhället, Avstå indexuppräkning till Bohusläns museum 0,291 0,291 0,291 0,291 x

Kommande:

11
Organisation och arbetssätt, Webbredaktör 1,0 tjänst 0,550 0,550 0,550 0,550 x

12
Organisation och arbetssätt, Strateg 1,0 tjänst 0,500 0,500 0,500 0,500 x

13
Organisation och arbetssätt, Administratör 0,5 tjänst 0,250 0,250 0,250 0,250 x

14
Effektivare lokalutnyttjande, Uppsägning lokal Ljungskile, fritidsgård 0,250 0,250 0,250 0,250 x

15
Effektivare lokalutnyttjande, Uppsägning biytor lokal Dalaberg, fritidsgård 0,150 0,150 0,150 0,150 x

16
Effektivare lokalutnyttjande, Uppsagd lokal Bryggeriet, fritidsgård 0,475 0,475 0,475 x

17
Avgränsa och begränsa utbud, Avveckling bokbuss samt 1,0 tjänst 0,800 0,800 0,800 0,800 ? x

18 Nedläggning och/eller avvyttring av verksamheter, avgifts och taxeförändringar, minskat stöd 

till civilsamhället,  ytterligare konsekvensbeskrivningar och prioritering innan beslut i nämnd 6,000 6,000 6,000 ? x x

SUMMA 16,346 9,871 16,346 16,346 0

Flerårsplan 2021-2023 Minskade nettokostnader

Beräknad effekt, mkr Värdering svårighetsgrad



Nämnd: Kultur och fritid

Total 

investering

t.o.m 

2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Behåller 

nuvarande 

standard

Ökad 

standard

Förutsätter 

ökat 

kommun-

bidrag

Ökat 

kommun-

bidrag  

(helårsnivå)

  

Involvera

medborgarna

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

1 Framtidens bad, Ny simhall Rimnersområdet LFP* 464 52 20 70 230 92 X X X 21 X

Expansionsinvestering:

2 Stadbibliotek (Stadshus) ?

3 Kulturskolan (Stadshus) ?

4 Ridanläggning X ?

Reinvesteringar Mark, byggnader, tekniska anläggningar:

5 Rimnersvallen, enligt LFP, tidplan jämkas med ny simhall Rimnersområdet** 33 17 16 x x x ? x

6 Konstgräsplaner kommunövergripande*** 26 3 3 11 3 3 3 x x delvis inom ram

7 Emaus langård, förråd 2 2 x x ?

Reinvesteringar Maskiner och inventarier

8 Maskiner och inventarier 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 inom ram

9 Konstnärlig gestaltning 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,045

605,0 52,0 50,0 97,0 249,0 100,0 8,0 8,0 8,0 11,0 11,0 11,0 21,2

Kontaktperson, telefonnr: Monica Laigar Strandberg 696422

* Investeringsbeloppen är hömtade från lokalförsörjningsplanen 2020-2030, behov av ökat kommunbidrag enligt tidigare kalkyl, inga nya siffror finns att tillgå.

** Investeringsbeloppen är hämtade från lokalförsörjningsplanen 2020-2030, avser beräkningar på schbloner utfrån olika etapper som planerats tidigare, detta måste vävas in i arbetet med ny simhall på Rimnersområdet och därmed är varken tidsangivelse eller belopp, kommer att revideras

*** Investeringsbeloppen är hämtade från lokalförsörjningsplanen 2020-2030 för åren 2021-2023, det finns en osäkerhet i beloppen då ersättningsplan för Rimnersvallen måste till när nytt bad byggs, kalkyl för denna är inte framtagen. 

Flerårsplan 2021-2030 Investeringar

Mkr, en decimal

Investeringar 

SUMMA INVESTERINGAR



Nämnd: Kultur och fritid

Nr Investering

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

Kapital-

kostnader

Övr vht-

kostnader

1 Framtidens bad, Ny simhall Rimnersområdet LFP* 18,9 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 2,3

2 Stadbibliotek (Stadshus) ? ? ? ?

3 Kulturskolan (Stadshus) ? ? ? ?

4 Ridanläggning ? ? ? ?

5
Rimnersvallen, enligt LFP, tidplan jämkas med ny simhall 

Rimnersområdet** ? ?

6 Konstgräsplaner kommunövergripande** ? ?

7 Emaus langård, förråd

8 Maskiner och inventarier,  inom kommunbidragsram

9 Konstårlig gestaltning, ökning för intern ränta beräknad på 1,5 % 0,14 0,14 0,045 0,000 0,045 0,000 0,045 0,000 0,045 0,000

10

11

12

13

14

15

SUMMA 19,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 2,3

* Investeringsbeloppen är hömtade från lokalförsörjningsplanen 2020-2030, behov av ökat kommunbidrag enligt tidigare kalkyl, inga nya siffror finns att tillgå.

** Investeringsbeloppen är hämtade från lokalförsörjningsplanen 2020-2030, avser beräkningar på schbloner utfrån olika etapper som planerats tidigare, detta måste vävas in i arbetet med ny simhall på Rimnersområdet och därmed är varken tidsangivelse eller belopp, kommer att revideras

*** Invetseringsbeloppen är hämtade från lokalförsörjningsplanen 2020-2030 för åren 2021-2023, det finns en osäkerhet i beloppen då ersättningsplan för Rimnersvallen måste till när nytt bad byggs, kalkyl för denna är inte framtagen. 

Flerårsplan 2021-2023 Drift- och kapitalkostnader pga. investeringar

Tillkommande kostnad, mkr

Helårseffekt totalt 2021 2022 2023 efter 2023



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-03-04 Dnr KFN 2020/00027 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Anna Svensson 

Telefon 0522-69 51 94 
Anna.svensson@uddevalla.se 

 

Förslag att avsluta det kommunalt arrangerade nyårsfirandet i 
museiparken från och med 2020 

Sammanfattning 

 Under ett flertal år har frågan om kommunens nyårsfirande med fyrverkerier 

diskuterats. Både flitigt mellan invånare på sociala medier men också genom 

medborgarförslag till kommunen samt internt inom kommunen. De flesta diskussioner 

handlar om den negativa konsekvens som fyrverkerier får för djurlivet men även utifrån 

störande ljud för människor. Uddevalla kommun bör föregå med gott exempel och 

förvaltningen föreslår därför att kommunen avslutar nyårsfirandet i museiparken i sin 

helhet från och med 2020. 

 

Utan fyrverkerier blir det heller inte aktuellt att arrangera ett, förvisso mycket fint, 

nyårstal av Kommunfullmäktiges ordförande då förvaltningen gör antagandet att 

invånarna samlas i museiparken för helhetsupplevelsen. Att människor kommer ta sig 

ned till parken i det oftast ruskiga vädret för endast ett tal bedömer förvaltningen vara 

mindre sannolikt.  

 

Uddevalla kommuns nyårskaffe är inte berörd i detta ärende, då det inte är Kultur och 

fritidsförvaltningen som arrangerar det eventet.  

 

I utredningen 2018 beskrevs alternativ till nyårsfirande men de visar sig vara 

kostsamma, i första hand avseende verksamhetskostnader men också genom väsentligt 

ökad arbetstid för anställda. Mot bakgrund av att Uddevalla kommun ska spara många 

miljoner kronor de närmaste åren anser inte förvaltningen att det är försvarbart att införa 

något alternativt firande som är mer kostsamt.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-04-10 § 50  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2018-09-20 § 117     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avsluta det kommunalt 

arrangerade nyårsfirandet i museiparken från och med 2020.   

 

Ärendebeskrivning 

Under ett flertal år har frågan om kommunens nyårsfirande med fyrverkerier 

diskuterats. Av den anledningen gjorde Kultur och fritidsförvaltningen 2018 en 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-03-04 Dnr KFN 2020/00027 

  

 

 

 

utredning som belyser för- och nackdelar med nyårsfyrverkerier samt alternativa sätt att 

uppmärksamma nyåret.  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutade utifrån presenterad utredning att fortsätta firandet 

med nyårsfyrverkerier (KFN 2018-09-20 §117). Med anledning av medborgarförslag 

var frågan aktuell även 2019 och nämnden fattade även då beslut om att fortsätta på 

samma sätt som tidigare (KFN 2019-04-10 §50). 

 

Frågan om nyårsfyrverkerier har under de senaste åren varit aktuell i de flesta 

kommuner i landet. Diskussionerna handlar i första hand om den negativa konsekvens 

som fyrverkerier får för djurlivet men även utifrån störande ljud för människor. Vissa 

kommuner har slutat med fyrverkerier och ersatt firandet med alternativ såsom 

lasershow. I Uddevalla förekommer flitig diskussion i sociala medier varje år, inför 

nyåret. Kommunen får in många medborgarförslag i ämnet och tidigare sponsorer för 

arrangemanget har dragit sig ur på grund av negativ publicitet. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen anser inte att kommunens eget fyrverkeri kl 17.00 på 

nyårsafton, med ca 10 minuters avfyrande, är orsak till den heta debatten. 

Förvaltningens mening är att det till allra största del är invånarnas eget avfyrande under 

hela nyårsdygnet som orsakar problemen. Dock finns en annan aspekt som utgår från att 

kommunen bör föregå med gott exempel, och förvaltningen föreslår utifrån det att 

Uddevalla kommun avslutar nyårsfirandet med fyrverkerier från och med 2020. 

 

 

 

 

Katarina Hansson Anna Svensson 

Kultur och fritidschef Avdelningschef  

 

 
Skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KFN 2019/00030  

Medborgarförslag från Anna Karlsson om att sluta med 
fyrverkerier på nyårsafton och utreda andra alternativ 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har fått flertalet medborgarförslag med samma fokus, att 

lägga ned fyrverkerier i kommunal regi. Dock ska det i det här sammanhanget sägas att 

väldigt många invånare också uppskattar det. Arrangemanget kan ses från stora delar av 

staden, från invånarnas egna bostadsområden och flera hundra personer samlas varje år i 

museiparken. 

  

Att fyrverkerier påverkar djur pga det höga smällandet har Uddevalla försökt arbeta 

med genom att beställa en form av tystare fyrverkerier samt ta bort de värsta bomberna. 

Trots det är det naturligtvis ett ljudligt arrangemang. 

 

Att allmänheten avfyrar fyrverkerier av olika slag under ett par veckor, intensivt under 

flera timmar runt tolvslaget, är ingenting som kommunen kommer arbeta med. Som 

förslagsställaren själv skriver är det en polisiär fråga och väldigt svår även för dem att 

arbeta med. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen genomförde 2018 en utredning kring fyrverkerier. Den 

visade bland annat att de kommuner som slutat med fyrverkerier i kommunal regi 

upplevt en ökning av allmänhetens skjutande. Antagandet om att effekten skulle bli ett 

minskat skjutande från allmänhetens sida stämmer alltså troligen inte. 

 

Olika alternativ till fyrverkerier utreddes, bland annat ljus/laser-show. Utredningen 

visade att det är svårt att göra ett sådant arrangemang tillräckligt synligt. I ett stadsrum 

som t ex torget i Uddevalla skulle endast ett begränsat antal personer kunna uppleva det. 

Dessutom är den varianten mycket väderberoende och dyrare än dagens avsatta medel. 

Ett annat alternativ som nämndes i utredningen var någon form av ljuspromenad.  

 

Alternativet ljussättning/filmprojicering längst en promenadslinga anser förvaltningen 

vara ett tilltalande alternativ. Det skulle också kunna användas vid andra tillfällen under 

året. Dock kräver det mer personalresurser än vad som finns avsatt idag. Det är svårt att 

få bra kvalitet på ett sådant arrangemang och kostnaden för tekniken är avsevärt mycket 

högre än dagens avsatta medel, bara tekniken skulle troligen kosta några hundra tusen 

kronor. 

  

I samband med att utredningen kring nyårsfirande presenterades för Kultur och 

fritidsnämnden fattades beslut om att tillsvidare fortsätta med fyrverkerier (KFN 2018-

09-20 §117)  

 

 

    



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-04-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag  2019-03-13 §29 

Medborgarförslag från Anna Karlsson 2019-01-16 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2018-09-20 §117  

    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fortsätter med fyrverkerier i kommunal regi på nyårsafton 

och avslår därmed medborgarförslaget. 

   

  

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2019-04-15 

Monica Bang Lindberg, Lars Olsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-15 intygar 

Josefin Florell 

 

Expedierat 2019-04-15 

Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2018-09-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr KFN 2018/00119  

Utredning av alternativa nyårsfiranden för Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att utreda frågan om ett alternativt nyårsfirande 

efter att flera medborgarförslag har inkommit som vill byta ut kommunens offentliga 

nyårsfyrverkeri mot något annat, till exempel laser- eller ljusshower. Argumenten mot 

fyrverkerierna har främst varit att de skrämmer husdjur och att de är miljöfarliga. 

  

I utredningen diskuteras tre alternativ; att fortsätta med fyrverkerierna eller att ersätta 

dessa med en lasershow eller en ljuspromenad. 

  

Utredningen ger vid handen att fyrverkerier inte är fullt så miljöfarliga som kritiken 

gjort gällande, och på publikavstånd är inte ljudet så högt att det skadar. Förmodligen är 

det främst de privata fyrverkerierna som skrämmer husdjur, vilket ligger utanför denna 

utredningens mandat. Fyrverkerier är relativt kostnadseffektivt då det når 

många.  Utredningen visar att de kommuner som tar bort det kommunala fyrverkeriet 

får en högre andel privata fyrverkerier, vilket skadar djur och känsliga personer än mer. 

Dock har fyrverkerier fått mycket kritik under de senaste åren att det inte känns 

tidsenliga, och ger för närvarande inte kommunen goodwill, varför alternativ bör sökas. 

  

Lasershow är ett omtalat och populärt alternativ, som många sätter sitt hopp till som ett 

alternativt nyårsfirande. Husdjur lider inte av en lasershow. En lasershow är emellertid 

ett betydligt dyrare alternativ. Dessutom behövs dimma och/eller väggar för 

laserstrålarna att studsa emot. Lasershow når färre personer än fyrverkerier. De ses inte 

från håll på samma sätt som fyrverkerier och inte ens på nära håll ses de lika bra från 

alla vinklar.  

  

Ljuspromenader, som också blivit ett alternativ i flera kommuner, kan göras med olika 

ambitionsnivåer, och kostnaden kan anpassas därefter, från en promenerad som består 

av marschaller och med körer och tal till mera avancerade program med konstnärliga 

ljusinstallationer och aktiviteter utmed promenaden. För de avancerade 

ljuspromenaderna behövs samarbete med civilsamhället, näringsliv och bolag, vilket är 

positivt i sig då det öppnar upp för nya samarbeten och gemenskap. Ljuspromenaden 

kräver mer planering och samordning och därmed mer personalresurser 

 

På sikt kan en ljuspromenad komma att ersätta fyrverkerierna men det behöver 

förberedas och planeras. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Kultur och fritidsförvaltningen, 2018-09-03 

Utredning av alternativa nyårsfiranden för Uddevalla kommun, kultur och 

fritidsförvaltningen, 2018-08-30 

Protokollsutdrag, KFN, 2018-04-19, § 50-52  

    



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2018-09-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att tills vidare fortsätta med kommunens offentliga 

fyrverkeri på nyårsafton.  

   

Avstår från att delta i beslut 

Caroline Henriksson (UP) avstår från att delta i beslutet.  

  

 

Ajournering 

Under handläggning av detta ärende ajournerar sig nämnden mellan klockan 13.33 och 

13.37. 

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2018-09-26 

Annelie Högberg, Monica Bang Lindberg  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-09-26 intygar 

Josefin Florell  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-03-02 Dnr KFN 2020/00016 

  

 

Handläggare 

Strateg Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 33 
stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Ansökan från Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening 

om bidrag till bokprojekt 

Sammanfattning 

Uddevalla industrihistoriska förening dokumenterar och synliggör Uddevallas historia. 

Dels på deras egen hemsida men också genom sina bokprojekt. De har gjort 5 stycken 

böcker som sträcker sig över ämnen som Uddevallavarvet till Uddevallas musikhistoria. 

Föreningens ambition är att dokumentera, bevara och sprida kunskap om Uddevallas 

historia. Det här projekt handlar om industrihistoria. Det som man ju arbetar med är en 

bok med arbetsnamnet ”Möket, Stickan och Tiger”, Kampenhofs Bomullspinneri och 

Wäfveri AB, Uddevalla Tändsticksfabrik och AB Schwartzman & Nordström.  

 

Det finns många företag som har betytt mycket för kommunen. Dessa tre är kanske de 

tre viktigaste. Dessa företag är också en viktig del i industrialiseringen av Sverige.  

 

Att skriva om historia kräver mycket forskande och undersökande. Det innebär att de 

som gör boken har en stor ambition och gör en viktig uppgift för att vi ska ha en chans 

att få med oss historien.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-03-02 

Budget för boken 2020-02-04   

Ansökan från Industrihistoriska föreningen 2020-01-27 

   

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beviljar Uddevalla industrihistoriska förening 20.000 kronor 

under förutsättning att boken ges ut enligt ansökan. 

   

 

 

 

Katarina Hansson Stellan Hedendahl 

Kultur och fritidschef Strateg 

Skickas till 

Uddevalla Industrihistoriska Förening 
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 1 

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening 

Kostnadsbudget för bokprojektet 

“Möket, Stickan och Tiger” 
 

Kostnadsposter Kr 
  
Boktryck baserat på 200 ex. enligt offert 14-4504 Nr 2 (Tregraf Tryck & Dekor)  
58 160 Kr plus 6 % moms. 

62 000:- 

  
  
Kostnader för åtta bilresor för forskning på Landsarkivet Göteborg samt för 
bilresa för forskning på Landsarkivet  i Vadstena 

4 000:- 

  
  
Marknadsföringskostnader inkl. reklam, trycksaker, lokalhyror etc samt för 
kopieringspapper, lasertoner, annan kontorsmateriel samt oförutsett 

5 0oo:- 

  
  
Total budgetsumma 71 000:- 

 
 



I Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förenings verksamhet ingår att 

beskriva och dokumentera stadens företagshistoria. Det gör vi inte enbart i eget 

intresse utan presenterar alltid resultatet på vår egen website, 

www.uddevallaindustrihistoriska.se. Men ibland känner vi att det material vi har 

räcker till en hel bok och då är vi inte främmande för att ta på oss ansvar och 

arbete för en utgivning. Följande har hittills utgivits 

• Uddevallavarvet 1946-1986 med 320 sidor, år 2009  

• Andersson & Callenberg – En företagsepok i Uddevalla med 275 sidor, 

år 2014 

• Uddevallavarvet – Uppbyggnad, Organisation och Drift, med en 500-

sidig uppföljning av den första varvsboken, år 2016  

• Gamla Uddevallaföretag 1725-1950 med 275 sidor, år 2017.  

• Musiklivet i Uddevalla med 330 sidor, år 2018 

 

Ett nytt bokprojekt är på gång!  

Namnen i överskriften (t.v. bokens arbetsnamn) avser förstås de tre 

uddevallaföretagen Kampenhofs Bomullspinneri och Wäfveri AB, Uddevalla 

Tändsticksfabrik och AB Schwartzman & Nordström. Boken, som vi hoppas 

kunna ge ut i december 2020, är ett led i vår ambition att sprida djupare kunskap 

om vår stads industriella historia. 

   

Uddevallavarvet är den enskilt största industriella etableringen som gjorts i vår 

närhet. Kampenhof, Tändsticksfabriken och Schwartzman & Nordström torde 

dock sammantaget ha haft en minst lika avgörande betydelse för Uddevalla stad 

och dess innevånare i ett tidigare skede. 

Grundandet av Kampenhofs Bomullsspinneri och Wäfveri i mitten av 1850-talet 

utgjorde de facto starten på ett industriellt genombrott för Uddevallas del. 

Kampenhof var det första riktigt stora industriella företaget i Bohuslän och kom 

att bli av oerhörd betydelse. Det framstår än idag som ett makalöst projekt med 

tanke på den tidens förutsättningar. 

Grundandet av Uddevalla Tändsticksfabrik 1873 - alltså bara ca 15 år senare - 

gjorde tillsammans med Kampenhof  Uddevalla till en betydande svensk 

industristad. Etableringen av Schwartzman & Nordström år 1903 förstärkte 

avsevärt den bilden. 

Alla tre företagen växte underhand och sysselsatte en stor del av Uddevallas 

befolkning. Enbart Schwartzman & Nordström sysselsatte under sin storhetstid 

faktiskt var tjugonde invånare, vilket onekligen säger en del om bara detta 

företags betydelse…  

 

http://www.uddevallaindustrihistoriska.se/


Det känns därför angeläget för vår förening att dokumentera dessa tre företag. 

De har medverkat till Uddevallas utveckling på ett avgörande och betydelsefullt 

sätt. En och annan skrift eller häfte har tidigare tagits fram om dessa företag men 

det vi nu har som ambition att åstadkomma torde bli en avsevärt mer djupgående 

och omfattande dokumentation 

• vi finkammar tidningar på Föreningsarkivet i Uddevalla  

• vi hämtar relevant bildmaterial från www.digitaltmuseum.se  

• vi går igenom många hyllmeter av gamla originalhandlingar på 

Landsarkivet i Göteborg (Kampenhof och Tiger) resp. Vadstena 

(Tändsticksfabriken) 

• vi genomför släktforskning med avseende på såväl grundare och 

nyckelpersoner som vanliga anställda och presenterar detaljer kring deras 

funktion, levnad etc. 

• vi intervjuar personer, som ännu finns i livet och som kan bidra med 

kunskap om företagen  

 

Inledningsvis kommer boken att ge en utmärkt beskrivning av den miljö 

företagen startade i och inte minst kom att verka i. Följande kapitel kommer att 

ingå 

• Den förindustriella tiden i Sverige 1790-1850 

• De sociala och infrastukturmässiga förhållandena i Uddevalla från 1850 

och framåt 

• Bankväsendet och valutan under 1800-talet 

• Det industriella genombrottet i Sverige från 1850 

• Genombrott och tillväxt av den internationella handeln 1850-1890 

• Den andra industriella revolutionen 1890-1930 

• Industrisamhällets höjdpunkt 1930 

 

Vart och ett av företagen får sedan 15-25 delavsnitt och ett stort antal 

fotografier. Sannolikt kommer boken att omfatta ca 400 sidor. Den blir - liksom 

våra fyra senaste - av typ mjukband med limmad rygg och med en upplaga på 

200 exemplar. 

 
 

http://www.digitaltmuseum.se/


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-03-02 Dnr KFN 2020/00040 

  

 

Handläggare 

Strateg Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 33 
stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Förslag att avveckla ungdomsledarstipendiet och istället 

inrätta ett ungdomsledarpris 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun beslutade i november 2016 att årligen uppmärksamma unga ledare i 

föreningslivet med ett ungdomsledarstipendium med syfte att lyfta fram ungt ledarskap i 

ideella föreningar. Med ett stipendium premieras unga förebilder för både unga 

medlemmar men också för andra ledare. Under de år som stipendiet har funnits har det 

varit få ansökningar till det.  

 

Ett stipendium är oftast en summa pengar som mottagaren får för att bekosta till 

exempel kommande studier eller projekt. Ett pris ges för något som personen i fråga har 

gjort och bör uppmärksammas för. Eftersom intentionerna med ungdomsledarstipendiet 

är att mottagaren ska uppmärksammas för något som hen har gjort vore det därför bättre 

att dela ut ett ungdomsledarpris. Det blir i sig ett sätt att uppmuntra till framtida 

engagemang. 

 

När en person själv söker ett stipendium är det för sin egen upplevelse av utfört arbete 

och betydelsen av det. Däremot är det inte säkert att föreningen eller deltagarna är av 

samma åsikt. Om en  mottagare av ungdomsledarpris istället föreslås av en 

föreningsstyrelse får vi en bekräftelse på att föreningen står bakom personen och att det 

är en välförtjänt insats som denne gör.  

 

I reglerna för ungdomsledarstipendiet nämns inte hur länge man ska ha varit verksam 

som ledare och inte heller om det viktigaste är ledarens egen ålder eller om det är att 

vara ledare för unga som är det viktiga. Detta bör därför framgå i reglerna för ett 

ungdomsledarpris. 

 

Det är lätt att det bara blir fokus på idrottsföreningar. Priset bör därför marknadsföras 

även till andra typer av föreningar. 

 

Vi ser också att engagemanget i föreningslivet delvis håller på att förändras. Det blir allt 

vanligare att människor engagerar sig i frågor och aktiviteter som inte är knutna till 

föreningar. Hur eller om man ska uppmärksamma dessa är en fråga som man i 

framtiden bör vara uppmärksam på.      
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 Tjänsteskrivelse  
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Bilaga: Förslag till ändringar och tillägg till stadgar för Uddevallas kommuns kulturpris 

och kulturstipendium jämte tillämpningsföreskrifter 2020-03-02 

Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris och kulturstipendium jämte 

tillämpningsföreskrifter      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avveckla 

ungdomsledarstipendiet och istället inrätta ett ungdomsledarpris med stadgar och 

tillämpningsföreskrifter i enlighet med Bilaga: Förslag till ändringar i Stadgar för 

Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium samt 

tillämpningsföreskrifter 2020-03-02. 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Stellan Hedendahl 

Kultur och fritidschef Strateg 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Strateg Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 33 

stellan.hedendahl@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  
 

 
 

Förslag till ändringar i Stadgar för Uddevalla kommuns 

kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarstipendium samt 

tillämpningsföreskrifter 2020-03-02 
 

 

RUBRIK 

Nuvarande 

Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och 

ungdomsledarstipendium samt tillämpningsföreskrifter 

 

Ändringsförslag 

Stadgar för Uddevalla kommuns kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarpris 

samt tillämpningsföreskrifter 

 

TEXT 

Nuvarande 

UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM  

 

§ 5 

Uddevalla kommuns ungdomsledarstipendium syftar till att uppmuntra och utveckla 

god ledargärning hos unga ledare.  

 

Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins 

grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.   

 

Uddevalla kommuns ungdomsledarstipendium delas ut till unga personer, två eller flera, 

som antingen är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära 

anknytning till 

kommunen.  

 

§ 6 

Ungdomsledarstipendium delas ut av kultur och fritidsnämnden. 

 



 
 

Bilaga 

 

2(3) 

2020-03-02 Dnr KFN 2020/00040 

 

 

Ansökan om stipendium skall varje år göras hos nämnden, som dock i särskilda fall har 

möjlighet att dela ut ungdomsledarstipendium även utan att formell ansökan lämnats in. 

 

Utdelning sker årligen till två eller flera personer. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för stipendiets 

utdelning. 

 

Ändringsförslag 

UNGDOMSLEDARPRIS 

 

§ 5 

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris syftar till att uppmuntra och utveckla god 

ledargärning hos unga ledare.  

 

Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins 

grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.   

 

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris delas ut till unga personer, som är engagerade 

inom föreningslivet i Uddevalla kommun.  

 

Personen som föreslås ska ha varit verksam som ledare under en längre tid.  

 

§ 6 

Ungdomsledarpriset delas ut av kultur och fritidsnämnden. 

 

Ansökan om pris skall varje år göras hos nämnden av föreningens styrelse, nämnden 

kan i särskilda fall dela ut ungdomsledarpris även utan att formell ansökan lämnats in. 

 

Utdelning sker årligen till en eller flera personer. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för prisutdelning. 

 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 

Nuvarande 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL UDDEVALLA KOMMUNS 

STADGAR FÖR UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 

 

1. Kultur och fritidsnämnden fastställer ungdomsledarstipendiets storlek. Två eller flera 

mottagare kan utses. 

 

2. Tidpunkt och förfarande för ansökan samt utsedd ungdomsledarstipendiat ska varje år 

marknadsföras i lämpliga forum.  
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3. Ungdomsledarstipendium skall sökas för egen räkning. Vidimerad id-handling ska 

bifogas ansökan. 

 

4. Ungdomsledarstipendiet delas ut tillsammans med det av kultur och fritidsnämnden 

beslutade kulturpriset och kulturstipendiet. 

 

Ändringsförslag 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL UDDEVALLA KOMMUNS STADGAR 

FÖR UNGDOMSLEDARPRIS 

 

1. Kultur och fritidsnämnden fastställer ungdomsledarprisets storlek och antal.  

 

2. Tidpunkt och förfarande för ansökan samt utsedd ungdomsledarpris ska varje år 

marknadsföras i lämpliga forum.  

 

3. Ungdomsledarpris skall sökas via en föreningsstyrelse. 

 

4. Ungdomsledarpriset delas ut tillsammans med det av kultur och fritidsnämnden 

beslutade kulturpriset och kulturstipendiet. 



UaFS 12/1977 67.1 
Blad1 

Ersätter 92/1976 

 

 

 
 
 
 
 

STADGAR FÖR UDDEVALLA KOMMUNS KULTURPRIS, KUL- 
TURSTIPENDIUM OCH UNGDOMSLEDARSTPIENDIUM SAMT 
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 

 
Antagna av kommunfullmäktige den 15 november 1977, § 363 med ändring 
den 11 oktober 2017 § 259. 

 
KULTURPRIS 

 
§ 1 

 
Uddevalla kommuns kulturpris delas ut till personer som antingen är bosatta inom 
kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till 
kommunen. Priset är ett erkännande för särskilt värdefulla insatser inom det 
kulturella verksamhetsområdet. 
 
Kulturpriset kan utifrån samma förutsättningar även utdelas till grupp, organisation 
e.d.  

 
§ 2 

 
Kulturpristagare, en eller flera, utses av kultur och fritidsnämnden. 

Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för prisets 
utdelning. 

KULTURSTIPENDIUM 

§ 3 
 

Uddevalla kommuns kulturstipendium delas ut till personer som antingen är 
bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har nära anknytning till 
kommunen och som visat lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella 
verksamhetsområdet. 

 
Kulturstipendium kan utifrån samma villkor även utdelas till grupp, organisation 

e.d. 
 

Kulturstipendiet har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium för 
konstnärer och kulturarbetare i vidare utbildningssyfte.  

 
§ 4 

 
Kulturstipendium delas ut av kultur och fritidsnämnden. 
Ansökan om stipendium skall varje år göras hos nämnden, som dock i särskilda 
fall har möjlighet att dela ut kulturstipendium även utan att formell ansökan 
lämnats in. 
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Utdelning sker årligen till en eller flera personer eller förening. 
  
Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för stipendiets 
utdelning. 
 
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 

§ 5 
 

Uddevalla kommuns ungdomsledarstipendium syftar till att uppmuntra och 
utveckla god ledargärning hos unga ledare.  
Ledaren ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins 
grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.   
 
Uddevalla kommuns ungdomsledarstipendium delas ut till unga personer, två eller 
flera, som antingen är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet 
har nära anknytning till 
kommunen.  
 
§ 6 
Ungdomsledarstipendium delas ut av kultur och fritidsnämnden. 
Ansökan om stipendium skall varje år göras hos nämnden, som dock i särskilda 
fall har möjlighet att dela ut ungdomsledarstipendium även utan att formell 
ansökan lämnats in. 
 
Utdelning sker årligen till två eller flera personer. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen bestämmer tidpunkten och formerna för stipendiets 
utdelning. 
 
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL UDDEVALLA 
KOMMUNS STADGAR FÖR KULTURPRIS 

 
1. Kultur och fritidsnämnden fastställer kulturprisets storlek. En eller flera 

kulturpristagare kan utses. Kulturpris kan även tilldelas grupp, organisation 
2. e.d. 
3. Tidpunkt och förfarande för nominering samt pristagare ska varje år 

marknadsföras i lämpliga forum.  
4. Kulturpriset kan endast tas emot en gång per pristagare. 
5. Vid bedömning av förslag beaktas särskilt verksamhet med bohuslänsk 

inriktning. 
6. Kulturpriset delas ut tillsammans med det av kultur och fritidsnämnden 

beslutade kulturstipendiet och ungdomsledarstipendiet. 
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TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL UDDEVALLA 
KOMMUNS STADGAR FÖR KULTURSTIPENDIUM 

 
1. Kultur och fritidsnämnden fastställer kulturstipendiets storlek. En eller flera 

mottagare kan utses. Stipendium kan även tilldelas grupp, organisation e.d. 
2. Tidpunkt och förfarande för ansökan samt utsedd kulturstipendiat ska varje år 

marknadsföras i lämpliga forum.  
3. Kulturstipendium ska sökas för egen räkning. Vidimerad id-handling ska bifogas 

ansökan. 
4. Arbetsprover inlämnas endast efter begäran från kultur och fritidsförvaltningen. 
5. Kulturstipendium beviljas för bestämt ändamål, dock ej för grundutbildning inom 

konstnärligt område. 
6. Kulturstipendiet delas ut tillsammans med det av kultur och fritidsnämnden 

beslutade kulturpriset och ungdomsledarstipendiet. 
 
 
 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER TILL UDDEVALLA 
KOMMUNS 
STADGAR FÖR UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM 

 

1. Kultur och fritidsnämnden fastställer ungdomsledarstipendiets storlek. Två 
eller flera mottagare kan utses 

2. Tidpunkt och förfarande för ansökan samt utsedd ungdomsledarstipendiat 
ska varje år marknadsföras i lämpliga forum.  

3. Ungdomsledarstipendium skall sökas för egen räkning. Vidimerad id-
handling ska bifogas ansökan. 

4. Ungdomsledarstipendiet delas ut tillsammans med det av kultur och 
fritidsnämnden beslutade kulturpriset och kulturstipendiet. 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Samråd om detaljplan: Bostäder på Utby 2:7 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit en detaljplan för samråd, Utby 2:7. Detaljplanen prövar 

lämpligheten för kompletterande bebyggelse av cirka 2-3 bostäder. Bebyggelsen 

föreslås följa bebyggelsestrukturen som nu råder i Utby med fristående enfamiljshus för 

åretruntboende.  

 

I nu gällande detaljplan från 2004 är marken planlagd som allmän plats, natur. 

Planområdet utgörs av en dunge med buskar och träd. Området är relativt flackt präglas 

av de kringliggande skogsmarkerna.  

 

Ersättning av aktivitetsyta 

Kultur och fritid instämmer i samhällsbyggnads bedömning att planområdet inte utgör 

ett värdefullt strövområde. Det är dock viktigt att skilja på friluftsliv för vuxna gentemot 

barn och unga. Kultur och fritid vill därför påpeka att området kan utgöra, och idag 

verkar utgöra, en rekreativ yta för barn och unga. Denna detaljplan medför inte fler 

mötesplatser i Utby och tar dessutom allmän platsmark i anspråk för bostadsändamål, 

vilket är något som bör göras med försiktighet. Av det skälet anser kultur och fritid att 

ersättande yta med naturmiljö bör anordnas i närområdet.   

 

Ianspråktagande av naturmark för bostäder 

Planbeskrivningen anger att planområdet och angränsande område ändrat sin karaktär 

till att förtätas och att denna detaljplan medför att grönområden koncentreras i 

randzonen av Utby. Kultur och fritid vill påpeka att det är problematiskt att ge skäl för 

anspråkstagande av naturmark för bostadsbyggande med att grönområden finns kvar - 

fast längre bort - oavsett var i kommunen. Detta eftersom naturmiljöer behöver finnas 

nära bostaden, oberoende av aktivitet eller ålder på utövaren.  

 

Tillgängliggörande av naturmiljöer 

Kultur och fritid instämmer i att områdets naturmiljöer är en tillgång och något som 

bidrar till platsens karaktär. Kultur och fritid vill dock understryka att naturmiljöerna 

utgör just en möjlighet till rekreation; insatser kan krävas för att göra miljöerna 

tillgängliga och således nyttjade av de boende. Kultur och fritid anser därför att man bör 

undersöka om angöringspunkterna till dessa naturmiljöer är tydliga, och vid behov 

åtgärda eventuella barriärer genom att exempelvis skapa stråk som leder till miljöerna.  

 

Detaljplanens roll i ett samhällsplaneringsperspektiv 

Planbeskrivningen anger att detaljplanen är för liten för att kunna uppnå mål kring 

social hållbarhet såsom varierande upplåtelseformer och hustyper. I 
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Samhällsbyggnadsstrategin ingår Utby i de så kallade ”övriga tätorterna”, där det anges 

att kompletterande sammanhållen bebyggelse i vissa fall kan förläggas. Utby har 

exploaterats mycket de senaste åren, övervägande med detaljplaner med samma typ av 

bebyggelse, dvs. enfamiljshus.   

 

Det må vara hänt att mötesplatser såsom lekplatser och varierade boendeformer inte kan 

ingå i varje enskild plan, speciellt när planerna är små. Kultur och fritid vill dock belysa 

att detta förfarande på lång sikt medför en utveckling med ett bristande 

helhetsperspektiv och bristande uppfyllande av exempelvis mål och riktlinjer för 

bostadsförsörjning.   

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Planbeskrivning, Utby 2:7 

Plankarta, Utby 2:7     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att ersättningsplats för aktivitetsyta ska anläggas, 

eftersom allmän plats tas i anspråk för bebyggelse.  

 

Kultur och fritidsnämnden önskar en översyn av angörandepunkter till omgivande 

naturmiljöer.      

 

Kultur och fritidsnämnden ber samhällsbyggnad att vid exploatering av de så kallade 

”övriga tätorterna” i högre utsträckning beakta tillgängliggörande av mötesplatser och 

rekreation för alla.  

 

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget till detaljplan.  

   

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad  
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Samrådshandling  

Dnr: 2020.105 

2020-01-29 

 

 SAMRÅDSHANDLING 

PLANBESKRIVNING tillhörande 

 
Detaljplan för del av   

Utby 2:7 

 

Uddevalla kommun    Västra Götalands län 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   29 januari 2020 
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Innehållsförteckning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Samrådshandlingar 

2. Bakgrund 

3. Plandata 

4. Förenligt med miljöbalken 

5. Behovsbedömning 

6. Miljömål 

7. Tidigare ställningstaganden 

8. Förutsättningar förändringar och konsekvenser 

9. Gator och trafik 

10. Geoteknik 

11. Sociala perspektiv 
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13. Hälsa och säkerhet 
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Samrådshandlingar 

 
Planhandlingar inför samrådet inkluderar nedanstående dokument. 

Uddevalla Kommun 

[X] Plankarta med bestämmelser 

[X] Planbeskrivning 

[X] Fastighetsförteckning 

[X] Illustrationskarta 

Utredningar samt övriga handlingar 
 

[X] Dagvattenutredning, ÅF 2018-04-13 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2020-01-10 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2004-01-20 

[X] Arkeologisk förundersökning, RIO Göteborg 2019-10-16 

 

Bakgrund 

 

Planförfrågan har inkommit till Uddevalla kommuns Samhällsbyggnadsavdelning i syfte att pröva 

möjligheten att exploatera tidigare obebyggd naturmark med bostäder inom fastigheten Utby 2:7. 

Det utpekade området är detaljplanelagt genom en plan som vann laga kraft 2004. 

Genomförandetiden för planen varade i 10 år, fram till 2014. Föreslaget detaljplansområde var i 2004 

års plan först tänkt som bostäder, men förändrades till naturmark vid samrådsskedet.  

Utby har pekats ut som intressant som förtätning och flera exploateringar har skett i området.  

Förutsättningarna för förtätning inom området har således förändrats och kommer prövas i denna 

detaljplan.  

 

Planens syfte och huvuddrag 

 

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål genom förtätning på mark 

som i gällande detaljplan är avsatt som natur. Vidare syftar planen till att inte längre inkludera 

området för transformatorstation då placering har ändrats och förverkligats på annan plats, i 

sydöstra delen av Utby 2:7. Platsen föreslås att övergå till naturområde.  
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Planförfarande 

 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

standardförfarande då planen inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms även vara förenligt med översiktsplanen. 

Planen är nu inne i samrådsfasen och öppen för synpunkter från samrådskretsen.  

 

 

 

Plandata 

 

Läge, Areal & Avgränsning 

 

Planområdet är beläget i Utby, ca en mil väster om Uddevalla centrum. Planområdets areal uppgår 

till ca 4000 kvadratmeter och avgränsas av fastighetsgräns för del av Utby 2:7. 

Figur 1. Lokalisering planområde. Källa: Uddevalla kommun 
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Markägoförhållande 

 

Planområdet är en del av fastigheten Utby 2:7 som är i enskild ägo. 

Figur 2. Ungefärlig avgränsning planområde. Källa: Uddevalla kommun 

 

Planförslaget innehåller  

 

Kvartersmark 

Bostadsändamål ca 2500 kvm 

 

Allmän platsmark 

Natur  ca 650 kvm 

Väg  ca 950 kvm 
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Förenligt med Miljöbalken 

 

Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 

lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

 

Hushållningsbestämmelser  

 

I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska ske i enlighet 

med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 

riksintressen.  

Planområdet ligger inom zon för riksintresse, Högexploaterad kust. Målet med riksintresset är att 

fortsatt tillgänglighetsgöra strandlinjen för allmänheten. Värden viktiga för den högexploaterade 

kusten inkluderar exempelvis också förutsättningar för ett rörligt friluftsliv, badplatser, fiskeplatser 

och andra typer av rekreationsmiljöer för ett stort antal människor. Planförslaget bedöms uppfylla 

dessa kriterier utan att negativt påverka riksintressets värden. 

Miljökvalitetsnormer  

 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Bedömningen görs att inga indikationer 

på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella 

planområdet.  

 

Natura 2000 

 

Norra delen av Havstensfjorden utgör naturreservat och delar av fjorden utgör Natura 2000-område. 

Natura 2000-områden är klassade som riksintresse i Sverige. Aktuellt planområdet ingår inte i det 

skyddade områden, men har Havstensfjorden som recipient, vilket ställer krav på dagvattenhantering 

och rening. Bedömningen görs att dessa krav kan uppfyllas på ett godtagbart sätt vid ett 

genomförande av planförslaget. 

 

Behovsbedömning 

 

Föreslagen markanvändning bedöms ej få negativ inverkan på riksintressen. Detaljplanen bedöms 

heller inte bidra till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt 

Länsstyrelsesamråd 2018-03-19. Länsstyrelsen poängterar att planområdet ingår i område med 

särskilda bestämmelser enligt 4 kap. MB, och att planförslagets konsekvenser och påverkan på 

riksintressen i arbetet behöver fortsatt beskrivas och motiveras för att skapa en lämplig inpassning av 

bebyggelsen i landskapet. 
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Miljömål 
 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 

för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 

och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 

utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 

berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 

nedanstående mål av särskild vikt. 

 

God bebyggd miljö 

 

Målet om god bebyggd miljö är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till 

ett hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 

samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. 

Planförslaget medför att befintlig infrastruktur utnyttjas. Tillgång finns även till cykel- och gångväg. 

Förslaget föreslår bebyggelse utanför tätort vilket begränsar områdets tillgång till exempelvis lokal 

kollektivtrafik. God bebyggd miljö kan ändå uppnås då det inom en relativ närhet går att tillgå 

regional kollektivtrafik samt att det är god hushållning av mark där landsbygden förtätas utan att ta i 

anspråk tidigare obebyggda miljöer. 
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Tidigare ställningstaganden 

 

Översiktsplan 

För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010. Översiktsplanen förordar att kommunen ska verka 

för att ta till vara på attraktiva miljöer med kustnära boende. Det bör ske med att fortsatt ge tillgång 

till stranden för allmänheten samt fortsatt beakta det rörliga friluftslivet och gynna en hållbar 

samhällsutveckling. Översiktsplanen tillåter under dessa förutsättningar att ny bebyggelse tillkommer 

inom zonen.  

 

Detaljplaner 

 

För planområdet gäller detaljplan 1485K-P2004/15, för del av Utby 2:7, laga kraftvunnen 2004-12-17. 

I gällande plan är berört område avsatt som naturmark, lokalgata samt teknisk anläggning. 

 

Figur 3. Nuvarande detaljplan. Källa: Uddevalla kommun 
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Tomtindelning 

 

Tomtindelning som kan finnas inom planområdet upphävs i samband med detaljplanearbetet. 

Övriga beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-25 att godkänna begäran om ansökan för planbesked för 

bostäder inom på Utby 2:7.  

 

Dagvattenhandledning för Uddevalla kommun 

 

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten (Kommunfullmäktige 

2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som möjligt för att minska 

belastningen på ledningssystem och recipienter. Ställningstagande i VA-strategin är att dagvatten 

skall ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska 

verka för mer öppen dagvattenavledning och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan 

som möjligt för att minska belastning på recipient och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten 

skall även planeras så att översvämning eller annan olägenhet inte sker för omgivningen. 

 

Övergripande miljömål Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 

miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 kommunala 

miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun. Uddevalla har som mål att genom 

samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar livsstil med minskade utsläpp, 

hållbara transporter samt användningen av hållbara energikällor. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

 

Pågående Markanvändning 

 

Förutsättning 

Området är idag detaljplanelagt i huvudsak som naturområde. Det avgränsade området angavs 

tidigare som öppen ängsmark, men dagens karaktär av platsen präglas mestadels av slybeväxt mark.  

Planförslag och konsekvenser 

Planen föreslår att det som tidigare har varit utpekat som natur övergår till kvartersmark i syfte för 

byggnation av bostäder. Sedan föregående detaljplans antagande har planområdet och angränsande 

område förändrat sin karaktär till att förtätas. Djurhållning, åkerbruk samt slåttermarker 

koncentreras nu norr om Utby. Planen medför att området förtätas ytterligare och att grönområden 

koncentrats i randzonen av Utby.  

Natur och rekreation 

 

Förutsättning 

Planområdet utgörs av ett slybeväxt markområde mellan äldre samt nyare bebyggelse i norra delen 

av Utby. Naturvärde är under dagens förutsättningar endast av viss lokal betydelse. Området var 

tidigare ängsmark samt mark för lokal djurhållning. Rekreationella värden har tidigare funnits genom 

djurhållning. Planområdets värde som strövområde anses som nominell utifrån områdets storlek 

samt kopplingar till annan sammanhängande natur.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Naturmark övergår till kvartersmark för bostäder. Arealen för naturmarken minskar med 2400 

kvadratmeter. Marken har visst brukningsvärde för rekreation samt som naturområde men större 

arealer finns i närheten strax norr om planområdet. Då de tidigare har varit djurhållning på platsen 

som övergått till en slybeväxt grön kil har inga stora naturvärden ännu hunnit utvecklas, men skulle 

kunna ha skett på sikt. Planförslaget föreslår att marken närmast tomterna i norr fortsatt är 

naturmark för att behålla en vegetationszon, samt för att säkerställa tillgången ledningsrätt för 

allmännyttiga underjordiska ledningar och bevara befintligt dike.  

 

Sammantaget medför exploateringen viss negativ konsekvens för grönytefaktorn i området. 

Planområdes naturmark har idag begränsade naturvärden och små rekreationsmöjligheter, men har 

betydelse som variationstyp av markanvändning och sätter högre krav på att andra grönområden 

fredas i närhet till planområdet. 

 

Arkeologi 

 

Förutsättning 

Inom planområdet finns inga sedan tidigare kända fornlämningar. Strax öster om planen, inom 

fastigheten Utby 4:6 finns det en känd fornlämning RAÄ Herrestad 142:1. För att säkerställa 
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fornlämningens avgränsning samt karaktär utförde RIO Göteborg Natur- och kulturkooperativ (2019-

10-14) en arkeologisk undersökning.  Spridningszonen avgränsades genom utredningen till Utby 4:6. 

Vid undersökningen påträffades endast enstaka bitar slagen flinta i matjord. Länsstyrelsen gör 

bedömningen att fornlämningen RAÄ Herrestad 142:1 inte längre omfattas av kulturmiljölagens 

bestämmelser.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Fornlämningens omfattas inte längre av kulturmiljölagens bestämmelser vilket gör att det inte 

påverkar planens syfte, inga ytterligare skydd kommer vidtas i planförslaget. Då det under den 

arkeologiska undersökningen också har konstaterats att området inte innefattas som spridningszon 

för fornlämning görs bedömningen att förslaget inte förhindrar framtida fynd.  

 

Bebyggelse  

 

Förutsättning 

Utby är ett område med sammanhållen bebyggelse. Huvudsakligen präglas bebyggelsen av fristående 

enfamiljsbostäder. Tidigare dominerades bebyggelsen av fritidshus. Sedan millenniumskiftet och 

framåt så har området kompletterats och förtätats med en betydande del permanenta bostäder. 

Dessutom så har även tidigare fritidsboenden fått ökad byggrätt och i stor omfattning nyttjas som 

åretruntboende. 

 

Husen som finns i området präglas av tidsenlig arkitektur från då de har uppförts, vilket främst är 

från 1950-talet samt början av 2000-talet. Nyare exploateringar har relativt stora byggrätter. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustrationsskiss  

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår att den bebyggelsestruktur för Utby som en plats för åretruntboende med i 

huvudsak fristående enfamiljsbostäder följs. Byggrätterna föreslås vara något mindre än de som har 

exploaterats söder om området för att bättre passa tomternas tänkta storlek. Utformningen på 

byggnadernas fasader, takvinkel och byggnadsstil regleras inte i detaljplanen.  

 

Landskapsbild 

 

Förutsättning 

Planområdet är en kil av slåttermark mellan sammanhållen bebyggelse i norra delen av Utby. 

Området präglas mer av kringliggande skogsmarker än kontakt med vyer över Havstensfjorden.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Föreslagen marken är tänkt att bebyggas som en förtätning av bostadsområdet. Viss konsekvens 

finns för landskapsbilden då landskapet förtätas med bostäder. I övrigt följer den tänkta 

exploateringen övrig bebyggelsestruktur. 

 

Offentlig och kommersiell service 

 

Förutsättning 

Närmaste kommersiell service finns på Torp, cirka 3 kilometer nordöst om planområdet. Offentlig 

service hänvisas i första hand till Herrestad, cirka 4 kilometer öster om planområdet. För tillfället 

finns inga planer på utveckling av service inom Utby. 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget bidrar inte till mer service för området. Service finns att nå inom en förhållandevis rimlig 

distans.  

Gator och Trafik 

 

Trafik och gator 

 

Förutsättning 

Planområdet nås idag via Tåbergsvägen in på befintliga Pirreliden. Tåbergsvägen är matargata för 

större delen av Utby och har bitvis försetts med gång- och cykelavsnitt.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Trafikmängden påverkas marginellt av planförslaget. Ny infrastruktur behöver inte anordnas för att 

genomföra förslaget. 
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Gång- och cykeltrafik 

 

Förutsättning 

Cykelväg finns bitvis längst med Tåbergsvägen. Längst med riksväg 161 finns cykel- och gångvägar 

mot Torp samt Uddevalla Centrum. I närområdet samutnyttjas lokalgatorna mellan mjuka och hårda 

trafikanter.  

Planförslag och konsekvenser 

Området förses till viss del av cykel- och gångväg. Trafikmängden tillåter fortsatt att lokalgator 

samutnyttjas. Förutsättningar för att kunna röra sig som mjuk trafikant är godtagbara.   

 

Kollektivtrafik 

 

Förutsättningar 

Närmaste hållplats för reguljär kollektivtrafik finns längst med riksväg 161, ca 1,5 kilometer norr om 

Utby 2:7. Hållplats för lokaltrafik samt skolbuss finns att nå via gång- och cykelväg 500 meter norr om 

planområdet på Tåbergsvägen.  

Planförslag och konsekvenser 

Utby är beläget utanför tätorterna och en bit ifrån kollektivtrafikstråken. Möjlighet att utnyttja 

kollektivtrafik finns men området är till stor del beroende av personbilstrafik i dagsläget. Vidare 

förtätningar kan öka underlaget för framtida kollektivtrafikdragning.  

 

Parkering 

Förutsättningar 

Uddevalla kommun arbetar för tillfället för en ny parkeringsstrategi. I enlighet till de riktlinjer som 

förbereds så föreslås parkering anläggas inom kvartersmark. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Parkering föreslås i planförslaget att uppföras inom respektive fastighet.  

 

Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

Bohusgeo har utfört en geoteknisk utredning i planområdet (Bohusgeo 2020-01-10). Marken delas i 

rapporten upp i två områden, västra och östra delen.  Djupet till fast botten varierar mellan 5 och 9 

meter, där den västra har ett något mindre jordlager. Jordlagren utgörs i huvudsak av torrskorpelera, 

lera samt friktionsjord vilande på berg. Vattenkvoten har uppmätts till ca 30%. 
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Planförslag och konsekvenser 

I den geotekniska utredningen så bedöms släntstabiliteten som tillfredställande för både befintliga 

förhållanden samt med tänkt byggnation. Rapporten rekommenderar en belastningsgräns om 50 

kPa, för att begränsa uppfyllnader. Planområdet är flackt och bedöms ej behöva permanenta 

schakter. Förutsättningarna för grundläggning bedöms som goda i hela planområdet utifrån planens 

syfte. Kompletterande geoteknisk undersökning kan bli aktuell i byggskedet.  

 

Bergras och blocknedfall 

 

Förutsättning 

Planområdet både utgörs och angränsas av relativt flack mark. Mindre höjning finns sydost om 

planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet bedöms inte beröras av risk för bergras eller blocknedfall.  

 

Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

Förutsättning 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planläggningen skall bejaka och 

ta hänsyn till barn och ungas intressen samt behov. Utifrån planförslagets ringa omfattning görs 

bedömningen att en djupgående barnkonsekvensbeskrivning inte behöver utföras i detaljplanarbete. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Barn och ungas möjlighet till att röra sig fritt påverkas av de föreslagna bostädernas läge geografiskt. 

Lokalt finns det goda möjligheter att röra sig fritt. Det finns även närhet till naturmarker med 

rekreationsmöjligheter för barn och unga som är en stor tillgång. Barn och ungas möjlighet att röra 

sig självständigt till servicepunkter samt andra mötespunkter utanför närområdet är något 

begränsad.  

 

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet.  

 

Planförslag och konsekvenser  

Planen bidrar inte till att skapa nya boendeformer eller mötesplatser inom Utby. Den ringa 

omfattningen av planområdet gör att detta mål är svårt att uppnå inom föreslagen plan. 
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Hydrologiska förhållanden 

 

Dagvattenhantering 

 

Förutsättning 

En dagvattenutredning har utförts av ÅF (2018-04-13). I utredningen konstateras det att det finns ett 

dike i norra delen av planområdet. I detta vattendrag avvattnas de fastigheter som ligger norr och 

öster om planområdet. Dagvattenutredningen har undersökt områdets möjligheter att omhänderta 

dagvattenflöden för upp till hundraårsregn. Under nuvarande förutsättningar så kan marken själv 

infiltrera det mesta av det lokala dagvattnet som uppkommer inom planområdet. Ett öppet dike 

finns i planområdets norra del. Axels väg är i dagsläget upphöjd och utformad utan diken, avrinning 

sker från vägbana till planområdet. Vid större mängder dagvatten finns det kapacitet i diket i 

planområdets norra del.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Genom planförslaget tillförs mer hårdgjord yta till 

området, vilket medför en försämring av markens 

möjlighet att själv infiltrera dagvatten. 

Utredningen har kalkylerats från att byggrätterna 

maximeras utifrån planförslaget. För att klara 

flöden upp till 100-års regn föreslås att de tre 

föreslagna fastigheterna kopplas samman med 

befintligt dike i norra delen av planområdet. 

Förhöjande åtgärder för lokal fördröjning kan 

ytterligare förbättra dagvattenhanteringen.  

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-

plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna 

ställningstagandena gällande dagvatten 

(Kommunfullmäktige 2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som 

möjligt för att minska belastningen på ledningssystem och recipienter. 

 

Dagvattenutredningen utförd av ÅF (2018-04-13) föreslår att mindre dagvattenmagasin anläggs på 

respektive bostadsfastighet för att lokalt fördröja vattnet innan det når diket. Kapaciteten i diket 

anses tillräcklig för den ökning som de nya fastigheterna potentiellt tillför.  

Översvämningsrisk 

 

Förutsättning 

Planområdet är högt beläget och sluttar mot väster. Vid stora nederbördsflöden kan 

dagvattensystemets kapacitet överskridas temporärt och leda till ytliga flöden. Dessa kommer 

avledas mot lågpunkter väster och söder om planområdet.  

Figur 5. Befintligt dike 

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Förslaget tillför fler hårdgjorda ytor vilket minskar markens kapacitet att lokalt omhänderta flöden 

samt skapar risker för ytlig avrinning. Däremot är den potentiella ökade belastningen av planförslaget 

för översvämningar relativt liten. Risken för lokala översvämningar är också liten. Anläggning av 

dagvattenmagasin lokalt inom kvartersmark förhöjer fastigheternas möjlighet att fördröja samt 

avlasta diket vid större flöden enligt ÅF dagvattenutredning (2018-04-13). 

 

Hälsa och säkerhet 

 

Föroreningar 

 

Förutsättning 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. Föroreningsämnen som kan finnas i 

framtida dagvattenflödet som leds via diket kommer inte överstiga rekommenderade riktvärden 

enligt dagvattenutredningen (ÅF 2018-04-12). 

 

Radon 

 

Förutsättning 

I samband med en äldre geotekniska utredningen i området 

(Bohusgeo 2004-01-20) gjordes en markradonmätning på 3 

punkter strax söder om planområdet. Radonhalten mättes 

upp till mellan 7 och 15 kBq/m3, vilket klassas som område 

för normalradonmark. Nuvarande område klassas däremot 

som normal- till högriskradonmark enligt tidigare kartering, 

vidare undersökningar bedöms ej behövas.  

Planförslag och konsekvenser 

För både normal och normal- till högriskradonmark bör 

byggnaderna utföras radonskyddade. Bedömningen görs att 

de mätningar som utförts samt rekommendation om 

radonskyddade byggnader räcker. Om grundläggning måste 

utföras på berg eller vid kontakt med grov friktionsjord nära 

berg bör kompletterande mätningar utföras.  

 

Buller 

 

Förutsättning 

Buller skapas främst från Tåbergsvägen, väst om planområdet, som är matargata för stora delar av 

Figur 6. Radonkartering  

Källa: Uddevalla kommun 
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Utby. Tåbergsvägen har karaktären av en lokalgata, med lägre hastigheter. Trafikmängden är låg och 

genererar relativt lite buller.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär att kvartersmark för bostäder upprättas på en distans minst 30 meter från 

Tåbergsvägen, som är matargata i Utby. Även vid stor ökning av trafikmängden i närområdet så 

kommer bullernivåerna för de föreslagna bostäderna vara under riktvärdena för buller. Planförslaget 

bidrar inte i nämnvärd utsträckning till ytterligare trafikbuller för området.  

Förklaring av planbestämmelserna 

 

Användningsbestämmelser 

 

 

Användningen gata, lokaltrafik, används för att säkerställa väg till och från bostäderna.   

 

 

Allmän platsmark för natur används i området för att säkerställa allmänt område för     grönstruktur, 

ledningsrätter samt dagvattendike. 

 

 

Kvartersmark för bostadsändamål för tänkt exploateringsområde. Placering av bostadshus 

specificeras inte. 

 

Egenskapsbestämmelser 

 

 

Syftet med bestämmelsen är att begränsa byggnadsarean inom området samtidigt som flera olika 

upplåtelseformer möjliggörs. Genom en exploateringsgrad på 25% så finns det god förutsättning att 

nå god dagvattenhushållning samt begränsa byggrätternas storlek och skala. 

 

 
 

Nockhöjden för nya bostadshus begränsas till 6,0 meter. Bestämmelsen är till för att reglera 

byggrätten och anpassa den nya bebyggelsen till kringliggande norm. 

 

Administrativa bestämmelser 

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

 

Syftet är att säkerställa byggrätten inom en 5 årsperiod. 

e1 25% Största bruttoarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4
kap. 11 § 1 st 1 p.

)—6,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

NATUR
Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

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

B
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp 

 

Förutsättningar 

Västvatten anlägger för tillfället ledningar för vatten och avlopp i norra delen av planområdet. 

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Ny bebyggelse kommer anslutas till det kommunala VA-nätet. Lämplig anslutningspunkt för 

respektive fastighet anvisas av västvatten.  

 

Elförsörjning  

 

Förutsättning 

Uddevalla Energi ansvarar för distributionsnätet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Reservat för transformatorstation som finns inom planområdet i tidigare detaljplan kan utgå. 

Transformatorstation har byggts strax sydväst om planområdet och uppfyller kapacitetsbehovet. 

 

Avfallshantering 

 

Förutsättning 

Uddevalla Energi ansvarar för hämtning av källsorterat avfall. Avfall som inte ingår i hushållsnära 

avfall lämnas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns på Torp.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Hushållsavfall föreslås hanteras inom planområdet för respektive fastighet.  

 

Fiber 

 

Förutsättning 

Fiberledningar finns inom planområdet. Den ekonomiska föreningen Utby fiber ansvarar för 

fibernätet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Påverkan på dragning, anslutningspunkter eller lokalisering av fiberledningar och med tillhörande 

teknik bekostas av fastighetsägaren och/eller exploatören.  
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Genomförandebeskrivning 

 

Organisation och Administration  

 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden Februari 2020  

Samråd    Februari-Mars 2020 

Underrättelse om granskning   Maj 2020 

Beslut om antagande   Augusti 2020 

Laga kraft, tidigast   September 2020 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 

kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 

 

Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 

 

Genomförandetid 

 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 

fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 

detaljplanen beslutats av kommunen.   

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov om 

det är i enlighet med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren 

byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen.  

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 

utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

 

Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område enskilt huvudmannaskap.  

Inom planen och med angränsande områden i Utby så har denna lösning sedan tidigare 

implementerats, där vägar och övrig allmän platsmark sköts som gemensamhetsanläggningar eller 

dylikt. Då planförslaget endast berör en mindre del av den allmänna platsmarken så föreslås det 

fortsatt vara ett enskilt huvudmannaskap.  
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Ansvarsfördelning   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata Exploatör GA 

Natur Exploatör GA 

Kvartersmark 

(Bostadsändamål) 

Exploatör & Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 

anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

Allmänna vatten- och 

spillvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

El, fiber, elektrisk 

kommunikation 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

 
Fastighetsbildning 

 

 

Fastighet Fastighetsbildning Konsekvens Berörd yta  

Del av Utby 2:7 Ges möjlighet för avstyckning 

till bostadsändamål 

Avstyckas och ny 

fastighet/fastigheter bildas 

2500 kvm 

 Kvarstår som allmän plats, 

Gata 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 950 

 Kvarstår som allmän plats, 

Natur 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 650 

 

Utby 2:7 föreslås genom planförslaget att styckas upp. Nya fastigheter bildas för tänkta tomter. 

Gatan ingår fortsatt i fastigheten Utby 2:7 och avstyckade fastigheter ansluter till befintlig 

gemensamhetsanläggning för väg samt natur. 

Avstyckning och fastighetsreglering 

  

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 

bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft. Genom avstyckning kommer nya fastigheter för bostadsändamål att tillskapas. 
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Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 

 

Planområdet berörs av ett antal gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och servitut. Planen 

kommer bland annat att belasta Pierrelidens vägförening samfällighet, Utby GA:19. Dessutom berörs 

även Utby GA:1 

Avtal mellan nybildade fastigheter och berörda gemensamhetsanläggningar, samfälligheter samt 

servitut upprättas genom ansökan och yrkan till lantmäteriet. Exploatören ansvarar för ansökan 

vilket regleras i exploateringsavtalet. 

 

Servitut om tillgång till skogsfastighet Utby 2:8 beaktas genom att behålla allmän plats väg i 

plankartan. Villkoren för servitutet som avtals vid den plan som vann laga kraft 2004 skall beaktas 

och säkerställas i vidare planarbete. 

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatör och kommunen för att reglera vilka åtagande som 

förläggs på exploatören innan planen vinner laga kraft.  

 

Tekniska frågor 

 
Geoteknik 

Geotekniken skall uppfylla krav från SGI. Geoteknisk undersökning har utförts men vid projektering 

av nya byggnader kan en komplettering behövas. Detta hanteras i samband med bygglov och/eller 

startbesked för byggnation.  

 

Radon 

BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov och eller 

bygganmälan. 

 

Vatten och avlopp 

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av Västvatten. 

 

Fiber 

Förbindelsepunkt för fiber anvisas av Utby fiber. 

 

Buller 

BBR:s krav på ljudnivåer i inomhus samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i samband med 

bygglov/bygganmälan. 

Dagvatten 

Exploatören ansvar för att anlägga fördröjningsmagasin inom avstyckad bostadsfastighet i enlighet 

med anvisning från dagvattenutredningen (2018-04-13).  
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Ekonomiska Frågor 
 

Exploatör  

Exploatören svarar för kostnaderna för kommunens handläggning av detaljplanen samt de 

utredningar som uppkommer under planarbetet. Exploatören svara även för andra kostnader som 

tillkommer för exploateringens genomförande vilket regleras i exploateringsavtalet.  

 

Fastighetsägare 

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa vilket åläggs 

fastighetsägaren.  

 

Uddevalla kommun 

Kommunen handlägger planen och debiterar planansökande enligt avtal. Kommunen har inte 

huvudmannaskap för allmän platsmark och hanterar inte kostnaderna för underhåll av dessa.  

Mark  
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive kvartersmark som ska 

överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om 

fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som 

respektive fastighetsägare har av föreslagen åtgärd. 

VA-anläggningsavgift  

Planområdet ansluts till kommunalt VA-nät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Fjärrvärme  
Planområdet ansluts till kommunalt fjärrvärmenät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Markmiljö och fyllnadsmassor  

Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken bekostas av berörd 

fastighetsägare.  

Elledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Fiberledningar  

Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Bygglovsavgift  

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 
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Fortsatt planarbete 

 

Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 

samrådskretsen sammanställs synpunkter och återges i en samrådsredogörelse.  Utformningen av 

planförslaget fortlöper sedan där synpunkter som inkommit beaktas. 

 

När det slutgiltiga planförslaget är färdigarbetat ställs det åter ut för samrådskretsen för granskning.  

 

Medverkande tjänstemän 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Plan & Exploatering  

 

Hugo Bennhage, planarkitekt  

Ann-Louise Andersson, planarkitekt 

Eva Schröder, plankoordinator 

Martin Hellström, planchef 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

 

GIS- och processutveckling 

Västvatten 

 

 

Martin Hellström Hugo Bennhage 

planchef  planarkitekt 

 

 

Uddevalla januari 2020 
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 Tjänsteskrivelse  
«Enhet» 

1(2) 

2020-03-04 Dnr KFN 2020/00039 

  

 

Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Ansökan från Nationalmuseum i Stockholm och 

Gemeentemuseum Den Haag i Nederländerna om lån av 

konstverket Étude Éclairage av Anders Zorn  

Sammanfattning 

Nationalmuseum i Stockholm och Gemeentemuseum Den Haag i Nederländerna önskar 

till en gemensamt producerad utställning låna ett konstverk av Uddevalla kommun: 

Anders Zorns Étude Éclairage, målad i Paris 1890. Utställningen görs med anledning av 

att det i år är 100 år sedan Anders Zorn dog och att en hel del ny forskning kring 

konstnären och hans arbete framkommit. 

 

Den svenske curatorn för utställningen, Carl Johan Olsson, intendent Nationalmuseum, 

talar om att verket är en helt central målning i den planerade utställningen. Dels för den 

höga kvalitetens och den intressanta bildidéns skull,  men även för att den är en så 

uttalad ljusstudie och för att modellen är Madame Rikoff och därmed visar Zorns plats i 

eliten i Paris. ”Vi har fått många fantastiska lån beviljade men ännu inget som riktigt 

motsvarar Étude Éclairage.” 

 

Utställningen kommer att visas på Nationalmuseum i Stockholm under perioden 11 juni 

till 30 augusti 2020 och på Gemeentemuseum Den Haag under hösten 2020. 

Utställningen i Paris häromåret om Zorns måleri där samma verk ingick visade att hans 

konstnärskap röner stort internationellt intresse. Utställningen sågs av mer än 130 000 

människor och gavs epitetet årets utställning i Paris.  

 

Uddevalla kommuns krav för att tillmötesgå en sådan förfrågan bör vara att stor 

försiktighet med målningen ska råda såväl vid transporter som under lagring och själva 

utställningarna, att verket är försäkrat under hela sin bortavaro från normal placering, 

samt att ägarens namn, Uddevalla kommun, nämns där verket visas. Då garantier för 

detta getts ses inget hinder för föreslaget utlån.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-03-02 

Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen, Bohusläns museum  

2020-02-28 

Brev från Nationalmuseum till Bohusläns museum daterat 2020-01-13     

jofl02
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 Tjänsteskrivelse  
«Enhet» 

2(2) 

2020-03-04 Dnr «Databas» «Diarienr» 

  

 

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ser positivt på förfrågan om utlån av målningen Étude 

Éclairage av Anders Zorn 1890 till Nationalmuseum i Stockholm och 

Gemeentemuseum Den Haag i Nederländerna under sommaren och hösten 2020, under 

förutsättning att bilden hanteras varsamt och är försäkrad under hela sin bortavaro, samt 

att ägarens namn, Uddevalla kommun, är synligt intill verket där den visas. 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Carl Casimir  

Kultur och fritidschef Kommunantikvarie 

Skickas till 

Bohusläns museum 

 









 

Uddevalla kommun                                                                                                                  

Kultur och fritidsnämnden                                                                                                   

 

 

Förfrågan om utlån av konstverk ur John Johnsonsamlingen 

En förfrågan om lån har kommit till Bohusläns museum från Nationalmuseum i Stockholm av 

ett konstverk ingående i John Johnsons donation till Uddevalla stad. 

Nationalmuseum önskar låna JJ 66 Étude Éclairage, målad av Anders Zorn i Paris 1890. En 

utställning om Anders Zorn kommer genomföras av Nationalmuseum i samarbete med 

Gemeentemuseum Den Haag i Nederländerna med anledning av att det år 2020 är 100 år 

sedan konstnären dog. 

Utställningen kommer att visas på Nationalmuseum i Stockholm under perioden 11 juni till 30 

augusti 2020 och på Gemeentemuseum Den Haag under hösten 2020. En separat 

låneförfrågan från konstmuseet i Haag väntas inkomma och separata låneavtal kommer 

upprättas mellan Bohusläns museum och de två inlånande museerna.  

Nationalmuseum kommer att försäkra samtliga konstverk som ingår i utställningen genom 

den svenska statliga lånegaratin. Nationalmuseum kommer även ombesörja det 

utförselstillstånd som krävs för att flytta konst mellan landsgränserna. Bohusläns museum 

kräver i samband med lånet att samtliga transporter skall ske med transportörer som är 

experter på att hantera värdefulla kulturföremål. Bohusläns museums konservator kommer 

att packa måleriet i Uddevalla och konservator från Nationalmuseum kommer hantera 

måleriet i Stockholm. För mottagandet av konstverket i Haag skickar Bohusläns museum en 

kurir för uppackning och avsyning och densamma kommer packa och avsyna verket innan 

återtransport till Bohusläns museum. I utställningstexter och katalog ska Uddevalla stad 

omnämnas som ägare.  

Bohusläns museum anser att vi kan bifalla önskemålet och vi önskar höra Uddevalla 

kommuns åsikt i ärendet. 

 

Bohusläns museum den 28 februari 2020                                                                                    

Med vänlig hälsning 

 

Madelein Arnoldsson 

Kulturhistorisk konservator på Bohusläns museum 



 

 

 

 

 

Anders Zorn Étude Éclairage 1890 Olja på duk,  H: 813 x B 603 cm, signerad: Zorn 1890 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-03-04 Dnr KFN 2020/00041 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

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

 

Bidragsansökan från stiftelse: Ljungskile folkhögskola  

Sammanfattning 

 Inför verksamhetsåret 2020 har Stiftelsen Ljungskile Folkhögskola inkommit med 

ansökan om verksamhetsbidrag. Kultur och fritidsnämndens beslutade 2007-08-22 § 

120, Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar, att bidrag inte 

beviljas till stiftelser.   

 

 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-03, KFN 2020/00041 

Ansökan från Ljungskile Folkhögskola om verksamhetsbidrag för 2020, 2019-11-28     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan från Stiftelsen Ljungskile Folkhögskola om 

bidrag för verksamhetsåret 2020   

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Kristina Mars 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Skickas till 

Stiftelsen Ljungskile Folkhögskola 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-03-11 Dnr KFN  

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
roger.hansson@uddevalla.se 

 

 

 

Uppföljning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

IFK Uddevalla har inkommit med en skriftlig uppföljning baserat på den handlingsplan 

som togs fram när IOP beslutades om. Det har även varit ett avstämningsmöte med 

ordförande, 1:e vice ordförande och tjänstepersoner från Kultur och fritidsförvaltningen. 

 

I IOP med IFK Uddevalla står det att Kultur och fritidsnämnden ska godkänna den 

skriftliga uppföljningen innan utbetalning av överenskommen summa sker.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03-11 

Redovisning utifrån handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla 2020-03-10 

Handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Uddevalla kommun och 

IFK Uddevalla 

 

     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner den inkomna redovisningen av IOP mellan IFK 

Uddevalla och Uddevalla kommun och därmed också halvårsutbetalning av 

överenskommelsen.  

 

  

 

 

 

 

Katarina Hansson Roger Hansson 

Kultur och fritidschef Avdelningschef 

Skickas till 

IFK Uddevalla 
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Postadress                       Besöksadress                  Telefon                     E-post                                    Org.nr                Bankgiro                   
Box 239                         Kamratgården                  0704-228220            info@ifkuddevalla.nu            858500-0899      172-2032 
451 17  UDDEVALLA    UDDEVALLA                 

Handlingsplan för IOP. 
 

 

Nedanstående handlingsplan gäller t o m 28 februari 2020 då detta skall vara genomfört eller uppstartat. 

I steg 2 fortsätta arbetet prioriterat efter de punkter som finns ovan (eller nya) som känns mest viktigt för 

tillfället och på sikt. 

 

 
 Skapa träffar med spelare och föräldrar med olika inriktning inom 

föreningskunskap.  
 Så fungerar svenskt föreningsliv 

 Styrelsearbete 

 Ideel verksamet i föreningen 

 Värdegrunder 

 Att vara/bli ledare/tränare 

  
Vi har haft träffar 2 träffar med våra ledare för att implementera programmet så att 
de kan jobba med våra frågor på daglig basis. De har varit extremt positivt och de 
har alla tagit del av, och tyckt till om våra värdegrunder.  
 
Sedan har vi haft 2 träffar med spelare och föräldrar (spelare födda 06–09) med 
mötesledare från SISU och undertecknad. Dessa var mycket uppskattade och 
uppföljning av dessa sker med nya träffar för samma grupper nu i mars och april. 
Kallelse till dessa möten har sänts ut på 5 olika språk vilket vi fått bra respons på. 
 
Tyngdpunkten i dessa möte handlade om uppförande, språk, mobbning etc. Inte 
bara i idrotten utan i skolan, på fritiden. Även att finna styrka att gå in och säga till 
när man ser och hör saker som inte är OK. Det känns som att utfallet varit bra och 
vi har även fått bättre kontakt med en hel del föräldrar som vi inte haft tidigare. 
Det har varit med föräldrar som aldrig har visat sig förut.  
 
Under mars månad så har vi möte med samma upplägg för de som är födda 03-
05 och deras föräldrar. 
 
Vi har haft ett separat möte gällande att få in fler att hjälpa till i föreningen, allt från 
styrelsearbete, olika ansvarsområde, punktinsatser osv. Utfallet har hitintills inte 
varit överväldigande men vi fortsätter att jobba på. 
 
Vi har fått in ett antal nya ledare i föreningen med utländsk bakgrund. 
 
Vi kommer att få in minst en ny styrelseledamot (kommer att ingå i 
ungdomssektionen också) med utländsk bakgrund vid nästa årsmöte i april. 

 
Vi har haft mycket bra samtal med våra a-lagsspelare, som många kommer från 
de utsatta områdena, är i åldern 17 till 22 år, och känner/känner till de ungdomar 
som har kommit eller är på väg att hamna snett i samhället. Vår summering av 
detta är att det krävs enormt med insatser för att få dessa ungdomar in i riktig 
verksamhet och att de får tydliga förebilder. Detta är något man ofta pratar om 
men vi vill hävda  
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att det är extremt viktigt att det finns resurser för detta där idrotten bara är en del i 
det stora hela. 
 

Våra värdegrunder har uppdaterats, omarbetatas och kommit ut till ledare, 
spelare och föräldrar. Detta tog en hel del tid i början på projektet. Utfallet har 
varit mycket gott. 
 
Vi har en del kvar att göra när det gäller fördjupning i svensk föreningsliv och ideel 
verksamhet. Detta kommer vid nästa inbokade träffar eller om det inte hinns med 
på ytterligare separat träff. 

 
 

Uppsökande verksamhet i utsatta område.  

 

Detta börjar vi med direkt efter avslutad futsalsäsong då de är dessa spelare, plus 
fotbollsspelare, som är och kan vara förebilder för ungdomar i dessa område. Vi 
kommer också att börja med spontanfotboll för alla oavsett de tillhör någon 
förening eller ej. 

 

 Fler svenskar i verksamheten.  

 

Vi har fått in en hel del nya killar av icke utländkst påbrå. Vi skall inte ta på oss för 
mycket ära av detta då det är för kort tid på att mäta detta och även för att skapa 
en positiv attityd för att spela och träna med utländska killar.  
Mycket tror jag vi fått då vi fått flytta en del vinteraktiviteter från Ramnerödskolan 
till Östrabo. 

 
 

 
Nedanstående är verksamheter som ligger i plan i steg 2. 

 

 

 Fadderverksamhet 

 

Alla våra a-lagsspelare har blivit faddrar för våra olika ungdomslag. Detta innebär 
att kommer att närvara både på vissa träningar och även på matcher och 
sammandrag. A-lagspelarna tycker att detta skall bli mycket roligt och kanske kan 
vi få nya ledare denna vägen också. 

 Pröva på -idrott 

 Läxläsning 

 Kamratgården som samlingsplats 

 Flickfotboll 

 

 

 

Jan Inge Carlsson 

Ordförande IFK Uddevalla 
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Handlingsplan för IOP. 
 

 

Nedanstående handlingsplan gäller t o m 28 februari 2020 då detta skall vara genomfört eller uppstartat. 

I steg 2 fortsätta arbetet prioriterat efter de punkter som finns ovan (eller nya) som känns mest viktigt för 

tillfället och på sikt. 

 

 
 Skapa träffar med spelare och föräldrar med olika inriktning inom 

föreningskunskap ihop med SISU.  

Start sept-oktober 2019. 10 tillfällen á 3 timmar. 
 Så fungerar svenskt föreningsliv 

 Styrelsearbete 

 Ideell verksamhet i föreningen 

 Värdegrunder 

 Att vara/bli ledare/tränare 

 

 Uppsökande verksamhet i området. 

Start under hösten 15-20 timmar 

 

 Attrahera fler barn och ungdomar för att nå en bättre integration. 

 
Nedanstående är verksamheter som ligger i plan i steg 2. 

 

 

 Fadderverksamhet 

 Pröva på -idrott 

 Läxläsning 

 Kamratgården som samlingsplats 

 Flickfotboll 

 

 

 

 

 

 

Jan Inge Carlsson 

Ordförande IFK Uddevalla 
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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  

   

Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) 

 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun 

och föreningen IFK Uddevalla avseende 

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 
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Förutsättningar för överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Uddevalla kommun 

 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling 

som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer 

konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på 

marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

 

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna sektorn.  

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser). 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

 

Parter i denna överenskommelse 

 

Uddevalla kommun, Kultur och fritidsnämnden  

Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla 

Organisationsnummer: 212000-1397 

 

Föreningen IFK Uddevalla 

Box  239, 451 17  Uddevalla 

Organisationsnummer: 858500-0899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1. 

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre 

identifierade sk utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg). 

Utanförskapsområdena definieras genom att färre andel förvärvsarbetar, fler är 

långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre. 

Utifrån välfärdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst 
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utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark 

koppling mellan socioekonomiska förutsättningar och deltagande i föreningsidrotten. 

Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort 

antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel 

av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur 

och andra normer styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i 

föreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den föreningsstruktur och 

den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas 

verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för deltagande i 

föreningsverksamhet för områdets barn och unga.  

 

Målsättning 

Denna överenskommelse syftar till att ge IFK Uddevalla förutsättningar att fortsätta sitt 

arbete med idrottsverksamhet för barn och unga i Uddevallas norra stadsdelar. 

Överenskommelsen syftar också till att utveckla arbetet för att skapa en fördjupad 

kunskap hos barn, unga och deras föräldrar, om ideell verksamhet och dess 

förutsättningar. Utbildningsverksamheten har som målsättning att öka delaktigheten för 

samtliga grupper i föreningens verksamhet.  Målsättningen är att IFK Uddevallas arbete 

ska komplettera Uddevalla kommuns uppdrag och insatser kring demokrati, folkhälsa 

och inkludering. 

 

Överenskommen verksamhet 

IFK Uddevalla ska: 

 Utveckla metoder för kunskapsspridning hos sina medlemmar om hur ideell verksamhet 

fungerar.  

 Samverka med SISU idrottsutbildarna i arbetet. 

 Öka medlemmarnas engagemang i föreningens olika verksamhetsdelar – såsom 

styrelsearbete, aktivitetsledning, aktiviteter m.m.  

 

Uddevalla kommun ska: 

 Genom kultur och fritidsförvaltningen ge stöd till IFK Uddevalla i deras arbete med 

kunskapsspridning och medverka vid utbildningsinsatser för att ge information om 

kommunens samverkan med ideell sektor.  

 

Uppföljning 

Syftet med uppföljningsmöten är att tillse så att förutsättningar och villkor för 

överenskommelsen uppfylls. Syftet är också ett gemensamt lärande och 

metodutveckling. 

 

 Uppföljning sker minst två gånger per år, i januari och augusti. Sammankallande  

är IFK Uddevalla. 

 Uppföljning sker genom möte med representant från styrelsen i IFK Uddevalla och 

representant från Kultur och fritidsförvaltningen. 

 IFK Uddevalla ska årligen, i augusti månad, lämna en skriftlig rapport till Uddevalla 
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kommun till stöd för uppföljningen. 

 

Ekonomi 

Uddevalla kommun ger en ersättning om 450 000 kr/år till IFK Uddevalla för 

avtalsperioden, under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt överenskommelse. 

Ersättningen utbetalas för ett år i taget med start 2019-09-01  

 

Avtalad period 

Överenskommelsen avser en avtalad period om 2 år, 190901–210901 med en 

uppsägningstid på 6 månader. 

 

Omförhandling, hävningsrätt, tvist 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar i denna överenskommelse. 

Om betydande avvikelser från överenskommelsen, inklusive budget, planeras ska 

parterna innan förändringen genomförs föra dialog. Båda parter ska godkänna 

förändringen för att den ska kunna ske. 

 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina 

åtaganden. I sådana fall gäller en uppsägningstid om 3 månader. I det fall föreningen 

bryter överenskommelsen under pågående kan den bli återbetalningsskyldig för hela 

eller del av ersättningen som betalats ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar. 

 

 

 

Datum……………………   Datum……………………  
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För IFK Uddevalla   För Uddevalla kommun 

 

 

 

……………...……………    ………………………………… 

Jan-Inge Carlsson   Monica Bang Lindberg 

Ordförande    Ordförande 

Kultur och fritidsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-03-11 Dnr KFN 2020/00005 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2020-03-18 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

 

Fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering  

Beslut KS 2020-02-26 § 64  

Beslut Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2020-02-12 § 7 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-01-27 

 

Uddevalla kommuns uppdrag till Bohusläns museum 2020-2022 

 

Uddevalla kommuns uppdrag till Regionteater Väst 2020 

 

Planerad verksamhet på RTV i Uddevalla, våren 2020 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 
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