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Handläggare 

Avdelningschef Carina Wiberg Borgh 

Telefon 0522-69 65 10 
cwb@uddevalla.se 

 

Uddevalla kommuns bestämmelser för föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 i uppdrag att utvärdera 

föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. 

 

I det nuvarande systemet för föreningsbidrag (bilaga 3) så finns det politiskt antagna 

regler för en del av våra föreningskategorier medan vi helt saknar det för andra. Det 

råder dessutom en otydlighet i gränsdragningen mellan vilka förening som har rätt att 

söka föreningsbidrag och för vad. Det är också oklart vad som gäller för föreningar och 

andra sammanslutningar som inte har möjlighet till ett kontant föreningsbidrag.  

 

Syftet med översynen har varit att tydliggöra syfte och ändamål med det kontanta 

bidraget till allmännyttiga ideella föreningar, tydliggöra villkoren för att få bidrag i 

respektive bidragskategori samt koppla ihop kultur och fritidsnämndens övergripande 

syfte med utformningen av det kontanta bidraget till allmännyttiga ideella föreningar.  

 

I det nya förslaget (bilaga 2) har det arbetats fram förtydliganden vad avser villkoren för 

att bli godkänd i föreningsregistret samt bidragsberättiganden. I förslaget återfinns 

också tydliga definitioner för bidragskategorierna samt att ändamålet med bidraget är 

klarlagt. Villkoren för att kunna göra en ansökan har även det förtydligats. Översynen 

har identifierat ett antal föreningar som av olika anledningar inte tydligt kan placeras i 

en bidragskategori (bilaga 4). Under 2023 kommer förvaltningen att genomföra dialoger 

med dessa föreningar för att utreda förutsättningarna för ett eventuellt ekonomiskt stöd i 

annan form än föreningsbidrag. Eventuellt skulle det bli fråga om unika 

överenskommelser med kultur och fritidsnämnden alternativ kunna omfattas av IOP 

eller ÖK idé. 

 

Processen för framtagande av förslag till nya bestämmelser samt förslag till 

implementering av dessa beskrivs i bilaga 1.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-08 

Bilaga 1: Beskrivning av process för framtagande och implementering av förslag till 

bestämmelser för föreningsbidrag  

Bilaga 2: Uddevalla kommuns bestämmelser för föreningsbidrag  

Bilaga 3: Dokumentation för föreningsbidrag, aktuella under 2022 och dessförinnan. 

Bilaga 4: Föreningar som inte kan placeras in bland de bidragskategorier som 

föreslagits gälla fr o m 2023 
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Bilaga 5: Bestämmelser för föreningsbidrag, fastställda av kultur och fritidsnämnden 

2007-08-22 och reviderade 2020-11-18 § 162 

Bilaga 6: Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2007-08-22 § 120  

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden antar Uddevalla kommuns bestämmelser för föreningsbidrag 

enligt bilaga 2. 

 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att implementera 

bestämmelserna i enlighet med förslaget i bilaga 1. 

 

Kultur och fritidsnämnden upphäver Bestämmelser för föreningsbidrag, fastställda av 

kultur och fritidsnämnden 2007-08-22 och reviderade 2020-11-18 § 162. 

 

Kultur och fritidsnämnden upphäver nämndens beslut från 2007-08-22 § 120 om 

antagande av ”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar för 

föreningsbidrag, som beslutas av kultur och fritidsnämnden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Carina Wiberg Borgh 

Förvaltningschef Avdelningschef 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

Berörda föreningar 
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Bilaga 1: Beskrivning av process för framtagande och 

implementering av förslag till bestämmelser för 

föreningsbidrag fr o m 2023  

Bakgrund 
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 i uppdrag att utvärdera 

föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. Uppdraget 

föranleddes bland annat av en översyn av föreningsstödet i Uddevalla kommun. En 

utvärdering av nuvarande stöd genomfördes med representanter från det lokala 

föreningslivet, ledamöter från bland annat kultur och fritidsnämnden samt 

tjänstepersoner från kultur och fritidsförvaltningen.  

 

Det lokala föreningslivet utgör en del av civilsamhället, dvs en arena som är skild från 

staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar 

tillsammans i gemensamma intressen1.  

 

Det lokala föreningslivet inrymmer ett utbud av föreningskategorier med skilda logiker 

och ändamål. Dessa olika logiker tydliggörs i de nationella målen för civilsamhället och 

de två förgreningarna idrotts- och kulturpolitiken:   

 

 Det nationella målet för civilsamhället är att ”utveckla det civila samhällets 

möjligheter att göra människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att 

påverka den egna livssituationen eller samhället i stort”, dvs riktar sig 

verksamheter som i första hand brukar beskrivas som idéburna.   

 Det nationella målet för idrottspolitiken är att ”ge möjlighet för folk att 

motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa samt stödja en fri och 

självständig idrottsrörelse”, dvs stimulera till fysisk aktivitet.  

 Det nationella målet för kulturpolitiken är att ” kulturen ska vara en dynamisk, 

utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha 

möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling”, dvs stödja verksamhet som på olika 

sätt riktas till såväl kulturproducent som konsument.  

Detta gör också att vilken typ av stöd som de olika föreningarna är i behov av skiljer sig 

åt. I ovan nämnda översyn, liksom i efterföljande arbetsmöten med det lokala 

                                                      
1 Regeringskansliets definition aktuell 2022-11-02 
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föreningslivet, politiker och tjänstepersoner, har detta perspektiv uppmärksammats och 

särskilt idéburna föreningar har upplevt sig ”ramla mellan stolarna” i nuvarande 

stödstruktur.  

 

Samhällstrenden pekar på allt färre föreningsaktiva och forskning visar att 

föreningsanslutning bland barn och unga i hög grad är knuten till socioekonomiska 

faktorer. På senare tid har andra former av överenskommelser mellan civilsamhälle och 

kommun blivit allt mer vanligt förekommande, såsom Offentligt Idéburet Partnerskap - 

IOP. Lokalt finns också Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla - 

ÖK Idé.  

 

Ett samarbete mellan de som, inom Uddevalla kommun, arbetar med IOP, ÖK-idé samt 

föreningsbidrag är därför viktigt att etablera för att fånga upp de grupper som inte valt 

att organisera sig i föreningsformen eller som inte uppfyller kriterierna för att få bidrag 

enligt kommunens bestämmelser för föreningsbidrag.  

 

I Uddevalla kommun finns politiskt antagna regler för en del av våra 

föreningskategorier medan vi helt saknar detta i andra. Det råder dessutom en otydlighet 

i gränsdragningen mellan vad är en förening som har rätt att söka föreningsbidrag och 

vad som gäller för föreningar och andra sammanslutningar som inte har det.  

 

Syfte och mål 
Syftet med översynen har varit att: 

 

 tydliggöra syfte och ändamål med det kontanta bidraget till allmännyttiga ideella 

föreningar 

 tydliggöra villkoren för att få bidrag i respektive bidragskategori 

 koppla ihop kultur och fritidsnämndens övergripande syfte med utformningen av 

det kontanta bidraget till allmännyttiga ideella föreningar  

 

Kultur och fritidsnämndens övergripande mål och 

principer för styrning2 
Målet är att skapa verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar 

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

fritids verksamhet syftar till att: 

 

 stärka demokratin och yttrandefriheten, 

                                                      
2 Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021. Beslutad av kultur och fritidsnämnden 2020-12-08 § 

175 



 
 

Bilaga 1 

 

3(6) 

2022-11-08 Dnr KFN 2022/00141 

 

 

 stärka folkhälsan  

 stärka social gemenskap  

 stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen 

 

Avgränsningar 
Översynen har omfattat förslag på ett nytt regelverk för det kontanta bidraget till 

allmännyttiga ideella föreningar som finns inom kultur och fritidsnämndens 

ansvarsområde. Översynen har också omfattats av bidrag till friluftslivet men eftersom 

utformningen av förslaget tar sikte på fler målgrupper än de allmännyttiga ideella 

föreningarna har vi valt att bryta ut bidrag till friluftslivet till en separat utredning. De 

föreningar/organisationer som inte uppfyller kriterierna för föreningsregister och 

bidragsberättigade ingår inte i förslaget utan kommer att hanteras individuellt utifrån 

vikten av den verksamhet de bedriver för kommunmedborgarna. 

 

Metod 
Under 2018 presenterades ”Utredning av det totala stödet till föreningar inom kultur och 

fritidsnämndens verksamhetsområde i Uddevalla kommun”. Utredningens syfte var bl a 

att kartlägga de kontanta bidragen till föreningslivet. Under 2020 genomfördes separata 

arbetsmöten med kultur och fritidsnämnden, kultur och fritidsförvaltningen och 

föreningslivet i syfte att få fram respektive intressents framtida önskade läge för bl a det 

kontanta stödet.  

 

Förvaltningen har genomfört en omvärldsspaning för att sätta ett framtida system i 

relation till vår omvärld. Det praktiska arbetet med att arbeta fram ett förslag har pågått 

under perioden september 2021 till november 2022. Under den tiden har förvaltningens 

utredare haft kontinuerliga arbetsmöten med kultur och fritidsnämnden för att få en 

politisk styrning av innehållet.  

 

Skillnader mellan befintligt regelverk och förslag på 

nytt regelverk 
Innehållsmässigt är det små skillnader mellan de inledande texterna i det nya förslaget 

jämfört med det befintliga. Texterna har förtydligats och fått nya rubriker i förslaget till 

nya regler. Den tydligaste förändringen är att villkoren för att bli godkänd i 

föreningsregistret samt bidragsberättigad är mer specificerade i det nya regelverket. 

 

I bilaga 2 återfinns förslag till nya bidragsregler fr o m 2023 inklusive värdegrund för 

föreningsstöd, vad som gäller för att få vara med i föreningsregistret samt vilka kriterier 

som måste uppfyllas för att vara bidragsberättigad. 
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I bilaga 3 kan man läsa om vilka regler som gäller i dagsläget. De inledande texterna 

omfattar rubrikerna föreningsbidrag från kommunen, regler för föreningsbidrag samt 

allmänna villkor och förutsättningar. 

Befintligt regelverk 

I nuvarande bidragssystem så har vi ett relativt väl fungerande och ändamålsenligt 

system för hanteringen av bidragen för vissa bidragskategorier, till exempel barn och 

ungdomsföreningar. Det finns dock flera bidragskategorier som saknar regelverk och ett 

definierat syfte med bidraget, exempelvis kulturföreningar och sociala föreningar.  

 

I befintligt regelverk återfinns bidrag till föräldradrivna öppna förskolor samt väntjänst 

som föreslås upphöra. Dessa bidragskategorier har varit av karaktären uppdrag och inte 

av ”klassisk” föreningsverksamhet.  

 

Förslag till nya regler 

I det nya förslaget har det arbetats fram tydliga definitioner för bidragskategorierna3. 

Ändamålet med bidraget har tydliggjorts. Vilka villkor som ska vara uppfyllda för att 

kunna göra en ansökan återfinns också. Varje bidragskategori omfattas av olika typer av 

bidragsarter4 som föreningar kan sökas.  

 

Vid utformningen av det nya förslaget har det varit viktigt att ha samma struktur på 

bidragskategorierna och bidragsarterna där det har varit möjligt. Förvaltningen har 

eftersträvat en enkelhet och tydlighet som möjliggör för tjänstepersonerna att hantera 

bidragsarterna som verkställighet5. Exempel på bidragsarter som omfattas av detta är 

grundbidrag, medlemsbidrag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag och driftsbidrag. Fördelen 

med en enkel administrering av bidragen är att föreningarna snabbare får sin pengar 

utbetalda och att tjänstepersonerna kan fördela om sin tid till att stödja föreningarna mer 

operativt. 

 

Förvaltningens ambition med de nya reglerna har också varit att särskilt gynna 

föreningarnas möjlighet att skapa aktiviteter för sina medlemmar och allmänhet. Ett 

exempel på detta är att en ny bidragskategori införs i form av aktivitetsbidrag för 

seniorer 65 år och äldre.  

 

                                                      
3 Funktionsrättsförening, länkförening, pensionärsförening, aktivitetsbidrag för seniorer 65 år och äldre, 

aktivitetsbidrag för barn och ungdom 7-20 år, lokalbidrag för barn och ungdom 7-20 år, driftsbidrag för 

barn och ungdom 7-20 år, projektbidrag för barn och ungdom 7-20 år, kulturförening. 
4 Grundbidrag, medlemsbidrag, lokalbidrag, projektbidrag, verksamhetsbidrag, aktivitetsbidrag, 

driftsbidrag, arrangemangsbidrag 
5 Verkställighetsbeslut är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av deras 

tjänsteställning. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas i allmän förvaltningsdomstol enligt 

kommunallagens bestämmelser. 
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Civilsamhället genom enskilda överenskommelser 

De sociala föreningarna6 är väldigt olika i sin karaktär. Här återfinner vi flera föreningar 

som inte har sitt säte i Uddevalla kommun eller har någon lokal verksamhet i 

kommunen, men som ändå kan vara mycket viktig för Uddevallaborna, som t ex BRIS7. 

Att ha sitt säte och bedriva verksamhet i Uddevalla är en av de grundläggande 

kriterierna i det nya regelverket och därför kan inte den typen av föreningar omfattas av 

föreningsbidragssystemet. Föreningens verksamhet och utbud kan dock även 

fortsättningsvis vara av intresse för kommunen att stödja ekonomiskt. 

 

Översynen har identifierat ett antal föreningar som av olika anledningar inte tydligt kan 

placeras i en bidragskategori8. Dessa behöver förvaltningen ha en dialog med för att 

identifiera varje enskild förenings förutsättningar samt bereda underlag inför politiska 

beslut. Efter sådana överläggningar med dessa föreningar skulle unika 

överenskommelser kunna fastställas av kultur och fritidsnämnden alternativ kunna 

omfattas av IOP eller ÖK idé. Förvaltningen avser att under 2023 utreda möjligheterna 

till sådana överenskommelser.  

 

Implementering och genomförande 
Förvaltningen föreslår ett generellt införande av de nya reglerna fr o m 2023 men med 

vissa övergångsregler. 

De flesta föreningarna kommer med de nya reglerna att få en oförändrad bidragsnivå 

eller en höjd nivå. Förvaltningens förslag är därmed att vi kan implementera de nya 

reglerna. Det finns dock vissa undantag från detta.  

 

Bidrags/föreningskategori Bidrag 2023 

Bridgeförening Samma bidragsnivå som 2022. Omfattas från 2024 av 

bidragskategorin aktivitetsbidrag för seniorer 65 år och 

äldre.  

Driftsbidrag för barn och 

ungdomar 7-20 år 

Utbetalas under 2023 enligt gällande avtal 

(anläggningsbidrag). Under 2023 informeras berörda 

föreningar om det nya driftsbidraget. I de fall en 

uppsägning av gällande avtal sker i samförstånd kan 

föreningen ansöka om driftsbidrag enligt det nya 

regelverket 2023. Nya föreningar kan ansöka enligt det 

nya regelverket under 2023. 

Det nya driftsbidraget träder i kraft, för samtliga, senast 

2024. 

                                                      
6 Se bilaga 4: Föreningar som inte kan placeras in bland de bidragskategorier som föreslagits gälla fr o m 

2023 
7 BRIS – Barnens rätt i samhället 
8 Se bilaga 4: Föreningar som inte kan placeras in bland de bidragskategorier som föreslagits gälla fr o m 

2023 
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Kulturbidrag Samma bidragsnivå som 2022. Nya regler för 

driftsbidrag träder i kraft fr o m 2024. 

Föreningar som kommer att 

hamna utanför 

bidragskategorierna9 

Samma bidragsnivå som 2022. Eventuell 

överenskommelse eller liknande träder i kraft fr o m 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Se bilaga 4: Föreningar som inte kan placeras in bland de bidragskategorier som föreslagits gälla fr o m 

2023 
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Värdegrund för föreningsstöd 
Kommunens övergripande mål med samarbete med föreningslivet är att 

främja medborgarnas möjligheter att aktivt delta i föreningslivet på egna 

villkor. Därigenom skapas förutsättningar för fler medborgare att kunna 

uppleva, lära och agera. Föreningsbidragen ska bidra till att stödja ett 

föreningsliv som är uppbyggt på demokratiska grunder och som erbjuder 

ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.  

Föreningar ska ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika 

villkor och föreningar skall vara öppna för alla som önskar delta i 

verksamheten och den demokratiska processen.  

Regelverket som följer omfattar hur kommunen stödjer allmännyttiga 

ideella föreningar och vad som krävs för att kunna erhålla subventioner 

och bidrag. 

Intentioner 

Alla får vara med. En förening som samarbetar med kommunen skall 

vara öppen för alla. Alla som vill kan lösa medlemskap och kan delta i 

föreningens verksamhet och demokratiska arbete. Detta utan att 

begränsas av exempelvis kön, ålder, etnicitet, socioekonomi, 

utbildningsnivå, sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller funktion. 

Stärka demokrati och yttrandefrihet. Uddevalla kommun arbetar 

med att stödja föreningar som grundas i demokratiska strukturer, 

värderingar och ideal. Stödet skall medverka till att alla 

människors röst och lika värde respekteras.  

 

Jämställdhet. Förening skall sträva efter en jämställd 

könsfördelning i både organisation och verksamhet. 

 

Stärkt barnperspektiv. Uddevalla kommun arbetar för att följa 

och sprida kunskap om Förenta nationernas (FN) 

Barnkonvention. Mot denna bakgrund uppmanas samtliga 

föreningar som samarbetar med kommunen att arbeta i 

konventionens anda och utveckla verksamhet där 

barnperspektivet stärks.  

 

Tillgänglighet. Tillgänglighet är en mänsklig rättighet som handlar 

om att fysisk miljö och bemötande ska vara användbar och 
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begriplig för alla oavsett förmåga. Förening skall aktivt arbeta för 

att tillgängliggöra sin verksamhet. 

 

Trygg och säker. Uddevalla kommun arbetar aktivt för en trygg 

och säker miljö för alla invånare och besökare. Det kan handla 

om brottsförebyggande arbete, folkhälsa, krisarbete och många 

andra insatser. Tillsammans med föreningslivet vill vi skapa 

möjligheter för fler att känna sig trygga och säkra i såväl 

föreningsverksamheten som i samhället. 

 

Hållbar utveckling. Uddevalla kommun är certifierad enligt 

miljöledningssystemet ISO 14 001:2015 och förbunden att arbeta 

med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Kommunen 

arbetar aktivt för en minskad klimatpåverkan, öka cirkulär 

ekonomi och tillsammans med föreningslivet skapa ett hållbart 

samhälle. 

 

Stärkt folkhälsa. Uddevalla kommun och föreningslivet strävar 

tillsammans efter att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter som 

motsvarar medborgarnas behov och önskemål. Människors 

unika behov av meningsfullhet och delaktighet skall tas i 

beaktande där social gemenskap byggs runt gemensamma 

intressen. 

 

Drogförebyggande. Föreningens verksamhet skall präglas av ett 

tobaks-, alkohol-, och drogfritt förhållningssätt. Förening skall, 

såväl ledare som individ, bedriva ett aktivt arbete för att skapa 

en verksamhet och miljö fri från doping. 
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Föreningsregistret 

Allmännyttiga ideella föreningar som har sitt säte, medlemmar och 

huvudsaklig verksamhet i Uddevalla kan ansöka om att bli sökbara 

och marknadsföra sig i Kultur och fritidsförvaltningens 

föreningsregister. Att bli en godkänd förening är första steget i ett 

samarbete med Kultur och fritidsnämnden. Samarbetet grundas på 

att föreningens och kommunens intressen och intentioner 

sammanfaller väl och förstärker varandra.  

Förening som är med i föreningsregistret får: 

 Marknadsföring i föreningsregistret. 

 En lägre taxa vid förhyrning av lokal hos kultur och fritid. 

Förening som är med i föreningsregistret förbinder sig att: 

 Årligen uppdatera sina kontaktuppgifter i Kultur och 

fritidsförvaltningens verksamhetsprogram, förslagsvis efter 

genomfört årsmöte. 

 Vid stadgeändringar förbinder sig föreningen att omgående 

delge Kultur och fritidsnämnden sina nya stadgar.  

  

Föreningsregistret
Bidrags-

berättigande
Bidrag



  6 (36) 

   

 

  Dnr: KFN 2022/141  

 

 

Villkor 

1. Föreningen skall verka utifrån intentionerna av värdegrund för 

föreningsstöd. 

2. Föreningen har ett syfte som är till nytta för allmänheten 

(allmännyttig). 

3. Föreningen bedriver en ideell verksamhet utan ekonomiskt 

vinstintresse för sina medlemmar.  

4. Föreningen skall ha sitt säte och huvudsaklig verksamhet i 

Uddevalla kommun.  

5. Föreningen skall vara öppen och välkomnande för alla. 

6. Föreningen skall ha ett förhållningssätt där alla barn och 

ungdomar får delta på egna villkor. 

7. Föreningen skall arbeta efter antagna, demokratiska stadgar 

och har av årsmötet vald styrelse och revisor samt skall i övrigt 

arbeta enligt vedertagna krav på demokrati. 

8. Föreningens valda styrelse måste bestå av minst ordförande, 

kassör och sekreterare. En och samma person får inte inneha 

fler än en av dessa poster. Vald revisor skall inte ingå i 

föreningens styrelse. 

 

Förening som inte kan godkännas: 

 Ekonomisk- eller facklig förening. 

 Vägförening 

 Skolförening för elever eller föräldrar. 

 Förening som bedriver inslag av eller propaganda för 

extremism eller främlingsfientligt uttryck. 

Ansökan 

Ansökan till föreningsregistret görs digitalt via Kultur och 

fritidsförvaltningens verksamhetsprogram.  

Till ansökan skall följande biläggas: 

 Kopia av föreningens stadgar. 

 Kopia av justerat protokoll fört vid bildandemöte eller senaste 

årsmöte. 

 Kopia av Skatteverkets registerutdrag om tilldelat 

organisationsnummer. 
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Bidragsberättigande  
Allmännyttig ideell förening som avser att söka bidrag skall årligen ansöka 

om att bli bidragsberättigad. Med denna ansökan visar föreningen att 

den kan ges förtroende att hantera kommunala bidrag.  

Villkor 

1. Förening skall uppfylla villkoren för föreningsregistret. 

2. Bedriva en egen och kontinuerlig verksamhet för sina 

medlemmar. 

3. Förening ska ha en väl avvägd nivå på medlemsavgift per 

verksamhetsår, minst 100 kronor/enskild medlem. 

4. Medlem skall vara registrerad i föreningens medlemsförteckning 

med namn, personnummer och adress. 

5. Beviljat bidrag utbetalas endast via plus-eller bankgiro 

registrerat på föreningen.  

 

Förening som inte kan godkännas: 

 Partipolitisk organisation, med undantag av ungdomsförbund vars 

moderparti har mandat i Kommunfullmäktige i Uddevalla  

 Supporter-, kamratförening eller liknande som har direkt syfte att 

stödja annan förening. 

 Paraplyorganisation vars syfte är att stötta sina medlemsföreningar. 

 Stiftelser  

  

Föreningsregistret
Bidrags-

berättigande
Bidrag
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Ansökan 

Ansökan sker senast xx via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram.  

Föreningen skall i samband med ansökan redovisa: 

 Antalet medlemmar  

 Underskrivet och justerat årsmötesprotokoll från föreningens senaste 

ordinarie årsmöte. 

 Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret. 

 Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.  

 Ekonomisk berättelse som innefattar resultat och balansräkning för 

det senaste verksamhetsåret.  

 Underskriven revisionsberättelse som tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet 

för det senaste verksamhetsåret avseende verksamhet och 

förvaltning. 

 

Ansökan skall vara inlämnad inom angiven tid och/eller vara komplett för 

att kunna handläggas. Ansökan som inte uppfyller ovan nämnda krav 

avslås. 

Kontroll 

Förening skall på begäran kunna uppvisa underlag som ligger till grund för 

beslut om bidrag, till exempel medlemsförteckning eller närvarokort. 

Efterfrågat underlag skall inkomma till förvaltningen senast 5 vardagar 

efter begäran. 

I det fall efterfrågad dokumentation inte inkommer inom angiven tid eller 

inte kan godkännas av Kultur och fritidsnämnden kan utbetalat bidrag 

begäras tillbaka till del eller i sin helhet. Förening som i ansökan eller 

redovisning lämnar oriktiga uppgifter avstängs från all fortsatt 

bidragsutbetalning med omedelbar verkan. Detta gäller till dess att Kultur 

och fritidsnämnden bedömer att det finns skäl att häva avstängningen.  

 

Förening som mottager bidrag medger samtidigt att Kultur och 

fritidsnämnden får full insyn i föreningens verksamhet, ekonomisk och övrig 

förvaltning i minst 5 år efter utbetalt bidrag. 

 

Förening som väsentligen frångår sin kärnverksamhet eller om föreningen 

upphör, som juridisk person eller med sin verksamhet skall föreningen utan 

dröjsmål meddela detta till Kultur och fritidsnämnden. Föreningen skall 

även inkomma med justerat protokoll gällande föreningens beslut. Kultur 
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och fritidsnämnden avgör om en återbetalning av bidrag till del eller i sin 

helhet skall ske.  
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Funktionsrättsförening 

Ändamål 

Funktionsrättsföreningar skapar sociala nätverk för människor som är 

funktionsnedsatta eller drabbats av sjukdom. Föreningarna är även 

informationskällor och rådgivande samarbetspartners för såväl kommunen 

som vårdgivare för att tillsammans skapa bättre livsförutsättningar för alla. 

Definition av funktionsrättsförening 

Med funktionsrättsförening menas förening som har till syfte att tillvarata 

funktionsnedsattas intressen inom ramen för hälsorelaterade diagnoser.  

Villkor 

Funktionsrättsförening som har en demokratisk uppbyggnad kan ansöka 

om bidrag. Till ansökan skall bifogas: 

 Årsmötesprotokoll 

 Verksamhetsplan 

 Verksamhetsberättelse 

 Ekonomisk redovisning 

 Revisionsberättelse 

 

Föreningen måste även ha minst 5 medlemmar bosatta i Uddevalla 

kommun. 

Lokalbidrag utgår för lokal där föreningen har ett årshyresavtal. Avtalet 

skall vara så tydligt att det klart framgår vad som är föreningens 

rättigheter och skyldigheter. 

  



  11 (36) 

   

 

  Dnr: KFN 2022/141  

 

 

Bidrag 

 Grundbidrag 

För funktionsrättsföreningar utgår ett fast bidragsbelopp på 7 000 

kronor per verksamhetsår. 

 Medlemsbidrag 

För medlemmar som är bosatta i Uddevalla kommun utgår ett 

bidrag med 40 kronor per medlem.  

 Lokalbidrag  

Förening skall i första hand förhyra lokal hos föreningen Funktionsrätt 

Uddevalla.  

Förening som förhyr hos Funktionsrätt Uddevalla erhåller inget 

lokalbidrag.  

Föreningen skall bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Uddevalla 

kommun för att lokalbidrag skall kunna beviljas. För föreningslokal 

som finns utanför Uddevalla kommun kan bidrag inte beviljas. 

Förening som av utrymmes- eller ändamålsskäl inte kan erbjudas 

lokal enligt ovan kan lokalbidrag erhållas efter särskild prövning. 

Bidrag utgår med 80 % av bidragsgrundande kostnader* för 

föreningslokalen.  

Förening som planerar att ingå hyresavtal för lokal, för vars 

kostnader föreningen avser att ansöka om lokalbidrag, skall erhålla 

ett godkännande av Kultur och fritidsnämnden innan avtal ingås. 

De bidragsgrundande kostnaderna skall framgå tydligt i 

föreningens ekonomiska redovisning. 

*Bidragsgrundande kostnader är hyra samt el, uppvärmning, vatten och avlopp med avdrag 

för eventuella intäkter av uthyrning. Bidraget baseras på kostnader för det senaste 

verksamhetsåret. 
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 Projektbidrag  

Kultur och fritidsnämnden beslutar, med ledning av det som 

framgår av ansökan, om bidrag skall beviljas och med vilket 

belopp eller om ansökan skall avslås. 

Företräde vid fördelning av tillgänglig ekonomiska medel ges 

ansökningar som syftar till att:  

  

 Bedriva, öka eller på annat sätt utveckla verksamheten, 

företrädesvis för barn och ungdomar.  

 Främja jämställdhet och mångfald.  

 Främja inflytande i föreningslivet.  

 Främja aktiviteter ur ett folkhälsoperspektiv. 

 Införskaffa hjälpmedel som underlättar deltagande i 

föreningens aktiviteter.  

 Främja spridning av kunskap om föreningens verksamhet. 

 Genomföra projekt som inkluderar allmänheten. 

Bidraget beviljas endast till projekt som genomförs i Uddevalla 

kommun. 

Ansökan 

Ansökan sker senast xx via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram.  

Ansökan skall vara komplett för att kunna handläggas. 

Utbetalning 

Utbetalning av bidrag verkställs senast den xx.  

Projektbidrag utbetalas mot ekonomisk redovisning (faktura och kvittens 

på betalning) eller enligt särskild överenskommelse i varje enskilt 

fall. Redovisning inlämnas via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram.  

Projektbidrag utbetalas senast 30 dagar efter att redovisning inlämnats till 

Kultur och fritidsnämnden.  

I händelse av att det ekonomiska utrymmet i sin helhet är utnyttjat, kan 

Kultur och fritidsnämnden justera bidragsbeloppet även om det är 

uppenbart att förening uppfyller kriterier för ett beviljande. 
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Länkförening 

Ändamål 

Alkoholrelaterad ohälsa påverkar såväl individer som omgivning.  

Länkföreningar utgör ett viktigt komplimenterande stöd till sociala insatser 

inom ramen för det kommunala ansvaret.  

Definition av länkförening 

En länkförening är en förening som bedriver kamratstödjande verksamhet 

för att motverka missbruk. 

Länkföreningar är medlem i ett länkförbund som stödjer den lokala 

föreningars verksamhet.  

Villkor 

Länkförening som är bidragsberättigad enligt gällande regelverk, med 

undantag för krav på medlemsavgift, kan ansöka om bidrag. 

Lokalbidrag utgår för lokal där föreningen har ett årshyresavtal. Avtalet 

skall vara så tydligt att det klart framgår vad som är föreningens 

rättigheter och skyldigheter. 

Bidrag 

 Lokalbidrag  

Lokalbidrag lämnas med 90 % av bidragsgrundande kostnader* för 

föreningslokalen.  

Förening som planerar att ingå hyresavtal för lokal, för vars 

kostnader föreningen avser att ansöka om lokalbidrag, skall erhålla 

ett godkännande av Kultur och fritidsnämnden innan avtal ingås. 

De bidragsgrundande kostnaderna skall framgå tydligt i 

föreningens ekonomiska redovisning. 

*Bidragsgrundande kostnader är hyra samt el, uppvärmning, vatten och avlopp med avdrag 

för eventuella intäkter av uthyrning. Bidraget baseras på kostnader för det senaste 

verksamhetsåret. 

 Verksamhetsbidrag  

Verksamhetsbidrag fördelas utifrån behov och ändamål av 

föreningens motivering enligt ansökan. 
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Ansökan 

Ansökan sker senast den xx via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram.  

Ansökan som inte är komplett kan inte handläggas. 

Utbetalning 

Utbetalning av bidrag verkställs senast xx.  

I händelse av att det ekonomiska utrymmet i sin helhet är utnyttjat, kan 

Kultur och fritidsnämnden justera bidragsbeloppet även om det är 

uppenbart att förening uppfyller kriterier för ett beviljande. 
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Pensionärsförening 

Ändamål 

Pensionärsföreningar utgör en viktig social struktur för att tillvarata 

pensionärers intressen vilket i sin tur är positivt för individers hälsa.  

Definition av pensionärsförening 

En pensionärsförening är en förening vars huvudsakliga verksamhet har till 

syfte att tillvarata pensionärers intressen i samhället.  

Villkor 

Pensionärsförening som är bidragsberättigad enligt gällande regelverk 

kan ansöka om bidrag. 

Lokalbidrag utgår för lokal där föreningen har ett årshyresavtal. Avtalet 

skall vara så tydligt att det klart framgår vad som är föreningens 

rättigheter och skyldigheter. 

Bidrag 

Bidraget fördelas enligt nedan:  

 Medlemsbidrag 

65 % av tilldelad budget fördelas på föreningens medlemsantal 

som är bosatta i Uddevalla kommun. 

 Lokalbidrag 

35 % av tilldelad budget fördelas på föreningens 

bidragsgrundande kostnader*.  

De bidragsgrundande kostnaderna skall framgå tydligt i 

föreningens ekonomiska redovisning. 

*Bidragsgrundande kostnader är hyra samt el, uppvärmning, vatten och avlopp med avdrag 

för eventuella intäkter av uthyrning. Bidraget baseras på kostnader för det senaste 

verksamhetsåret. 

Ansökan 

Ansökan sker senast den xx via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram.  

Ansökan skall vara komplett för att kunna handläggas. 
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Utbetalning 

Utbetalning av bidrag verkställs senast xx.  
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Aktivitetsbidrag för seniorer 65 år och äldre 

Ändamål 

Syftet med aktivitetsbidrag för seniorer 65 år eller äldre är att stimulera till 

ökad aktivitet, bättre hälsa och social gemenskap för målgruppen.  

 

Detta bidrag kan inte sökas av föreningar som erhåller bidrag  

för motsvarande verksamhet i annan bidragskategori. 

Villkor 

Förening som är bidragsberättigad enligt gällande regelverk kan ansöka 

om aktivitetsbidrag för seniorer 65 år eller äldre. 

Föreningen skall: 

 Föra närvarokort för deltagare, vilka skall sparas under minst 5 år 

efter ansökningstillfället. 

 Ansvarig person skall närvara under aktiviteten samt intyga att 

uppgifterna på närvarokort är riktiga. 

Den ansvariga personen kan samtidigt vara bidragsberättigad 

deltagare. 

Aktivitetsbidrag kan lämnas till aktivitet som: 

 Är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, 

medlemsmöte eller motsvarande. 

 Är organiserad för föreningens medlemmar. Bidrag kan endast 

lämnas för närvarande medlemmar som är folkbokförda i 

Uddevalla kommun. 

 Pågår i minst 60 minuter.  

Bidrag lämnas endast en gång per dag och grupp, oavsett antalet 

deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en 

aktivitet per dag inom samma förening, får bara medräknas vid en 

av dessa aktiviteter. 

 

 Genomförs med lägst tre, högst 30 deltagande medlemmar per 

sammankomst. 
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Föreningen kan inte söka bidrag för: 

 Fester 

 Firande av högtid 

 Religiöst arbete 

 Partipolitiskt arbete 

 Nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök och liknande) 

 Studiecirklar och SISU:s utbildningstimmar eller andra 

verksamhetsformer som rapporteras till studieförbund eller SISU 

 Öppen verksamhet, vilket innebär att medlemmarna kan komma 

och gå när de vill, utan fasta tider. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 6 kronor/deltagare. 

Ansökan 

 För vårterminens aktiviteter: Ansökan sker senast den xx 

Avser verksamhet 1 januari – 30 juni. 

 För höstterminens aktiviteter: Ansökan sker senast den xx. 

Avser verksamhet 1 juli – 31 december. 

Ansökan sker senast den xx via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram.  

Ansökan skall vara komplett för att kunna handläggas. 

Utbetalning 

 För vårterminens aktiviteter: Utbetalning av bidrag verkställs senast 

den xx. 

 För höstterminens aktiviteter: Utbetalning av bidrag verkställs senast 

den xx. 

I händelse av att det ekonomiska utrymmet i sin helhet är utnyttjat, kan 

Kultur och fritidsnämnden justera bidragsbeloppet även om det är 

uppenbart att förening uppfyller kriterier för ett beviljande. 
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Aktivitetsbidrag för barn och ungdom 7-20 år 

samt för personer med funktionsnedsättning 

21 år och äldre 

Ändamål 

Ändamålet med bidraget är, att stimulera till att barn och ungdomar och 

personer med funktionsnedsättning ges likartade och goda förutsättningar 

att ta aktiv del i föreningsarbete, delta i aktivitet av hög kvalitet och 

utvecklas i gemenskap kring ett intresse. 

Villkor 

Förening som är bidragsberättigad enligt gällande regelverk kan ansöka 

om aktivitetsbidrag för barn och ungdom 7-20 år samt för personer med 

funktionsnedsättning. 

Förening skall: 

 Registrera närvaro för deltagare. Föreningar som är medlemmar i 

Riksidrottsförbundet registrerar närvaro i enlighet med de rutiner 

som finns för LOK-stöd.  

Övriga föreningar registrerar närvaro via kommunens 

verksamhetsprogram.  

 Ledare skall närvara under aktivitet och får inte vara ledare för fler 

grupper.  

Aktivitetsbidrag kan lämnas för aktivitet som: 

 Är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, 

medlemsmöte eller motsvarande.  

 Är organiserad för föreningens medlemmar. Bidrag kan endast 

lämnas för närvarande medlemmar som är folkbokförda i 

Uddevalla kommun. 

 Pågår i minst 60 minuter.  

 Den som deltar i mer än en aktivitet per dag inom samma förening, 

får bara medräknas vid en av dessa aktiviteter. 

 

 Genomförs med lägst tre deltagande medlemmar i åldern 7-20 år, 

med undantag för personer med funktionsnedsättning. 
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 Bidrag lämnas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella 

arrangemang. 

 Aktivitetsbidrag lämnas inte för sammankomster som bedrivs i 

Studiecirkel. 

Bidrag 

Aktivitetsbidrag lämnas med följande belopp per deltagare och aktivitet. 

 

Ålder Pojkar Flickor 

7-12 år 5 kronor 8 kronor 

13-16 år 8 kronor  11 kronor 

17-20 år 6 kronor 9 kronor 

Personer med 

funktionsnedsättning 

21 år och äldre 

6 kronor 6 kronor 

 

Ansökan 

 För vårterminens aktiviteter: Ansökan sker senast den xx. 

Avser verksamhet 1 januari – 30 juni. 

 För höstterminens aktiviteter: Ansökan sker senast den xx. 

Avser verksamhet 1 juli – 31 december. 

Ansökan skall vara komplett för att kunna handläggas. 

 

Utbetalning 

 För vårterminens aktiviteter: Utbetalning av bidrag verkställs senast 

den xx. 

 För höstterminens aktiviteter: Utbetalning av bidrag verkställs senast 

den xx. 

I händelse av att det ekonomiska utrymmet i sin helhet är utnyttjat, kan 

Kultur och fritidsnämnden justera bidragsbeloppet även om det är 

uppenbart att förening uppfyller kriterier för ett beviljande. 
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Lokalbidrag för barn och ungdom 7-20 år 

Ändamål 

Ändamålet med lokalbidraget är att medverka till att förening skall kunna 

bedriva verksamhet för barn och ungdomar.  

Definition 

Förening skall för egen räkning ha tecknat ett årshyresavtal. Avtalet skall 

vara så tydligt att det klart framgår vad som är föreningens rättigheter 

och skyldigheter.  

Villkor 

Förening som är bidragsberättigad enligt gällande regelverk och har sin 

huvudsakliga verksamhet för barn och ungdom 7-20 år kan ansöka om 

lokalbidrag. 

Förening skall året innan vara beviljad aktivitetsbidrag. 

 

Kultur och fritidsnämnden bedömer varje ansökan för sig och utgår från 

bland annat: 

 

 Föreningens idé om ändamål med lokalen 

 Befintlig eller planerad betydelse för barns och 

ungdomsverksamhetens behov av lokalen. 

 Befintligt och planerat ändamål för lokalen. 

 Öppenhet och möjlighet att samverka med annan förening om 

verksamheter i lokalen. 

 Om mångfalden av verksamheter främjas. 

 Möjlighet att samverka i annan förenings lokal eller i kommunens 

lokaler. 

 Lokalens tillgänglighet och säkerhet. 

 

Förening som planerar att ingå hyresavtal för lokal, för vars kostnader 

föreningen kommer att ansöka om lokalbidrag, rekommenderas att innan 

kontrakt tecknas rådgöra med Kultur och fritidsnämnden om avtalets 

villkor samt förutsättningar för att få lokalbidrag beviljat. 

Rekommendationen gäller även i det fall förening har för avsikt att byta 

lokal. 

I det fall där det finns ett hyresförhållande mellan förening och Uddevalla 

kommun med hyressubvention lämnas inget lokalbidrag. 
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Bidrag 

Bidrag kan lämnas med högst 80 % av föreningens bidragsgrundande 

kostnader* för lokal, max 22 000 kronor per bidragsår.  

 

De bidragsgrundande kostnaderna skall framgå tydligt i föreningens 

ekonomiska redovisning. 

*Bidragsgrundande kostnader är hyra samt el, uppvärmning, vatten och avlopp med avdrag för 

eventuella intäkter av uthyrning. Bidraget baseras på kostnader för det senaste verksamhetsåret. 

Ansökan 

 Ansökan skall inlämnas in senast den xx via Kultur och 

fritidsförvaltningens verksamhetsprogram.  

 

Ansökan skall vara komplett för att kunna handläggas. 

Utbetalning 

Utbetalning av bidrag verkställs senast xx.  

I händelse av att det ekonomiska utrymmet i sin helhet är utnyttjat, kan 

Kultur och fritidsnämnden justera bidragsbeloppet även om det är 

uppenbart att förening uppfyller kriterier för ett beviljande. 
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Driftsbidrag för barn och ungdom 7-20 år 

Ändamål 

Driftsbidraget skall medverka till att en förening skall kunna bedriva egen 

och utåtriktad verksamhet för barn och ungdomar 7–20 år i för sitt 

ändamål säkra och bra lokaliteter. 

Definition 

Anläggning/lokal som föreningen äger eller har ett årshyresavtal för. 

Avtalet skall vara så tydligt att det klart framgår vad som är föreningens 

rättigheter och skyldigheter. 

Villkor 

Förening som är bidragsberättigad enligt gällande regelverk och har sin 

huvudsakliga verksamhet för barn och ungdom 7-20 år kan ansöka om 

driftsbidrag. 

Förening skall året innan vara beviljad aktivitetsbidrag. 

 

Driftsbidrag kan beviljas om: 

 Kultur och fritidsnämnden gör bedömningen att den aktuella 

anläggningen bidrar till att skapa goda förutsättningar till 

föreningsverksamhet i hela kommunen, såväl i tätort som på 

landsbygd.  

 Föreningen skall huvudsakligen bedriva barn och 

ungdomsverksamhet 7-20 år på den aktuella anläggningen. 

 Förening som planerar att nyuppföra, komplettera eller på annat 

sätt förändra anläggning/fastighet, för vars kostnader föreningen 

kommer att ansöka om anläggningsbidrag, rekommenderas att i 

ett tidigt stadium rådgöra med Kultur och fritidsnämnden om 

förutsättningar att få anläggningsbidrag beviljat. 

 

Förening som mottager bidrag förbinder sig att i sin verksamhet följa 

tillämpliga delar av det som ingår i Uddevalla kommuns miljöpolicy, att 

anläggning/fastighet är trygg och säker för alla verksamhetsutövare samt 

att anläggning/lokal är tillgänglighetsanpassad.  
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Bidrag 

Bidrag utgår utifrån anläggningens och verksamhetens beskaffenhet 

enligt fördelningstabell nedan.  

Det totala driftsbidraget utgörs av två delar: 

1. Basbidrag utgår till förening som äger sin anläggning med 25 000 

kronor. 

2. Bidrag utgår med en procentuell del av bidragsgrundande 

kostnader* upp till ett maxtak för respektive typ av anläggning.  

De bidragsgrundande kostnaderna skall framgå tydligt i föreningens 

ekonomiska redovisning. 

* De kostnader föreningen kan ta upp som beräkningsgrund för bidrag är, arrende/årshyra, el/värme, 

vatten/avlopp, soptömning, sotning, försäkring (gäller endast fastigheter), lagstadgade miljöavgifter 

och kostnader för diplomering/certifiering med avdrag för eventuella intäkter av uthyrning. Bidraget 

baseras på kostnader för det senast avslutade verksamhetsåret. 

 

  
Driftsbidrag 

Anläggning Procent Maxtak Basbidrag 

Golfanläggning 30% 15 000 25 000 

Motionslokal 30% 15 000 25 000 

Gymlokal 30% 40 000 - 

Bangolfanläggning 30% 10 000 25 000 

Tennisanläggning 50% 65 000 25 000 

Kampsportslokal 50% 50 000 - 

Motoranläggning 50% 60 000 25 000 

Båtanläggning 50% 15 000 25 000 

Skatelokal 80% 150 000 - 

Fotbollsanläggning 

 

IK Oddevold 

Herrestads AIF 

 

80% 125 000 25 000 

Fotbollsanläggning 

 

IFK Lane 

IK Svane 

Rosseröds IK 

Hogstorp IF 

Grohed IF 

Bokenäs IF 

 

80% 65 000 25 000 

Ridanläggning 80% 215 000 25 000 
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Ansökan  

Ansökan skall inlämnas senast den xx via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram.  

 

Ansökan skall vara komplett för att kunna handläggas. 

Förening som ansöker om driftsbidrag för första gången skall bifoga en 

plan som utgår från följande:  

 

 Föreningens idé om ändamål med lokalen 

 Befintlig eller planerad betydelse för barns och 

ungdomsverksamhetens behov av lokalen. 

 Befintligt och planerat ändamål för lokalen. 

 Öppenhet och möjlighet att samverka med annan förening om 

verksamheter i lokalen. 

 Om mångfalden av verksamheter främjas. 

 Möjlighet att samverka i annan förenings lokal eller i kommunens 

lokaler. 

 Lokalens tillgänglighet och säkerhet. 

 

Kultur och fritidsnämnden bedömer varje ansökan var för sig. 

Utbetalning  

Utbetalning av bidrag verkställs senast xx.  

I händelse av att det ekonomiska utrymmet i sin helhet är utnyttjat, kan 

Kultur och fritidsnämnden justera bidragsbeloppet även om det är 

uppenbart att förening uppfyller kriterier för ett beviljande. 
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Projektbidrag för barn och ungdom 7-20 år 

Ändamål  

Ändamålet är att medverka till att föreningar ges möjlighet att bedriva 

och utveckla egen och utåtriktad verksamhet. Vidare syftar bidraget till 

att tillgodose allmänheten med bra och attraktiva verksamheter genom 

att stödja förening som planerar att utveckla dessa.  

Villkor 

Förening som är bidragsberättigad enligt gällande regelverk och har sin 

huvudsakliga verksamhet för barn och ungdom 7-20 år kan ansöka om 

projektbidrag. 

Förening skall året innan vara beviljad aktivitetsbidrag. 

 

Det projekt som bidrag ansöks för får inte vara påbörjat innan bidraget 

beviljats.  

Bidrag 

Kultur och fritidsnämnden beslutar, med ledning av det som framgår av 

ansökan, om bidrag skall beviljas och med vilket belopp eller om ansökan 

skall avslås. 

Företräde vid fördelning av tillgänglig ekonomiska medel ges ansökningar 

som syftar till att:  

  

• Bedriva, öka eller på annat sätt utveckla verksamheten, företräde ges 

till verksamhet för barn och ungdomar 7-20 år. 

• Göra om- och tillbyggnad för ökat nyttjande  

• Öka tryggheten och säkerheten i lokal eller på anläggning  

• Främja tillgänglighet för funktionsnedsatta personer  

• Göra systematiska miljöförbättringar inkluderande 

energieffektiviseringar  

• Främja jämställdhet och mångfald  

• Motverka uppkomsten av främlingsfientlighet och våld  

• Främja inflytande i föreningslivet  

• Främja aktiviteter ur ett folkhälsoperspektiv  

• Främja spridning av kunskap om föreningens verksamhet  

• Främja spridning av kunskap om kultur- och naturvärden  
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Ansökan  

Ansökan kan inlämnas under hela året. Av ansökan skall framgå mål, 

syfte, plan för genomförande. Ansökan görs i Kultur och 

fritidsförvaltningens verksamhetsprogram.  

Ansökan skall vara komplett för att kunna handläggas. 

Utbetalning  

Beviljat bidrag utbetalas mot ekonomisk redovisning (faktura och kvittens 

på betalning) eller enligt särskild överenskommelse i varje enskilt 

fall. Redovisning inlämnas via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram. 

Bidrag utbetalas senast 30 dagar efter att redovisning inlämnats till Kultur  

och fritidsnämnden.  
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Kulturföreningar 

 

Ändamål 
Kultur och fritidsnämnden kan bevilja bidrag till bidragsberättigade ideella 

kulturföreningar med säte i Uddevalla kommun för verksamhet som äger 

rum i Uddevalla kommun. Ambitionen är att Uddevalla kommun ska ha ett 

rikt och aktivt föreningsliv inom kulturen och att nya föreningar etableras, 

att fler barn och ungdomar ska kunna delta i kulturella föreningar och att 

uppmuntra och stödja ideella krafter i skapandet av kulturell verksamhet. 

 

Definition av kulturföreningar 
Med kulturförening avses: dans-, musik-, teater-, film-, foto-, konst-, 

författar-, arkiv-, musei-, hembygds-, hantverks- och lokalhistorisk förening. 

Dvs föreningar verksamma inom konstarterna. 

 

Villkor 
Bidrag beviljas med utgångspunkt från avsatta medel i Kultur och 

fritidsnämndens budget. Vid bidragsgivning kan Kultur och fritidsnämnden 

prioritera viss verksamhet framför annan och därmed helt avslå vissa 

ansökningar. Bidrag som beviljats för en viss verksamhet ett år garanterar 

inte fortsatt bidrag för samma verksamhet ett annat år. Bidragsbeloppet 

kan komma att ändras om intentioner och genomförande inte 

överensstämmer med ansökan.  

Bidrag 
Bidrag till kulturföreningar är uppdelat i tre delar: 

 Arrangemangsbidrag 

 Projektbidrag 

 Driftbidrag, lokal och anläggning 
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Vid bidragsgivning prioriterar Kultur och fritidsnämnden kulturverksamhet: 

 Som riktar sig till allmänheten i Uddevalla kommun, d.v.s. har ett 

publikt allmänintresse. 

 Som avser jämställdhet, inkludering, stärker folkhälsan och främjar 

en meningsfull fritid. 

 Som genomförs av, med eller för barn och unga.  

 Som har ett professionellt inslag – medverkande artister eller 

föreläsare bör vara yrkesverksamma inom det konstnärliga område 

som de engageras i.  

 Som sker i samverkan med någon annan förening. 

 Där det finns annan finansiering. 

 

Bidrag beviljas inte till: 

 Verksamhet med övervägande politisk eller religiös inriktning.  

 Verksamhet där välgörenhetsinsatser eller insamlingar till olika 

ändamål ingår. 

 Firande av högtider, t ex. valborg, första maj, och liknande. 

 Intern verksamhet eller interna arrangemang, tex. årsmöte eller 

föreningsstämma. 

 Kurser, konferenser, studieresor, utbyten eller liknande aktiviteter. 

 Verksamhet som arrangeras av, eller på uppdrag av företag, 

institutioner, stiftelser, ekonomiska föreningar, kommunala 

förvaltningar eller liknande, ej heller till samarbetsverksamhet där 

dessa är huvudarrangörer. 
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Arrangemangsbidrag  

Ändamål 

Bidraget ska stödja lokala kulturföreningar och utöka utbudet av 

offentliga kulturarrangemang i Uddevalla kommun. 

Villkor 

Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser och värdegrunden 

och blivit godkänd som bidragsberättigad av Kultur och fritidsnämnden. 

Arrangemanget ska äga rum i Uddevalla kommun. 

Sökande kulturförening ska vara huvudansvarig/projektägare för den 

verksamhet som bidrag söks för.  

Arrangemanget skall i största möjliga mån vara tillgänglighetsanpassat. 

Föreningen bör arbeta hållbart och eftersträva kommunens miljömål. Läs 

mer på: 

Bygga Bo och Miljö - Uddevalla kommun 

Föreningen har ansvar att följa gällande lagstiftning och inför och under 

arrangemanget ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter. 

Arrangemanget ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten. 

Föreningen ska i all marknadsföring i text ange ” med stöd av Uddevalla 

kommun, kultur och fritid.”, Uddevalla kommuns logotyp ska användas när 

det är möjligt. 

Bidrag 

En ansökan ska göras för varje enskilt arrangemang – eller för en 

arrangemangsserie på samma ansökan, som ett vår- eller höstprogram. 

Bidragsberättigade kostnader: är vissa grundläggande kostnader för att 

arrangemanget ska kunna genomföras, i första hand till arvode till externa 

och professionella medverkande inklusive reseersättning till dessa, hyra av 

arrangemangslokal, teknik, ljud och ljus, marknadsföring, mat till 

arrangemangspersonal och artist, polistillstånd och vaktkostnader. 

Icke bidragsberättigade kostnader: arvode till den egna föreningen, 

föreningens medlemmar, grupper eller administration. 

Beviljat bidrag avser endast den verksamhet (datum, plats och innehåll) 

och de kostnader som angivits i ansökan. Var därför noga med att i 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo.html
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ansökan så korrekt som möjligt beräkna alla kostnader och intäkter. 

Bidragstagaren ska meddela förvaltningen förändringar. 

Ansökan 

Ansökan skall inlämnas via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram. Det kommer att finnas två ansökningsperioder:  

Ansökningsperiod 1: Okt– Nov, besked under december månad. För 

arrangemang under vår/sommar. 

Ansökningsperiod 2: Feb– Mars, besked under april månad. För 

arrangemang under höst/vinter (alternativt sommar vid behov.) 

För att ansökan ska kunna handläggas ska den vara komplett. 

Utbetalning 

Bidraget utbetalas i förskott, eller vid annat tillfälle i samråd med förening. 

Redovisning inlämnas via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram senast två månader efter genomfört arrangemang. 

 Redovisa statistik: antal arrangemang, antal publik- och 

könsuppdelad statistik för målgrupperna barn, ungdom och vuxna. 

 Ekonomisk redovisning (faktura och kvittens på betalning) eller 

enligt särskild överenskommelse i varje enskilt fall.  

Om redovisning inte inkommer inom redovisningstiden eller om genomförd 

verksamhet inte överensstämmer med ansökan kan beviljat bidragsbelopp 

återkrävas. 
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Projektbidrag 

Ändamål 

Bidraget ska stödja lokala kulturföreningar och kulturprojekt som 

genomförs i Uddevalla kommun.  

Definition 

Med projekt menas en tillfällig verksamhet som är avgränsad. 

Verksamheten har en början och ett slut. Projektet ska ha en egen 

budget. Verksamheten ska vara av engångskaraktär. 

Villkor 

Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser och värdegrunden 

och blivit godkänd som bidragsberättigad av Kultur och fritidsnämnden. 

Projektbidrag kan inte beviljas för samma projekt två gånger. 

Sökande kulturförening ska vara huvudansvarig/projektägare för den 

verksamhet som bidrag söks för. Bidrag beviljas inte för medverkan i andra 

arrangörers projekt. 

Föreningens verksamhet ska vara tillgänglighetsanpassad efter 

verksamhetens behov. Dialog med förvaltningen bör ske i detta ärende. 

Föreningen bör arbeta hållbart och eftersträva kommunens miljömål. Läs 

mer på: 

Bygga Bo och Miljö - Uddevalla kommun 

Föreningen har ansvar att följa gällande lagstiftning och inför och under 

projektet ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter. 

Projektet ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten. 

Föreningen ska i all marknadsföring i text ange ”med stöd av Uddevalla 

kommun, kultur- och fritid. Uddevalla Kommuns logotyp ska användas när 

det är möjligt, vid till exempel printat material. 

 

  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo.html
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Bidrag 

Att pröva något nytt d.v.s. något som är utanför den ordinarie 

verksamheten och som är avsett att utveckla kulturföreningens 

verksamhet och nå allmänheten. 

Att stödja innovativa idéer som syftar till att nå allmänheten och får fler att 

ta del av kulturföreningens verksamhet. 

Föreningarnas särskilda satsningar på att få fler barn och ungdomar aktiva 

inom kulturföreningar. 

Bidragsberättigade kostnader: vissa grundläggande kostnader för att 

projektet ska kunna genomföras till exempel arvode till externa och 

professionella medverkande/projektledare inklusive reseersättning, 

materialkostnader, mat för personal och medverkande inom projektet 

samt produktionskostnader. 

Icke bidragsberättigade kostnader: arvode till den egna föreningen, 

föreningens medlemmar, grupper eller administration, kostnader för 

förbrukningsmaterial. 

Beviljat bidrag avser endast den verksamhet (datum, plats och innehåll) 

och de kostnader som angivits i ansökan. Var därför noga med att i 

ansökan så korrekt som möjligt beräkna alla kostnader och intäkter. 

Bidragstagaren ska meddela förvaltningen förändringar. 

Ansökan  

Ansökan skall inlämnas via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram. Det kommer att finnas två ansökningsperioder:  

Ansökningsperiod 1: Okt– Nov, besked under december månad. För 

arrangemang under vår/sommar. 

Ansökningsperiod 2: Feb– Mars, besked under april månad. För 

arrangemang under höst/vinter (alternativt sommar vid behov.) 

För att ansökan ska kunna handläggas ska den vara komplett. 
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Utbetalning 

Bidraget utbetalas i förskott, eller vid annat tillfälle i samråd med förening. 

Redovisning inlämnas via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram senast två månader efter genomfört arrangemang. 

 Redovisa statistik: antal arrangemang, antal publik- och 

könsuppdelad statistik för målgrupperna barn, ungdom och vuxna. 

 Ekonomisk redovisning (faktura och kvittens på betalning) eller 

enligt särskild överenskommelse i varje enskilt fall.  

Om redovisning inte inkommer inom redovisningstiden eller om genomförd 

verksamhet inte överensstämmer med ansökan kan beviljat bidragsbelopp 

återkrävas. 
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Driftbidrag, lokal och anläggning  

Ändamål 

Syftet är att stödja kulturföreningar som äger eller hyr en lokal/anläggning 

som Kultur och fritidsnämnden bedömer som viktig för kommunen eller 

föreningen. 

Definition 

Anläggning/lokal som föreningen äger eller har ett årshyresavtal för. 

Avtalet skall vara så tydligt att det klart framgår vad som är föreningens 

rättigheter och skyldigheter. 

Villkor 

Förening som är bidragsberättigad enligt gällande regelverk kan ansöka 

om driftsbidrag. 

Driftsbidrag kan beviljas om: 

 Kultur och fritidsnämnden gör bedömningen att den aktuella 

anläggningen bidrar till att skapa goda förutsättningar till 

föreningsverksamhet i hela kommunen, såväl i tätort som på 

landsbygd.  

 Förening som planerar att nyuppföra, komplettera eller på annat 

sätt förändra anläggning/fastighet, för vars kostnader föreningen 

kommer att ansöka om anläggningsbidrag, rekommenderas att i 

ett tidigt stadium rådgöra med Kultur och fritidsnämnden om 

förutsättningar att få anläggningsbidrag beviljat. 

 

Förening som mottager bidrag förbinder sig att i sin verksamhet följa 

tillämpliga delar av det som ingår i Uddevalla kommuns miljöpolicy, att 

anläggning/fastighet är trygg och säker för alla verksamhetsutövare samt 

att anläggning/lokal är tillgänglighetsanpassad.  

  



  36 (36) 

   

 

  Dnr: KFN 2022/141  

 

 

Bidrag 

Det totala driftsbidraget utgörs av två delar: 

1. Basbidrag utgår till förening som äger sin lokal/anläggning med 

25 000 kronor. 

2. Bidrag utgår med 60 % en procentuell del av bidragsgrundande 

kostnader* upp till ett maxtak på 130 000 kronor.  

De bidragsgrundande kostnaderna skall framgå tydligt i föreningens 

ekonomiska redovisning. 

* De kostnader föreningen kan ta upp som beräkningsgrund för bidrag är, arrende/årshyra, el/värme, 

vatten/avlopp, soptömning, sotning, försäkring (gäller endast fastigheter), lagstadgade miljöavgifter 

och kostnader för diplomering/certifiering med avdrag för eventuella intäkter av uthyrning. Bidraget 

baseras på kostnader för det senast avslutade verksamhetsåret. 

Ansökan 

Ansökan ska inlämnas senast den xx via Kultur och fritidsförvaltningens 

verksamhetsprogram. 

För att ansökan ska kunna handläggas ska den vara komplett. 

Förening som ansöker om driftsbidrag för första gången skall bifoga en 

plan som utgår från följande:  

 

 Föreningens idé om ändamål med lokalen 

 Befintlig eller planerad betydelse för barns och 

ungdomsverksamhetens behov av lokalen. 

 Befintligt och planerat ändamål för lokalen. 

 Öppenhet och möjlighet att samverka med annan förening om 

verksamheter i lokalen. 

 Om mångfalden av verksamheter främjas. 

 Möjlighet att samverka i annan förenings lokal eller i kommunens 

lokaler. 

 Lokalens tillgänglighet och säkerhet. 

 

Kultur och fritidsnämnden bedömer varje ansökan var för sig. 

Utbetalning 

Utbetalning av bidrag verkställs senast xx. 

I händelse av att det ekonomiska utrymmet i sin helhet är utnyttjat, kan 

Kultur och fritidsnämnden justera bidragsbeloppet även om det är 

uppenbart att förening uppfyller kriterier för ett beviljande. 























































BILAGA 4 

Föreningar som inte kan placeras in bland de bidragskategorier som 

föreslagits gälla fr o m 2023 

Respektive förening kommer att under 2023 kontaktas för att utreda hur ett eventuellt 

framtida stöd kan utformas 

 

 Omfattas av 2022 års regelverk för  

Föreningen Sportstugan  Övriga föreningar 

Civilförsvarsförbundet Övriga föreningar 

Uddevalla försvarshistoriska Övriga föreningar 

Bris Region väst Sociala föreningar/frivilligorganisationer 

Norra Älvsborgs förening för frivilliga 

samhällsarbetare 

Sociala föreningar/frivilligorganisationer 

Föräldrarföreningen mot narkotika Sociala föreningar/frivilligorganisationer 

Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn Sociala föreningar/frivilligorganisationer 

Bohusläns god man och förvaltarförening Sociala föreningar/frivilligorganisationer 

Brottsofferjouren Bohus- Norra Älvsborg Sociala föreningar/frivilligorganisationer 

Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla Sociala föreningar/frivilligorganisationer 

Demensföreningen i Uddevalla Sociala föreningar/frivilligorganisationer 

Funktionsrätt Uddevalla Funktionsrättsföreningar 

Strandbynäs gårds intresseförening Föräldradriven öppen förskola 

Uddevalla skyttekrets Anläggningsbidrag barn och 

ungdomsförening 

Uddevalla skyttegille Anläggningsbidrag barn och 

ungdomsförening 

Forshälla Herrestads Torp skytteförening Anläggningsbidrag barn och 

ungdomsförening 

Bokenäs Dragsmark bygdegård Övriga föreningar 

Lane-Ryrs bygdegård  Övriga föreningar 

Skredsvik samhällsförening Övriga föreningar 

Forshälla PRO  Övriga föreningar 

Folkets Hus Övriga föreningar 
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Bestämmelser för föreningsbidrag 
 
Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar för 
föreningsbidrag, som beslutas av kultur och fritidsnämnden 
 
Definitioner 
I de nedanstående gemensamma bestämmelserna finns ett antal begrepp, som för 
tydlighetens skull behöver klargöras. Dessa är; 

• bidragsår, är det år som direkt följer efter förenings verksamhetsår. 
• medlem är den privatperson, som enligt vad som framgår av 

föreningens medlemsförteckning eller motsvarande dokument, bl.a. 
har uppfyllt förenings beslut om villkor, vanligtvis medlemsavgift, för 
medlemskap. 

• årsredovisning, den redovisning som förening inlämnar till kultur och 
fritids-nämnden om att förening fullföljt det som anges i egna stadgar 
om sin verk-samhet och förvaltning. Redovisningen ligger till grund 
för kultur och fritids-nämndens beslut om att till förening överlämna 
förtroende om att hantera allmänna medel under visst bidragsår. 

• organisation är liktydig med förening, som antagit egna stadgar. 
 
Inriktningar 
1. Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att besluta om 
bidrag (exkl. sponsorbidrag) till allmännyttig förening. Det bidrag som beviljas är 
därför ett uttryck för att Uddevalla kommuns intresse/-n sammanfaller med den 
som ansöker. Vägledande vid nämndens bedömning är den sökandes syfte, unika 
omfattning och möjligheter att utvecklas samt kultur och fritidsnämndens 
ekonomiska förutsättningar. 
 
2. Uddevalla kommun lägger tonvikt vid att följa och sprida kunskap om Förenta 
Nationernas (FN) barnkonvention. Mot denna bakgrund uppmanas samtliga 
föreningar att arbeta i konventionens anda, med särskild betoning på att avstå från 
anskaffning av material som är tillverkat av barn. 
 
3. Uddevalla kommun är av WHO (Världshälsoorganisationen) utnämnd till En 
säker och trygg kommun. Med detta följer, att kommunen har en hög ambition att 
aktivt och systematiskt förebygga det som kan orsaka skada. Ansökningar om 
bidrag för detta ändamål kommer i möjligaste mån att ges förtur. 
 
4. Uddevalla kommun har en miljöpolicy, som innebär att kommunen inom alla 
områden skall arbetar mycket aktivt och systematiskt med miljöförbättringar. I 
denna strävan ingår bl.a. att stimulera förening till att systematiskt arbeta med 
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miljöförbättringar inom sitt område. Ansökningar om bidrag för detta ändamål 
kommer av den anledningen i möjligaste mån ges förtur. 
 
 
Allmänna villkor 
1. Alla lokala allmännyttiga ideella föreningar med huvudsaklig verksamhet och 
medlemmar boendes i Uddevalla kommun kan, med undantag av det som anges i 
punkt 2 här nedan, beviljas bidrag. 
 
2. Bidrag beviljas inte till  
- stiftelse,i ekonomisk och facklig förening  
- skolförening för elever eller föräldrar  
- partipolitisk organisation, med undantag av ungdomsförbund vars moderparti 
  har mandat i Kommunfullmäktige i Uddevalla  
- supporter-, kamratförening eller annan stödförening, som har direkt syfte att 
  stödja annan förening 
 - kampsportförening, som inte tillhör Svenska Riksidrottsförbundet 
 - näringsdrivande ideell förening. 
 
3. Föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna 
demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällsystem. 
 
4. Alla kommunmedborgare skall ha rätt att bli medlem i föreningen och delta i 
verksamheten, såvida det i föreningens stadgar inte finns väsentliga skäl till att 
hindra dessa rättigheter och som kultur och fritidsnämnden kan godta. 
 
5. Hos föreningen skall finnas förteckning eller andra handlingar med uppgifter 
om varje medlems namn, adress, födelseår, kön, datum för inbetalning av 
medlemsavgift eller, om sådan uppgift saknas, datum för skriftlig eller elek-
tronisk dokumenterad ansökan om medlemskap. 
 
6. Förening bör för att uppnå sitt syfte och bekosta sin verksamhet, fastställa en 
väl avvägd nivå på medlemsavgift/verksamhetsår och andra interna avgifter. 
Medlemsavgift, som skall vara personlig och bekräftad med skriftligt 
medlemsbevis, lägre än 100 kronor per år (för familjemedlemskap lägst 250 
kronor per år) bör förekomma i endast undantagsfall. 
 
7. En absolut förutsättning för att få bidrag beviljat – oavsett form – är, att kultur 
och fritidsnämnden har godkänt förenings årsredovisning omfattande sin verk-
samhet och förvaltning under det år som närmast föregår bidragsår. Om 
årsredovisning inte inlämnas eller inte kan godkännas, avbryts omedelbart all 
bidragsutbetalning. Detta gäller även sådant bidrag som det tidigare fattats beslut 
om eller som det träffats avtal om. 
 
8. För det enskilda fallet, där villkor m.m. leder till uppenbar orimlighet eller där 
det finns särskilda skäl, kan kultur och fritidsnämnden efter särskild prövning 



  3 (10) 

besluta om undantag. Vidare kan kultur och fritidsnämnden teckna ett eller 
flerårigt avtal om bidrag om den för egen del finner det angeläget. 
 
 
Allmänna förutsättningar 
1. Förening som mottar bidrag medger samtidigt att kultur och fritidsnämnden får 
full insyn i förenings verksamhet, ekonomisk och övrig förvaltning under lägst 5 
år efter varje utbetalning. 
 
2. Om kommunen har fordran på förening, har kultur- och fritidsnämnden rätt att 
vid varje tillfälle för utbetalning av bidrag, göra avräkning av denna mot beviljat 
bidrag eller mot det bidrag som det träffats avtal om. 
 
3. Förening som i ansökan och redovisning lämnar oriktiga uppgifter, kan bli 
föremål för anmälan till polismyndigheten. Det framkomna medför att föreningen 
med omedelbar verkan avstängs från all fortsatt bidragsutbetalning tills dess 
kultur och fritidsnämnden bedömer att det finns skäl till att häva avstängningen. 
Bidrag återkrävs om det utbetalats på felaktiga grunder. 
 
Aktivitetsbidrag 
(för åldersgruppen 7 – 20 år) 
 
Ändamål 
Ändamålet med bidraget är, att stimulera till att barn och ungdomar ges likartade 
och goda förutsättningar att ta aktiv del i förenings arbete, delta i aktivitet av hög 
kvalitet och utvecklas i gemenskap kring ett intresse. 
 
Villkor 
Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i punkterna 1 – 7 
i ”Allmänna villkor” (se ”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och 
förutsättningar”). Förening som inlämnar ansökan, bekräftar samtidigt att den 
accepterar det som anges under rubrik ”Allmänna förutsättningar” (se 
”Definitioner, inriktningar, allmänna och förutsättningar”). 
Bidrag lämnas per deltagare och aktivitet som genomförs av lokal förening. 
Med bidragsberättigad aktivitet menas den som 

• genomförs med lägst 3 deltagare i åldern 7 – 20 år 
• pågår under minst en timme 
• är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte 

eller motsvarande. 
 
Bidrag lämnas endast en gång per dag och grupp, oavsett antalet deltagare och 
aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag inom samma 
förening, får bara medräknas vid en av dessa aktiviteter. 
 
Bidrag lämnas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang 
som exempelvis danser, bingo och basarer. Detsamma gäller till sammankomst i 
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studie-cirkel, som subventioneras med stats- och/eller kommunalt bidrag i annan 
ordning. 
 
Vid varje aktivitet ska föras närvarokort. Gruppledare eller biträdande gruppledare 
skall närvara under aktivitet och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för fler 
grup-per under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokort 
är riktiga. 
 
Närvarokort ska förvaras under minst 5 år efter ansökningstillfälle. 
 
Bidrag 
Aktivitetsbidrag lämnas med följande belopp per deltagare och aktivitet 
a) 
7 – 12 år 4 kronor 
13 – 16 år 7 kronor 
17 – 20 år 5 kronor 
 
b) 
Flickor i åldrarna 7 – 20 år 3 kronor 
 
c) 
Förståndshandikappade oavsett ålder 5 kronor 
 
Aktivitetsbidrag beviljas inte förening, vars uppgifter i ansökan per 
ansökningstill-fälle medför, att det sammanlagda bidragsbeloppet understiger 400 
kronor. 
 
Ansökan 
Ansökan, som grundas på uppgifter i närvarokort, sker två gånger per år. 
Bidragsutbetalning 
Beviljat bidrag utbetalas senast en månad efter sista ansökningsdag, förutsatt att 
ansökan innehåller samtliga begärda uppgifter. 
 
Förbehåll 
Angivna belopp kan justeras under och mellan bidragsår om det totala antalet 
redo-visade deltagare per aktivitet överstiger det antal, som är beräknat och som 
det finns ekonomiskt utrymme för. 
 
Utvecklingsbidrag 
(för åldersgruppen 7 – 20 år) 
 
Ändamål 
Bidraget avser att medverka till, att förening i takt med förändringar i vår omvärld 
och inom sin egen organisation, skall kunna orientera sig fram till och utveckla 
nya metoder och verksamhetsformer samt nå nya målgrupper. 
 
Villkor 
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Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i punkterna 1 – 7 
i ”Allmänna villkor” (se ”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och 
förutsättningar”). Förening som inlämnar ansökan, bekräftar samtidigt att den 
accepterar det som anges under rubrik ”Allmänna förutsättningar” (se 
”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar”). 
Utvecklingsbidrag kan sökas för sådant som förening under en period av lägst 3 
månader men högst 2 år har för avsikt att genomföra för att förstärka den ordinarie 
verksamheten eller tillskapa för att sedan ingå i den ordinarie verksamheten. 
 
Förening skall året innan det år som ansökan inlämnas, vara beviljat 
aktivitetsbidrag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger företräde för ansökningar om bidrag till projekt 
som syftar till att 

• motverka uppkomsten av främlingsfientlighet och våld 
• motverka utslagning 
• främja jämställdhet i föreningslivet 
• främja handikappads medverkan i föreningslivet 
• främja inflytande i föreningslivet 
• främja aktiviteter för ur ett folkhälsoperspektiv 
• skapa nya mötesplatser och aktiviteter, som främjar integration 
• främja internationellt utbyte 
• öka spridningen av kunskap om förenings verksamhet 
• främja spridningen av kunskap om kultur- och naturvärden 
• möta alla goda idéer som kan främja barn- och ungdomars utveckling i 

föreningslivet. 
 

För det som bidrag ansöks om skall inte vara påbörjat innan kultur och fritids-
nämnden har prövat om bidrag skall lämnas. Beslut fattas löpande under år. 
 
Bidrag 
Kultur och fritidsnämnden beslutar, med ledning av det som framgår av ansökan, 
om bidrag skall beviljas och med vilket belopp eller om ansökan skall avslås. 
 
Ansökan 
Ansökan kan inlämnas under hela året. Av ansökan skall framgå mål, syfte, plan 
för genomförande, budget och metod för uppföljning och redovisning för det som 
ansökan avser. 
 
Redovisning 
Redovisning, innehållande utvärdering och ekonomisk redovisning, skall 
inlämnas till kultur och fritidsnämnden snarast möjligt efter genomförande. 
 
Utbetalning av beviljat bidrag 
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Bidrag utbetalas senast 30 dagar efter det att kultur och fritidsnämnden godkänt 
redovisning. Del av beviljat bidrag kan förskotteras om det är nödvändigt med 
hänsyn till projekts omfattning och art. 
 
 
 
 
Lokalbidrag 
(för åldersgruppen 7 – 20 år) 
 
Ändamål 
Ändamålet med lokalbidraget är, att medverka till att förening eller 
sammanslutning av föreningar skall kunna bedriva egen och utåtriktad verksamhet 
för barn och ung-domar i för sitt ändamål säkra och bra lokaliteter. 
 
Definition 
Med lokal menas sådan som förening för egen räkning har tecknat eget hyresavtal 
för. Avtalet skall vara så tydligt att det klart framgår vad som är föreningens 
rättig-heter och skyldigheter. 
 
Villkor 
Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i punkterna 1 – 7 
i ”Allmänna villkor” (se ”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och 
förutsättningar”). Förening som inlämnar ansökan, bekräftar samtidigt att den 
accepterar det som anges under rubrik ”Allmänna förutsättningar” (se 
”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar”). 
 
Förening skall året innan det år som ansökan inlämnas, vara beviljat 
aktivitetsbidrag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden bedömer varje ansökan för sig och utgår från bl.a. 

• föreningens idé om ändamål med lokalen 
• befintlig eller planerad nivå på barns och ungdomars nyttjande av lokalen 
• befintlig och planerad verksamhet 
• öppenhet och möjlighet att samverka med annan förening om 

verksamheter i lokalen 
• om mångfalden av verksamheter främjas 
• möjlighet att samverka med annan förenings lokal 
• lokalens tillgänglighet och säkerhet. 

 
Förening som planerar att ingå hyresavtal för lokal, för vars kostnader föreningen 
kommer att ansöka om lokalbidrag, rekommenderas att innan kontrakt tecknas 
råd-göra med kultur- och fritidsnämnden om avtalets villkor samt förutsättningar 
för att få lokalbidrag beviljat. Rekommendationen gäller även i det fall förening 
har för avsikt att byta lokal. 
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Ett beviljat lokalbidrag innebär att kultur- och fritidsnämnden uttalar sin avsikt att 
lämna ett flerårigt ekonomiskt stöd för att täcka kostnader förenade med den lokal 
som det beviljade bidraget avser. Vid byte av lokal sker en förnyad bedömning. 
Kultur- och fritidsnämndens avsiktsförklaring är inte bindande. 
 
Kultur och fritidsnämnden kan, beroende på förändringar av de grunder på vilka 
lokalbidrag tidigare beviljats, anpassa bidragsnivå till förändrade omständigheter. 
I det fall där det finns ett hyresförhållande mellan förening och Uddevalla 
kommun, lämnas lokalbidrag i förhållande till eventuell hyressubvention (indirekt 
bidrag). 
För hyror/taxor, som kultur och fritidsnämnden fastställt, lämnas inte lokalbidrag. 
 
Bidrag 
Bidrag kan lämnas med högst 80 % av förenings nettokostnad för lokal, dock 22 
000 kronor per bidragsår. Med kostnad menas utgift för hyra och 
konsumtionsavgifter (el, uppvärmning, vatten och avlopp). I förekommande fall 
reduceras bidraget efter andelen i verksamheten, som är hänförlig till antalet 
deltagare per aktiviteter genom-förda för barn och ungdomar i åldern 7 – 20 år. 
 
Ansökan 

1. Ansökan som gäller lokal, för vars kostnader förening tidigare inte har 
ansökt om lokalbidrag för, kan inlämnas under hela året. För ansökan finns 
särskild blankett. 

2. Ansökan som gäller lokal, för vars kostnader kultur- och fritidsnämnden 
tidigare beviljat bidrag för, skall inlämnas en gång per år. För ansökan 
finns särskild blankett. 

 
Bidragsutbetalning 
Beviljat bidrag utbetalas senast en månad efter sista ansökningsdag, under 
förutsättning av att inlämnade uppgifter är fullständiga. 
 
Förbehåll 
I händelse av att det ekonomiska utrymmet för lokalbidrag i sin helhet är utnyttjat, 
kan kultur och fritidsnämnden avslå ansökan även om det är uppenbart att 
förening uppfyller kriterier för ett beviljande. 
Kultur och fritidsnämnden kan justera angivna bidragsnivåer om det sker 
eventuella förändringar av kultur och fritidsnämndens tillgängliga medel. 
 
Anläggningsbidrag 
(för åldersgruppen 7 – 20 år) 
 
Ändamål 
Ändamålet med anläggningsbidraget är, att medverka till att förening eller sam-
manslutning av föreningar skall kunna bedriva egen och utåtriktad verksamhet för 
barn och ungdomar på och i för sitt ändamål säkra och bra anläggningar och 
lokaliteter. 
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Definition 
Med anläggning/fastighet menas den som föreningen äger eller för vilken det 
finns ett hyresavtal eller avtal om annan rättighet. 
 
Villkor 
Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i punkterna 1 – 7 
i ”Allmänna villkor” (se ”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och 
förutsättningar”). Förening som inlämnar ansökan, bekräftar samtidigt att den 
accepterar det som anges under rubrik ”Allmänna förutsättningar” (se 
”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar”). 
 
Förening skall året innan det år som ansökan inlämnas, vara beviljat 
aktivitetsbidrag. 
 
Kultur och fritidsnämnden utgår vid sin bedömning av ansökan från bl.a. 

• idé om användning av anläggningen/fastigheten eller grad av 
ansvarstagande, 

• befintlig eller planerad nivå på nyttjande av anläggningen, framför 
allt av barn och ungdomar, 

• befintlig eller planerad typ av verksamhet, 
• öppenhet och möjlighet till att medverka till samutnyttjande för 

allmänheten och med annan förening, skolor och förskolor om 
användning av anläggningen/fastigheten, 

• föreningens medverkan till att i sitt arbete följa tillämpliga delar av 
det som ingår i Uddevalla kommuns miljöpolicy, 

• att anläggning/fastighet är trygg och säker för alla 
verksamhetsutövare, 

• anläggningens/fastighetens tillgänglighet och övrig anpassning för 
handikappade. 
 

Bidrag lämnas med ledning av en samlad bedömning av kostnader och intäkter 
förenad med respektive anläggning/fastighet. Bidragsgrundande är kostnader för 
skötsel, drift och löpande underhåll av fast och lös egendom. Personalkostnad är 
inte bidragsgrundande. 
 
Förening som planerar att nyuppföra, komplettera eller på annat sätt förändra 
anläggning/fastighet, för vars kostnader föreningen kommer att ansöka om 
anläggnings-bidrag, rekommenderas att i ett tidigt stadium rådgöra med kultur och 
fritidsnämnden om förutsättningar att få anläggningsbidrag beviljat.Efter det att 
avtalstid om anläggningsbidrag löpt ut, kan kultur och fritidsnämnden avstå från 
att teckna avtal om en förlängning. 
 
Bidrag 
Kultur och fritidsnämnden och förening träffar överenskommelse och tecknar 
särskilt skriftligt avtal om anläggningsbidrag. Bidragets storlek kan variera mellan 
föreningar beroende på dess unika förutsättningar. 
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Ansökan 
Ansökan kan inlämnas under hela året. För ändamålet finns särskild blankett. 
 
Utbetalning av beviljat bidrag 
I det skriftliga avtalet om anläggningsbidrag skall framgå i vilken ordning beviljat 
bidrag skall utbetalas. En utgångspunkt skall vara, att beviljat bidrag över 2 bas-
belopp skall utbetalas 2 gånger per år med lägst 6 månaders mellanrum. 
Förbehåll 
I händelse av att det ekonomiska utrymmet för anläggningsbidrag i sin helhet är 
utnyttjat, kan kultur och fritidsnämnden avslå ansökan även om det är uppenbart 
att förening uppfyller kriterier för ett beviljande. 
 
Förbättrings- och utrustningsbidrag 
(för åldersgruppen 7 – 20 år) 
 
Ändamål 
Ändamålet med förbättrings- och utrustningsbidraget är, att medverka till att 
förening eller sammanslutning av föreningar ges möjlighet att bedriva och 
utveckla egen och utåtriktad verksamhet för barn och ungdomar. Vidare syftar 
bidraget till att tillgodose allmänheten med bra och attraktiva verksamheter genom 
att stödja förening som planerar att utveckla dessa. 
 
Villkor 
Bidrag kan endast beviljas om förening uppfyller det som anges i punkterna 1 – 7 
i ”Allmänna villkor” (se ”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och 
förutsättningar”). Förening som inlämnar ansökan, bekräftar samtidigt att den 
accepterar det som anges under rubrik ”Allmänna förutsättningar” (se 
”Definitioner, inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar”). 
 
Bidrag kan endast lämnas till förening som under samma år som ansökan 
inlämnas, beviljats lokal- eller anläggningsbidrag. 
 
Bidrag lämnas i första hand för anskaffning av material, förändringar av 
anläggningar och lokaler m.m. För sådant som redan anskaffats och/eller åtgärdas 
lämnas inget bidrag. 
 
Avser ansökan sådant som är beläget på mark för vilket förening har hyres-, 
arrende- eller tomträttsavtal måste det finnas giltigt avtal med löptid på minst 1 år 
räknat från dag för beslut om bidrag. 
 
Företräde vid fördelning av tillgänglig ekonomiska medel ges ansökningar som 
syftar till att 

• bedriva, öka eller på annat sätt utveckla verksamheten 
• göra om- och tillbyggnad för ökat nyttjande 
• öka tryggheten och säkerheten i lokal eller på anläggning 
• höja tillgänglighet för handikappade 
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• göra systematiska miljöförbättringar inkluderande 
energieffektiviseringar 

• höja jämställdhet och mångfald 
•  

Förening, som ansöker om förbättrings- och utrustningsbidrag, förväntas ansöka 
om bidrag från andra bidragsgivare för det som ansökan om förbättrings- och 
utrustningsbidrag innefattar. 
 
Bidrag 
Kultur och fritidsnämnden beslutar med ledning av det som framgår av ansökan 
om bidrag skall beviljas och med vilket belopp eller om ansökan skall avslås. 
Beslut fattas löpande under år. 
 
Ansökan 
Ansökan kan inlämnas under hela året. Den skall innehålla motiv till det som 
ansökan avser, kostnadsberäkning, finansieringsplan samt kopior av 
bidragsansökan, som inlämnats till andra bidragsgivare. 
 
Utbetalning av beviljat bidrag 
Beviljat investeringsbidrag utbetalas mot redovisning eller enligt särskild 
överenskommelse i varje enskilt fall. 

 
i Stiftelsedrivna muséer kan beviljas bidrag under förutsättningar att kriterier antagna av kultur och 
fritidsnämnden 2020-11- 18 § 161 uppfylls. 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Bidrag till friluftslivet 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har utvärderat föreningsstödet och föreslår i samband 

med detta att införa specifika bidrag till friluftsliv kallat ”Bidrag till friluftslivet”. 

Bidrag till friluftslivet innefattar tre bidrag riktade till att stärka friluftslivet inom 

kommunen och bidragen är sökbara av hela civilsamhället.    

 

De sökbara bidragen är Driftsbidrag, Upprustningsbidrag och bidraget ”Levande 

friluftsliv”. Driftsbidraget syftar till att säkra långsiktig kvalitet på de olika noderna för 

friluftsliv som finns inom kommunen medan Upprustningsbidraget syftar till att öka 

kvaliteten på de samma. Båda dessa bidrag riktar sig till platser eller objekt som 

allmänheten använder sig av för att komma ut i naturen.  
 

Bidraget ”Levande friluftsliv” är ett projektbidrag som har syftet att stödja 

civilsamhället med att skapa ett utbud av aktiviteter, evenemang eller arrangemang för 

att stärka de sociala aspekterna inom och av friluftsliv.   
 

De föreslagna bidragstyperna och deras utformning finns beskrivna i bilaga 1, Bidrag 

till friluftslivet - ramverk.   
 

Bidragen föreslås att implementeras i olika steg under 2023 och 2024.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-07  

Bidrag till friluftslivet – Ramverk  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden antar det föreslagna ramverket för ”Bidrag till friluftslivet”.  
 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att implementera ”Bidrag 

till friluftslivet”. 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund  

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019–2021 i uppdrag att utvärdera 

föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. Uppdraget 

föranleddes bland annat av en översyn av det totala föreningsstödet i Uddevalla 

kommun. I samband med detta tog Uddevalla kommun fram sin friluftsplan och antog 

den i Kommunfullmäktige hösten 2021. Friluftsplanen stakar ut kommunens arbete med 

friluftsliv och bidrag till regeringens friluftspolitiska målsättning ”att stödja människors 

möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv, där allemansrätten är en grund 

för friluftslivet”. Målsättningen är nedbrutet till 10 nationella mål för friluftslivet där 

kommunerna i Sverige spelar en viktig roll.   

 

En viktig del i den rollen är kommunens arbete med att stötta civilsamhällets 

möjligheter att ta dela av och bidra till ett rikt friluftsliv. Att bidragssystemet är anpassat 

till dagens förhållanden och den antagna friluftsplanen är därför viktigt för att stärka 

friluftslivet i kommunen.   
 

Nuvarande bidrag  

Bidrag till friluftslivet består i dagsläget av tre bidrag: anläggningsbidrag, förbättrings- 

och utrustningsbidrag och utvecklingsbidrag. Anläggningsbidraget är ett typ av 

driftsbidrag som ska ersätta föreningen för de kostnader som tillkommer i samband med 

att en anläggning blir tillgänglig för allmänheten. Detta kan exempelvis innebära ökade 

krav på skyltning eller ökat slitage. Anläggningsbidraget bygger på ett poängsystem där 

en anläggnings omfattning genererar ett antal poäng som dikterar bidragets storlek. 

Anläggningsbidraget är kopplat till ett avtal mellan föreningen och kommunen och 

utbetalningen sker årligen.  

 

Förbättrings- och utrustningsbidraget samt Utvecklingsbidraget är projektbidrag som 

bygger på att föreningen ansöker om en summa kopplat till en faktisk utgift som inte är 

återkommande år efter år.   

 

Båda bidragen är sökbara av de föreningar som är bidragsberättigade, kategoriserade 

som barn och ungdomsföreningar och är beviljade aktivitetsbidrag.    
 

Förslag  

Syftet med det nya bidragssystemet för ”Bidrag till friluftslivet” är att revidera 

ersättningsgraden inom drift av noder, att koncentrera resurserna för att flytta fokus till 

kvalitet i stället för kvantitet, skapa bättre förutsättningar för långsiktig hållbarhet och 

att stimulera till att fler upplever friluftsliv genom sociala interaktioner. Målet är även 

att förkorta ledtider för handläggning och minska den administrativa belastningen vid 

handläggningen för att öka effektiviteten och följsamheten.    
 

Bidragen inom ”Bidrag till friluftslivet” är sökbart av hela civilsamhället, de kommer 

emellertid prioriteras enligt följande:   
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1. Allmännyttiga föreningar inom kategorin Friluftsföreningar   

2. Övriga ideella organisationer så som föreningar, stiftelser, förbund och 

samfund.  

3. Privatpersoner  

4. Övriga aktörer som ingår i civilsamhället  

Det föreslagna bidragsystemet delas upp i två områden: bidrag till noder och bidraget 

”levande friluftsliv”. Syftet med detta är att säkra platser för friluftslivet och att sedan 

fylla dessa platser med aktiviteter.   
 

Noder för friluftslivet kan utgöras av fysiska objekt så som byggnader, stugor, 

motionsspår eller liknande. De kan även utgöras av mer abstrakta noder så som kartor, 

naturreservatsgränser eller muntliga berättelser om platser som är värda att besöka. 

Nodernas primära uppgift är att vara hänvisande och vägleda användaren till 

friluftslivet. Därför behöver krav ställas på tillgängligheten, kvalitet och attraktivitet för 

noderna så att de inte utgör en skenbar trygghet.  
 

Driftsbidraget har till syftet att underlätta drift och underhåll av olika typer av noder för 

att öka tillgången till noder för friluftsliv. Bidraget delas upp i flera kategorier baserat 

på vilken typ av nod det rör sig om. Alla bidrag utgår från att de ska täcka del av de 

kostnaderna föreningarna har för att driva och underhålla noden och hålla den på en 

nivå som anses lämpligt.  Många kategorier har två typer av bidrag ”eget ansvar” och 

”tillsynsansvar” för att tydligt särskilja de noder där kommunen har ansvaret, och där 

övriga aktörer har ansvaret. Bidraget kommer utformas på ett sätt där aktören och 

kommunen tecknar ett avtal över vilka förväntningar som finns på respektive part och 

sedan erhåller aktören en viss summa per nod och typ av nod. 

  

Upprustningsbidraget har till syfte att höja kvaliteten och attraktiviteten på redan 

befintliga anläggningar som ingår i anläggningsbidraget. Detta för att flytta fokus från 

att anlägga nya objekt till att göra det som redan finns bättre och för att koncentrera 

resurser i stället för att sprida ut dem än mer.  
 

”Levande friluftsliv” har till syfte att skapa bättre förutsättningar för att civilsamhället 

och allmänheten skall kunna mötas för att sprida entusiasm, kunskap och färdigheter 

inom friluftslivet. ”Levande friluftsliv” ska verka för att friluftslivet ska bli levande 

genom att fler upplever friluftslivet och så att noderna fylls med aktivitet.  
 

Implementering  

De tre olika bidragen kommer att implementeras på olika sätt baserat på att de kräver 

förberedelser i olika utsträckning.  
 

Driftsbidraget kommer under 2023 utbetalas enligt avtal om anläggningsbidrag. Under 

2023 skall berörda föreningar informeras om det nya driftsbidraget, samt att nivåer för 

bidraget och ramverk kan fastställas. Därefter kan nya avtal om driftsbidrag tecknas 
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med respektive förening för utbetalning under 2024. Driftsbidraget kommer vara 

nämndbeslut fram till dess den slutgiltiga utformningen är klar.  

 

Upprustningsbidraget och bidraget ”Levande Friluftsliv” kommer implementeras under 

början på 2023 och kommer handläggas och utbetalas under hösten/vintern 2023. Detta 

för att ge tid till föreningarna att kartlägga behov och formulera ansökningar. 

Upprustningsbidraget kommer bygga på de noder som täcks av det nuvarande 

anläggningsbidraget under 2023, för att övergå till att grundas på det föreslagna 

driftsbidraget 2024.  

  

 

 
 

 

Annica Ryman Robert Wahlström 

Förvaltningschef Utvecklare  
 



Bidrag till friluftslivet - Ramverk 

Bidrag till friluftslivet 

Syfte 
Syftet med bidragen är att skapa långsiktiga lösningar för att skapa samarbeten mellan kommunen 

och civilsamhället som gynnar såväl båda parter som allmänheten. Genom denna typ av samarbeten 

kan styrkorna hos de olika aktörerna stärka olika delar av utbudet av friluftsliv inom kommunen som 

inte hade kunnat uppnås annars. Bidragen skall stå för delar av de kostnaderna civilsamhället har för 

att allmänheten skall erbjudas ett rikt friluftsliv. Alla samarbeten, aktiviteter eller liknande som 

delfinansieras av kommunen skall vila på följande principer:   

 Ska ha ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i fokus 

 Ska verka för jämlikhet och jämställdhet 

 Skall genomföras i Uddevalla kommun   

 Vila på en demokratiskt grund     

 Ska ha fokus på att skapa förutsättningar för att barn och unga ska kunna ta del av 

friluftslivet 

 Ska vara gratis 

 Ska vara fritt från droger 

 

Noder för friluftslivet 
Friluftslivet använder sig i större utsträckning av kontaktytor, eller noder, som användaren utgår från 

för att finna platser anpassade till deras färdigheter och behov. Noderna för friluftsliv ser väldigt 

annorlunda ut jämfört med noder för övrig föreningsverksamhet. Friluftsliv utövas på många fler 

platser då varje del av naturen kan utgöra en plats för välbefinnande och naturupplevelse. Det finns 

även ett behov av större arealer för att upplevelsen av frid och rekreation ska infinna sig utan att ha 

inslag av störningar.  

Noderna kan utgöras av fysiska objekt så som byggnader, stugor, motionsspår eller liknande. De kan 

även utgöras av mer abstrakta noder så som kartor, naturreservatsgränser eller muntliga berättelser 

om platser som är värda att besöka. Nodernas primära uppgift är att vara hänvisande och vägleda 

användaren till friluftslivet. Därför behöver krav ställas på tillgängligheten, kvalitet och attraktivitet 

för noderna så att de inte utgör en falsk trygghet. 

 

Vem kan söka? 
Samtliga bidrag kan sökas av hela civilsamhället, dock ställs det krav på att den sökande vilar på en 

demokratisk grund och har möjlighet att skapa förutsättningar för långsiktighet och hållbarhet. Detta 

kan innebära att den sökande behöver inkomma med dokumentation, stadgar eller liknande för att 

stärka detta. Ansökningarna prioriteras enligt följande: 

1. Föreningar inom kategorin Friluftsföreningar  

2. Övriga ideella organisationer så som föreningar, stiftelser, förbund och samfund. 



3. Privatpersoner 

4. Övriga aktörer som ingår i civilsamhället 

 

Kategorin Friluftsföreningar 

En friluftsförening är en förening som antingen utövar friluftsliv eller skapar förutsättningar för 

utövande av friluftsliv. Föreningen kan självfallet ägna sig åt andra aktiviteter med så som barn- och 

ungdomsverksamhet, tävlingar eller idrott men kommunens mål med bidraget är att förbättra 

allmänhetens förutsättningar för friluftsliv enligt Naturvårdsverkets definition av friluftsliv. För att 

föreningen skall ingå i kategorin Friluftsföreningar ställs krav på att föreningen årligen upprätthåller 

sitt bidragsberättigande hos kommunen.  

Alla föreningar som uppfyller dessa krav kan kategoriseras som Friluftsförening. 

 

Bidrag till noder för friluftsliv 
Noder för friluftslivet skiljer sig från noder och anläggningar för andra aktiviteter då de ofta används 

mer av allmänheten genom oorganiserad aktivitet än vad de används av föreningen själva. 

Anläggningar för friluftslivet kan utgöras av alla konstruktioner som tillgängliggör friluftslivets miljöer 

för användaren. Målet med bidraget är att skapa en långsiktig hållbarhet där värdefulla anläggningar 

och ytor för friluftsliv hålls i gott skick från generation till generation. Bidraget skall därför alltid bygga 

på, och lägga stor vikt vid, att den ansvariga organisationen har kapacitet att driva anläggningen. 

 

Driftsbidrag  

Syftet med bidraget är att underlätta drift och underhåll av olika typer av noder för att säkra 

långsiktig tillgång till noder för friluftsliv och hållbarhet. Bidraget delas upp i flera kategorier baserat 

på vilken typ av nod det rör sig om. Alla bidrag utgår från att de ska täcka del av de kostnaderna 

föreningarna har för att driva och underhålla noden och hålla den på en nivå som anses lämpligt.  

Många nodkategorier har två typer av bidrag ”eget ansvar” och ”tillsynsansvar” för att tydligt 

särskilja de anläggningar där kommunen har ansvaret, och där övriga aktörer har ansvaret. Eget 

ansvar innebär, som namnet antyder, att aktören bär hela ansvaret för löpande drift och underhåll 

och erhåller således ett högre bidrag men förväntas då vara självgående i större utsträckning. Med 

tillsynsansvar menas att kommunen ansvarar för noden medan aktören utför tillsyn löpande under 

året och rapporterar avvikelser eller fel till kommunen som sen kan göra åtgärder. 

Bidraget bygger på att noderna skall upprätthålla eller sträva mot följande standarder: 

 Tydlig skyltning som är navigerbar utan karta i båda riktningar 

 Inget skräp på och runt noden 

 Ledytan skall hållas i lämpligt skick  

 Noder skall hållas fria från vegetation som påverkar noden negativt 

 Byggnationer och installationer skall vara hela, säkra och välfungerande 

 Användaren skall uppmuntras till att göra rätt, i stället för att bestraffas när den gör fel 

 Information på skyltar skall vara aktuell, uppdaterad och lättillgänglig 



 Skyltar skall vara anpassad till sitt syfte, ha tydlig avsändare, innehålla kontaktuppgifter till 

ledansvarig och vara tydlig läsbara  

 Noder skall kunna marknadsföras på kommunens hemsida eller liknande 

 Nodens hållbarhet (social, ekonomisk och ekologiskt) skall säkerställas och förbättras över tid  

 Det skall eftersträvas att noder har skriftliga överenskommelser, arrenden, hyreskontrakt 

eller liknande med markägare eller motsvarande 

 Noden skall i övrigt ge ett gott helhetsintryck 

 

Specifik lista över respektive aktörs ansvar återfinns i respektive avtal men årlig drift innefattar 

uppgifter så som:  

 Drift och underhåll 

 Märkning 

 Röjning av vegetation 

 Skräpplockning 

 Drift och underhåll av dass 

 Iläggning och upptagning av bryggor 

 Säkerhetsutrustning 

 Tillsyn 

 Enklare insatser 

 Fisketillsyn/Bevakning  

 Tillgängliggöra stugan och dess 

närområde för allmänheten 

 Spårning 

 Försäljning av fiskekort 

 Utsättning av ved

 

Vid nytecknande av Driftsbidrag eller vid införande av nya noder i tidigare avtal skall noden 

gemensamt gås igenom av sökande samt kommunen för att besiktiga nodens standard. Aktören kan 

vid detta tillfälle behöva komplettera noden för att den skall kunna erhålla Driftsbidrag eller så görs 

en gemensam plan för att nå en tillfredställande standard. Av denna anledning bör kommunen 

informeras i ett så tidigt skede som möjligt för att förenkla handläggningen och arbetet. 

 

Kategorier inom Driftsbidrag: 

 Badplats  

o Eget ansvar (kr/st) 

 Belyst motionsspår 

o Tillsynsansvar (kr/st) 

 Fiskesjö  

o Eget ansvar (kr/st) 

o Tillsynsansvar (kr/st) 

 Karta för friluftsliv 

o Eget ansvar (kr/km2) 

 Spår och leder  

o Eget ansvar (Bas + kr/km) 

o Tillsynsansvar (Bas) 

 

 Raststuga  

o Eget ansvar (kr/st) 

 Skidspår  

o Eget ansvar (Bas + kr/km) 

 Vindskydd  

o Eget ansvar (kr/st) 

 Eldstad 

o Eget ansvar (kr/st) 

o Tillsynsansvar (kr/st) 

 

 



 

 

Upprustningsbidrag 

Har till syfte att höja kvaliteten och attraktiviteten på redan befintliga anläggningar som ingår i 

anläggningsbidraget. Detta för att flytta fokus från att anlägga nya objekt till att göra det som redan 

finns bättre och för att koncentrera resurser i stället för att sprida ut dem än mer. 

 Upprustning och utveckling av befintliga anläggningar som erhåller driftsbidrag  

 Skall utgå från de 6 utpekade områdena i friluftsplanen 

 Arbetet får inte ha påbörjats 

 Upp till 100% av kostnaden vid eget ansvar 

 Utbetalning vid godkänd ansökan 

 Alla ansökningar inkommer och fördelas samtidig i början på året 

 Inget krav på återrapportering  

 Ersätter kostnader, inte arbetstid 

 

”Levande friluftsliv” – Projektbidrag inom friluftsliv 
Projektbidraget ”Levande friluftsliv” har till syfte att skapa bättre förutsättningar för att civilsamhället 

och allmänheten skall kunna mötas för att sprida entusiasm, kunskap och färdigheter inom 

friluftslivet. ”Levande friluftsliv” ska verka för att friluftslivet ska bli levande genom att fler upplever 

friluftslivet och så att noderna fylls med aktivitet. 

 Aktiviteter, evenemang, insatser eller produkter 

 Projektform   

 Gärna för barn och unga, direkt eller indirekt 

 Skall vara till nytta för allmänheten och vara tillgängligt för alla 

 Utgår från de 6 utpekade områdena i friluftsplanen 

 Arbetet får inte ha påbörjats 

 Utbetalning sker vid godkännande 

 Alla ansökningar inkommer och fördelas samtidig under hösten  

 Upp till 100% av kostnaden 

 Ska vara lätta att samordna med, eller få in i kommunens etablerade strukturer 

 

Ansökningsförfaranden 
Alla ansökningar bör innefatta, men inte begränsas till, följande punkter: 

 Beskrivning av vad som ska göras, med fokus på det rent praktiska: mått, upplägg, 

omfattning, förutsättningar. 

 En budget eller kalkyl med offerter. Hur mycket är totalkostnaden, hur mycket kan den 

sökande gå in med, finns finansiering från annan part, vad är de faktiska kostnaderna osv. 

 Vilka effekter får detta för den sökandes organisation. Fokus på barn och ungdomar är alltid 

bra, men andra aspekter är även viktiga så som folkhälsa, återväxt inom föreningen m.m.  

 Vilka effekter, långsiktiga och kortsiktiga, får detta för allmänheten  



 

 

Alla ansökningar skall sträva efter att vara så digitala som möjligt för att effektivisera handläggningen 

samt för att samla all dokumentation på ett ställe. Detta kommer även vara positivt för spårbarhet 

och sökbarhet. 

Maxbelopp eller tak fastställs årligen vid budgetfördelning och finns tillgängligt via kommunens 

hemsida, verksamhetsprogram eller liknande.  

 

Ansökan om driftsbidrag  

Ansökan för driftsbidrag kan skickas in under hela året och avtal tecknas så snart noden är 

inspekterad av den sökande samt representant för kommunen, förutsatt att den sökande uppfyller 

kraven för att kunna söka bidraget. Inspektionen skall säkerställa att noden uppfyller kommunens 

standarder kopplat till bidraget. Ansökan skall innehålla en beskrivning av noden, eventuella bilder, 

kartmaterial samt andra bilagor som beskriver noden. Den sökande kan uppmanas till att 

komplettera ansökan om så anses krävas. 

 

Ansökan om upprustningsbidrag 

Ansökan om upprustningsbidrag kan skickas in till kommunen under hela året men handläggning, 

fördelning och utbetalning sker i början på året så att de sökande kan genomföra sina upprustningar 

under våren. Stopptid för ansökan bör dock vara runt november-december. Syftet med att fördela 

pengarna vid ett tillfälle är för att säkerställa att så mycket som möjligt av pengarna kommer till 

användning och att inga bidragspengar ”brinner inne”. Ansökan skall innehålla en beskrivning av vad 

som ska göras, en budget med tillhörande offerter, eventuella ritningar, kartor, bilder eller andra 

bilagor som kan behövas för att på ett tydligt och transparent sätt beskriver vad som skall göras. Den 

sökande kan uppmanas till att komplettera ansökan om så anses krävas. 

 

Ansökan om bidrag inom ”Levande friluftsliv” 

Bidraget ”Levande friluftsliv” kommer kräva betydligt mer omfattande ansökningar än övriga två 

bidragsformer. Ansökan skall här ses mer initiering av dialog mellan den sökande och kommunen så 

att idén och samarbetet kan utvecklas i samråd mellan de två parterna. Ansökan kan skickas in under 

hela året men handläggning, fördelning och utbetalning sker under hösten varför stopptid för 

ansökan bör vara juni-juli. Ansökan skall innehålla en beskrivande del av vad som ämnas göra, en 

budget med tillhörande offerter samt andra bilagor som kan behövas för att på ett tydligt och 

transparent sätt beskriver projektet. Den sökande kan uppmanas till att komplettera ansökan om så 

anses krävas. 
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Handläggare 

Kultursamordnare Stellan Hedendahl 

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

 

Ansökan från BMK Uddevalla om stöd för att ge ut bok om 

Håkan Andersson 

Sammanfattning 

BMK Uddevalla (tidigare kallat Bohusläns Motorklubb) har inkommit med en ansökan 

om stöd för att ge ut en bok om Håkan Andersson och om BMK.   

 

Föreningen har i många år arrangerat bl. a motocrosstävlingar och inte minst 

deltävlingar i VM i motocross. Det är också en förening med stor verksamhet och ett 

stort engagemang från medlemmar när det gäller sina arrangemang.  

 

Håkan Andersson är en av få Världsmästare från Uddevalla. Han vann VM 1973 men 

har också ett antal VM-silver och bronsplaceringar förutom SM medaljer både 

individuellt och i lag. I motocrossvärlden är han fortfarande ett stort namn både 

nationellt och internationellt. 

 

Jonas Hagren som skrivit och ägt branschtidningen Race Magazine är den som skriver 

boken. Han är kanske den person i Sverige som vet mest om motocross och dess 

historia.  

 

Kostnad för att trycka boken är 118 000 kronor. Förutom de arbetskostnader som finns 

med att skriva och ge ut en bok. Projektet har samlat in 65 000 kronor. Försäljningspris 

för boken är inte klart men kan bli cirka 200 kronor.  

 

Att skriva om motocrossens och föreningens historia i Uddevalla, som är sammanflätad 

med Håkan Anderssons karriär, anser kultur och fritid är viktigt så att det finns kvar för 

eftervärlden. Det är viktigt att dokumentera Uddevallas historia, där motocrossen och 

BMK har satt en stor prägel på Uddevalla bland annat tack vare de stora tävlingar som 

anordnats.  

 

Vid bifall till förvaltningens förslag till beslut tas pengarna från budgeten för 

vuxenkultur.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-01 

Ansökan om bidrag till boken om BMK och Håkan Andersson 

Bilaga till ansökan: offert från Risbergs information och media 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden stödjer bokutgivningen med 20 000 kronor under 

förutsättning att boken ges ut enligt ansökan från Uddevalla. 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

BMK Uddevalla  



Ansökan om bidrag till boken om BMK och Håkan Andersson. 
 
Uddevalla har inte så många världsmästare. Håkan Andersson blev världsmästare 1973 i motocross.  
Han var då etablerad motocrossförare internationellt. Redan 1966 kom han trea i sin första VM 
deltävling.  
 
Jonas Hagren som tidigare ägt branschtidningen Race Magazine (racemagazine .se) håller på att 
slutföra skrivandet om Håkan Andersson. Boken kommer naturligtvis också att handla om BMK 
Uddevalla. Författaren är kanske den som kan mest om motocrossens historia i Sverige.  
 
Boken har varit projekt i några år. Jonas Hagren kommer att vara klara med skrivandet i december 
2022. Boken kommer att som första upplaga tryckas i 500 ex med svensk text och 500 ex med 
engelsk text. Boken kommer att vara på 304 sidor. 
 
Genom klubben och privata sponsorer finns 65 000 kr att slutföra projektet. Kostnaden för att trycka 
boken kommer att kosta 118 000 kr. Vi kommer att sälja boken för 150 -200 kr. 
 
BMK Uddevalla söker bidrag från Uddevalla kommun Kultur och fritid för att slutföra boken och 
trycka den. Boken kommer att finnas till försäljning på flera ställen i Uddevalla och marknadsföras 
internationellt och nationellt.  
 
 
Micke Andersson 
BMK Uddevalla 
 

 

 
 
 
 
Bilaga: offert från Risbergs information och media 

Här är även Håkans bästa resultat 
ifrån hans karriär 
 
Individuella resultat: 
1-VM Guld 
3-VM Silver 
6-SM Guld 
2-SM Brons 
 
Lagtävlingsresultat: 
2-Guld lag VM för Sverige 
4-Silver lag VM för Sverige 
3-Guld lag SM för BMK 
1-Silver lag SM för BMK 



Datum
1259772022-08-19 

BMK Uddevalla
Glimmingen 420451 92 Uddevalla

Er referens Mikael Andersson
Martin SanftlebenVår referens

O F F E R T

14651Kund nr

Bok: Håkan Andersson
Vi tackar för Er förfrågan och offererar som följer: 
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Upplaga: 1000 exFördelning: SE 500 exEng 500 exFormat: 170 x 240Omfång: 304 sidor + 4 sidor omslagFärg: Pärmöverdrag 4 sid 4+0 CMYK+Blank lamineringInlaga S/V 256 sid 1+1  1(1+1) Svart
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Papper: Pärmöverdrag 150g Multiart gloss (new), fsc

Inlaga S/V 130g Arctic silk +
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Efterbehandling: Trådbunden hårdbandsbok, rund rygg, 2,25 mm papp
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Med vänlig hälsning
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Handläggare 

Kultursamordnare Stellan Hedendahl 

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

 

Ansökan om driftsbidrag till Stiftelsen Bohusläns 

Försvarsmuseum 

Sammanfattning 

Bohusläns försvarsmuseum har skickat en ansökan om ett årligt verksamhetsbidrag om 

50 000 kr per år i fem år. Museet är en stiftelse. På grund av organisationsformen ingår 

de inte i de ordinarie bidragsreglerna, ansökan handläggs därför utifrån kriterier för stöd 

till stiftelsedrivna museer som kultur och fritidsnämnden beslutade om 2020-11-18 (§ 

161).  

 

Museets verksamhet består bland annat av att engagera unga på museet som kan arbeta 

med samlingarna och miljön runt museet. Projektet syftar till att överbrygga kunskap 

gammal till ung och vice versa.  

 

När museet inte är öppet kan man gå en kulturhistorisk vandring som man kan nå 

genom en QR-kod. På hemsidan för Prisma mobilguide kan man sedan få information 

om verksamheten och platsen. 

 

Digitalisering av museet bild och filmarkiv är ett projekt som pågår. Resultatet 

publiceras på museets Facebooksida och kanal på Youtube. Materialet används också 

till släktforskning.  

 

För skolor erbjuds visningar. Museet hjälper också till med busskostnad för att eleverna 

ska kunna ta sig till museet i vissa fall. 

 

Kulturskolan använder lokalerna för undervisning. Resultatet har till exempel blivit en 

utställning med flaggor och symboler kopplat till Bohusläns historia.  

 

Styrelsen har konstaterat att man behöver en större kassa över tid för att nå en hållbar 

lösning för museet.  

 

2020 beslutade Kultur och fritidsnämnden om kriterier för stöd till stiftelsedrivna 

museer:  

 

Grundläggande förutsättningar och kriterier  

Grundläggande förutsättningar för ekonomiskt stöd från Uddevalla kommun är att 
   

 full ekonomisk insyn ges i aktuell stiftelse  

 verksamheten gagnar befolkningen i Uddevalla kommun  
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 stiftelsen agerar politiskt och religiöst obundet  

 inriktningen är demokratisk, det vill säga att verksamheten kommer alla till del. 

Prioriterat, när Uddevalla kommun ska ge stöd, är alltid aktiviteter för, av och 

med barn och unga.   

 

Kriterier  

Verksamheten ska   
 

 bidra till Uddevallas kulturliv  

 vara tillgänglig vad gäller öppettider och/eller erbjuda digital tillgänglighet till 

verksamheten.  

 sträva efter hög tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer  

 utgöra en resurs för forskningsverksamhet  

 

Förvaltningen anser att alla kriterierna uppfylls för att kunna stödja stiftelsen. 

Försvarsmuseet har under de senaste tio åren fått stöd mellan 2011 och 2018 på 15 000 

kr per år. År 2018 sökte Försvarsmuseet 100 000 kronor och meddelade samtidigt att de 

behöver ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet. Kultur och 

fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett tillfälligt stöd till 

Försvarsmuseet med villkor att kommunen ges insyn i stiftelsens ekonomi.  

 

Stiftelsen ansöker om verksamhetsbidrag i fem år på 50 000 kr per år. Kultur och 

fritidsnämnden kan dock bara ge bidrag för ett år i taget. Kommande år behöver 

Försvarsmuseet därför återkomma med en ny ansökan om bidrag för ett år i taget. 

 

Budgeten för bidrag till stiftelser är 100 000 kronor och tillhör avdelningen kultur, 

bibliotek och unga.   

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-01 

Ansökan om driftsbidrag till Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum 

Kriterier för stöd till stiftelsedrivna museer i Uddevalla 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ger Bohusläns försvarsmuseum ett bidrag för 2022 om 

50 000 kr. 
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Annica Ryman Stellan Hedendahl 

Förvaltningschef Kultursamordnare 

Skickas till 

Bohusläns Försvarsmuseum  



 
 
Till Kultur och fritidsnämnden, Uddevalla kommun     

Ansökan om driftsbidrag till Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum 

Styrelsen för Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum tog kontakt med kommunen med 
anledning av den ekonomiska kris som museet stod i 2017-2018. Därefter har det hänt mycket 
och Källvikenstiftelsen har gått in som stiftare till museet. Till det så har en ny styrelse 
kommit på plats och aktiviteterna på museet har ökat. Många projekt har startats upp och 
pågår för fullt. Under 2021 låg fokus på att ta hand om byggnaderna då museet erhållit 
projektmedel till att renovera museibyggnaden och soldattorpet. Under 2022 kommer arbetet 
med att förnya basutställningen att starta. 

Stiftelsen är tacksam för det stöd man har erhållit ifrån Uddevalla Kommun. Genom åren har 
museet erhållit ett mindre ekonomiskt bidrag samt stöd av kultur och fritidsförvaltningen i 
form av guidning och handledning i olika kultursammanhang. Handledning och stöd har 
bidragit till att vi har kunnat genomföra följande projekt. 

- Engagera unga på arbetslivsmuseum 
Projektet startade 2020 och planeras att fortsätta över flera år, finansieringen för 
2022 är klar. Projektet har sedan starten framgångsrikt växt till att engagera fler och 
fler personer. Projektet syftar främst till att överbrygga kunskap - gammal till ung och 
vice versa. Unga personer har som lov och helgarbete att jobba med museets 
samlingar och miljön runt museet. Arbetet utförs delvis tillsammans med äldre 
personer som har en anknytning till museet och dess omgivning. Projektet har 
möjliggjorts genom stöd av Arbetets museum, Regionen och Källvikenstiftelsen. 

- Kulturhistoriska vandringar 
Genom ovanstående projekt har ungdomar arbetat med museets boksamling samt med 
tidigare anställda på regementet där de sedan sammanställt material till ett antal 
vandringar i Prisma Mobilguide. Projektet syftar till att tillgängliggöra museet och 
dess samlingar utan att museet behöver hålla fysiskt öppet. På angiven plats finns det 
en skylt med en QR-kod där man kan få mer information genom en filmsekvens. 
Projektet pågår och byggs på varje år. 

- Digitalisering av museets bild och filmarkiv 
Projektet pågår över flera år och syftar till att tillgängliggöra museets bild och 
filmarkiv. Materialet sammanställs och används till exempel i ovanstående projekt och 
publiceras på återkommande på facebook, youtube. Utöver det används materialet till 
bland annat till släktforskning. (Genomförs tillsammans med Mediacopy) 

- Kultur i skolan 
Museet erbjuder grundskolan och särskolan guidning i museets lokaler enligt 
överenskommet tema. Skolor som upplever avståndet som ett problem erbjuds även 
stöd till bussbiljetter. Finansiering för 2022 är klar. 

- Lektioner och utställningar för Kulturskolan 
Kulturskolan har besökt museet och haft undervisning i lokalerna, museet deltog i 
arbetet och öppnade upp förråden som annars är stängda. Undervisningen var i temat 
flaggor och symboler kopplat till Bohusläns historia. Barnen målade egna flaggor och 
standarer som sedan blev en månadslång utställning på museets övervåning. 
Finansiering för 2022 är klar. 



 
 
 

Museets kassa är begränsad, intäkterna som museet har idag räcker inte för att skapa en god 
och tillgänglig verksamhet. 

Styrelsen har trots pandemi arbetat hårt med att öka besökarantalet på museet och aktivt 
arbetet med att marknadsföra platsen. Majoriteten av arbetsinsatsen utförs ideellt, på och 
utanför arbetstid. Även om projektmedel är tilldelade så ingår det ett stort mått av ideellt 
arbete i grunden. En stor del styrelsens arbetsinsats går åt till att lösa den dagliga driften med 
allt ifrån snöskottning, städning, försäljning, fakturahantering, likviditet, IT-stöd, larm för att 
nämna några saker. Styrelsens medlemmar har valt att engagera sig i styrelsen för att de har 
ett musealt intresse snarare än för grundläggande verksamhetsdrift. Att styrelsen lägger sin tid 
på grundläggande drift skapar inte förutsättningar till att långsiktigt driva museet. Museet har 
en bidragsanställd kanslist som har haft mycket begränsade arbetsuppgifter. Under 2022 
kommer den anställningen avslutas och förhoppningsvis ersättas med en ny. Inriktningen 
kommer fortsatt vara att göra parken, museet och dess samlingar mer tillgängliga för 
allmänheten. Stort fokus kommer ligga på att öppna upp verksamheten mer mot skola samt 
för barn och unga. Detta genom att arbeta med, men inte begränsat till följande aktiviteter. 
 

- Skaparverkstad för barn och unga under lov. (v.8, v.44) 
- Erbjuda Kulturskolan, Bild och Form utrymme för lektioner och utställning 
- Erbjuda grundskolan och särskolan guidning och lokaler för lektioner 
- Vara värd för olika kultur och idrottsarrangemang (Park och museum) 
- Främja demokrati genom att göra våra lokaler tillgängliga till föreningars styrelse och 

årsmöten 
- Utöka tillgängligheten för forskning inom olika områden 
- Informera, utbilda och lyfta fram området och landskapets historia 

  
Men som det ser ut nu har inte styrelsen möjlighet att fullt ur arbeta med dessa frågor då tiden 
går åt till annan verksamhet vilket är beskrivet tidigare. Kommun, region, stat, företag och 
stiftelser har visat ett intresse till att stödja vår verksamhet. Men det är ett tidskrävande arbete 
som kräver tålamod, framåtanda och tillgänglighet över tid. Även om vi nu har valt att säga 
upp vår kanslist så är de ekonomiska förutsättningarna små att driva museet över tid i en 
hållbar riktning. Under 2021 använde vi egna sparade medel för att täcka upp de behov som 
uppstod under året. Eftersom mycket av insatserna som görs är bundna till projekt är det långa 
ledtider ifrån behov till möjligt inköp. Det gör att verksamheten periodvis går på sparlåga 
innan nästa steg kan tas. Saker som vi behöver arbeta med för att öka intäkterna  
 
- Förenkla uthyrningsprocessen för våra lokaler och parken samt kvalitetssäkra 

uthyrningsprocessen.  
- Event och aktiviteter på museet och i parken (Guidning, berättarkvällar, musik etc.) 
- Fler uthyrningar 
- Söka sponsorer (Företag) 
- Stöd över tid ifrån Kommun, Region och Stat. 
- Öka försäljningen av böcker  
 
 
 



 
 
Styrelsen har konstaterat att vi behöver en större kassa över tid för att nå en hållbar lösning 
för museet.  
 
Styrelsen ansöker med stöd av ovanstående text och kriterier att stödja stiftelsestyrda museer 
(Dnr:KFN 2019/00083)  av Uddevalla kommun ett årligt verksamhetsbidrag om 50 000 kr 
per år i fem år, för att därefter omvärdera bidraget eller att succesivt gå ner.  
 
Stiftelsen Bohusläns Museum består idag av fem ordinarie ledamöter. 
 
Lars Ålander, Ordförande 
Per Norberg  
Christian Hviterwall 
Per Frykner 
Gunnar Klasson 
 
Revisor, Bjarne Fredriksson Ernst & Young 
  
För att få full insyn i vår verksamhet erbjuds utöver vad som är beskrivet i villkor för att 
stödja stiftelsestyrda museer (Dnr:KFN 2019/00083),  representanter ifrån kommunen att 
deltaga vid styrelsens möten. Samt få tillgång till vår elektroniska portal för att fortlöpande 
kunna ta del av ekonomi, handlingar och det dagliga arbetet i Stiftelsen. 
 
 
Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum 
Lars Ålander 
Ordförande 
 
 



 2020-11-06 1 (2) 

  Dnr:KFN 2019/00083  

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

 

Kriterier för stöd till stiftelsedrivna museer i Uddevalla 

Stiftelsernas bidrag till samhället  

De stiftelsedrivna museerna i Uddevalla utgör en relevant del av Uddevallas 

kulturliv. De hjälper oss att förklara vår identitet och att förstå varför platsen vi 

bor på ser ut som den gör.   

 

Stiftelsernas arbete med att vårda och bruka platser, samlingar och berättelser med 

särskilt kulturhistoriskt värde är en angelägen uppgift. Här handlar det om att 

förvalta och utveckla berättandet om viktiga delar av Uddevallas kulturarv och 

bebyggelsehistoria, samt att arbeta med delar av det lokala kollektiva minnet, dvs 

det som finns här och ingen annanstans. Däri ingår att tillhandahålla och 

underhålla en fysisk plats för dessa minnen, liksom att vårda och bruka samlingar.  

 

Samverkan med andra aktörer  

Kommunala verksamheter kan ha behov experthjälp inom stiftelsemuseernas 

kunskapsområden. Det kan gälla äldre förhållanden som påverkar oss i nutid och 

framtid, stöd vid framtagande av planeringsunderlag, namnsättning av platser, 

bakgrunder till vår kollektiva identitet, etcetera. Här spelar stiftelserna, liksom 

våra kulturarvsföreningar, ofta en stor och viktig roll.  

 

Grundläggande förutsättningar och kriterier  

Grundläggande förutsättningar för ekonomiskt stöd från Uddevalla kommun är att 
   

 full ekonomisk insyn ges i aktuell stiftelse  

 verksamheten gagnar befolkningen i Uddevalla kommun  

 stiftelsen agerar politiskt och religiöst obundet  

 inriktningen är demokratisk, det vill säga att verksamheten kommer alla 

till del. Prioriterat, när Uddevalla kommun ska ge stöd, är alltid aktiviteter 

för, av och med barn och unga.   

 

Kriterier  

Verksamheten ska   
 

 bidra till Uddevallas kulturliv  

 vara tillgänglig vad gäller öppettider och/eller erbjuda digital tillgänglighet 

till verksamheten.  

 sträva efter hög tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer  

 utgöra en resurs för forskningsverksamhet  

 

 

Utöver detta är följande önskvärt  
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 Pedagogisk verksamhet. Speciellt med fokus på barn och unga.  

 Verksamhet som sätter vårt kulturarv i relation till vår samtid, och som 

kan förhöja vår kunskap och förståelse  

 Experthjälp gällande äldre förhållanden som har betydelse vid 

stadsplanering och namnsättning  

 Samverkan med övriga kulturaktörer som kan ge medborgarna bättre 

utbud och påverka bygdens kulturliv positivt  

 

Process för bidragshantering  

Efter att en stiftelse inkommit med begäran om stöd, stäms denna ansökan av 

utifrån kriterierna ovan. Därefter skrivs ett avtal om stödet.   

 

Med tanke på museernas behov av långsiktighet är ambitionen att stödet ges i 

perioder om tre år. Bidrag kan dock bara ges för ett år i sänder. Förvaltningen kan 

sedan fortsätta ge samma stöd i ytterligare två år under förutsättning att inga 

särskilda skäl dyker upp.   

 

Avstämningsmöten  

Avstämningsmöten hålls mellan förvaltning och stiftelsen varje höst. Under 

avstämningsmötena redovisar stiftelsen hur medlen använts och ger samtidigt sin 

syn på framtiden.   

 

Årlig uppföljning  

De årliga avstämningsmötena är en del av uppföljningen. Inför dessa möten ska 

följande dokument redovisas;   
 

 verksamhetsberättelse,  

 budgetredovisning för året   

 verksamhetsplan och budget för nästkommande år.  

 

I verksamhetsberättelsen ska följande mått framgå:   
 

 Antal aktiviteter under året  

 Antal individer som stiftelsen nått under året.  

  

 

.  
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Handläggare 

Utvecklare Viktoria Andreasson 

Telefon 0721462660 
viktoria.andreasson@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsnämndens begäran om avslut av uppdrag från 

kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2022 arbetat och genomfört en rad 

politiska uppdrag. Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av följande uppdrag: 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 

uppdrag att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för 

kultur”.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

utveckla digitala och automatiserade processer. 

 Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att 

utforma checklista för remisshantering utifrån bla Plan integration. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 

arbete och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till 

nyfödda 

Kultur och fritidsförvaltningen begär förlängning av följande uppdrag: 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 

demokrati) fått i uppdrag att genomföra medborgardialog med unga angående 

utformningen av Hus för kultur.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 

demokrati) fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 221102 

 

Minnesanteckningar från Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden 

21-10-04 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapportering av samtliga nämnduppdrag och därmed avslutar uppdragen. 

 

att godkänna begäran om förlängning av ovan nämnda uppdrag. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”.  

Kulturstråket är ett stadsutvecklingsprojekt. Utveckling av ett kulturstråk i centrum är 

därmed påbörjad och projektplan finns, uppdraget bedöms kunna avslutas.  

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. 

Att arbeta med att utveckla digitala och automatiserade processer för att underlätta 

arbete och arbetsmiljö för anställda, att underlätta, främja och attrahera besök och 

besökare eller användare i verksamhet, anläggningar eller i andra uppdrag kultur och 

fritid har är en aspekt i av det ordinarie kvalitet- och utvecklingsarbete. 

Från Plan Integration Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, 

(Område: boende och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för 

remisshantering utifrån bla Plan integration. 

Kultur och fritid arbetar med att ta fram underlag och metodstöd för hur förvaltningen 

hanterar, svarar och gör utlåtanden i remissärenden. I stödet framgår vilka perspektiv 

som behöver beaktas där integration ingår som ett av flera. Med hänvisning till detta 

arbete bedömer kultur och fritid att detta uppdrag kan avslutas.  

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och 

studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 

Att dela ut gåvobok är en del av bibliotekens ordinarie verksamhet, alla familjer med 

nyfödda barn erbjuds gåvobok via BVC varför uppdraget kan avslutas.  
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Annica Ryman Viktoria Andreasson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
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 2022-10-05 

Möte: Kommunstyrelsens uppsikt över kultur och fritidsnämnden  

Tid och plats: Stadshuset sammanträdesrum Kompassen 2022-10-05 kl. 15:30-

15:50. 

Närvarande: Från kommunstyrelsen: Ingemar Samuelsson (S) (ordf.), 

Christer Hasslebäck (UP), Malin Krantz, Bengt Adolfsson,  

Ann-Louise Joona. 

 Från Kultur och fritidsnämnden: Annelie Högberg (S),  

Kent Andreasson (UP), Annica Ryman. 

 

Sekreterare: Sebastian Johansson 

 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige som anses vara 

slutförda samt diskussion om uppdrag som behöver förlängas 

Kultur- och fritidsnämnden anser följande uppdrag klara för att slutrapporteras. 

 

Från flerårsplaner 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått 

i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

 

Kommunstyrelsen erinrar om att ovanstående uppdrag är kommunövergripande 

och bör kvarstå. 

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av 

lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 

att leda detta arbete. 

 

Kommunstyrelsen erinrar om att ovanstående uppdrag är kommunövergripande 

och bör kvarstå. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”. 
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Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. 

 

Från Plan Integration 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: boende 

och trygghet) fått i uppdrag att utforma checklista för remisshantering utifrån bla 

Plan integration 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete 

och studier) 2021-06-10 fått i uppdrag att  dela ut gåvobok till nyfödda 

 

Kultur- och fritidsnämnden önskar att följande uppdrag förlängs. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 

demokrati) fått i uppdrag att  genomföra medborgardialog med unga angående 

utformningen av Hus för kultur. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: 

demokrati) fått i uppdrag att utvärdera Rampens digitala mötesplatsfunktion. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. 

 

Kommunstyrelsen har inget att erinra över förlängningarna. 

 

Ekonomisk lägesrapport och senaste prognosen 

Förvaltningschef Annica Ryman informerar om utfallet i den senaste 

delårsrapporten. Prognosen för helåret landar på – 1,2 mkr. 

 

Nämndens ekonomi präglas fortsatt av en långsamt återstart efter två år av 

minskad verksamhet på grund av covid-19. Intäkterna för entréavgifterna till 

badhuset har exempelvis ännu inte återhämtat sig till nivåerna före pandemin. 

 

Redovisning av nämndens arbete utifrån utfallet av nämndernas 

internkontroll 2021 

Förvaltningschef informerar om utfallet och åtgärder kopplade till 2021 års 

internkontroll. 

 

Distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 

medarbetare 

Granskningen visar att personal inom kultur och fritidsförvaltningen i huvudsak 

har tecknat skriftliga avtal vid i de fall där distansarbete är möjligt, i enlighet med 

kommunens bestämmelse. 
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Uppföljning av rutin för konstregister 

Vid ett stickprov visade sig att 9 av 15 konstverk återfanns på de platser de var 

registrerade på. Problemen bedöms i huvudsak vara organisatoriska, att 

förvaltningarna inte känner till de rutiner som finns för kommunens konst. 

 

Effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av 

Covid-19 

Granskningen visar att vissa verksamheter har lyckats bättre än andra med att hitta 

andra kontaktvägar till barn och ungdomar när verksamheterna har tvingats ställa 

om under pandemin. Nya insatser genomförs för att kompensera för de negativa 

konsekvenserna av de senaste årens nedstängningar. 

 

Information om nämndens systematiska arbetsmiljöarbete 

Förvaltningschef Annica Ryman lämnar information om kultur och fritids 

systematiska arbetsmiljöarbete. 

 

Sjukfrånvaron bland medarbetarna har sjunkit under tertial 2. 

 

Tillbuden uppgår till 27 stycken. De flesta uppstår inom bibliotekens och 

badhusets verksamheter. 

 

 

……………………………  …………………………….. 

Ingemar Samuelsson (S)  Annelie Högberg (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

 

 

 

Minnesanteckningarna skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande 

Utvecklare, planering och styrning, kommunledningskontoret. 

Minnesanteckningarna anmäls till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende gallring av 

allmänna handlingar inkomna på papper 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-14 § 181 att uppdra åt nämnderna att revidera 

sina dokumenthanteringsplaner i syfte att upphöra med pappershandlingar. Detta gäller 

för de ärenden som skapas från och med 2023-01-01 och som förvaras i det 

kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet (i dagsläget Ciceron).  

 

Nämnderna ansvarar för sin egen arkivbildning. Därför måste varje nämnd vid övergång 

till en heldigital ärendehantering fatta gallringsbeslut för allmänna handlingar inkomna 

på papper. 

 

Allmänna handlingar i pappersform som skannats får gallras vid inaktualitet, det vill 

säga efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med 

ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av 

annan anledning. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-11-01 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-09-14 § 181 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att allmänna handlingar inkomna på papper får gallras vid inaktualitet, det vill säga 

efter kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen 

och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning, samt 

 

att gallringsbeslutet gäller handlingar som inkommit eller skapats från och med 2023-

01-01 och som förvaras i det kommunövergripande dokument- och 

ärendehanteringssystemet (i dagsläget Ciceron) 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

 
Skickas till 
Kommunledningskontoret  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KS 2022/00318 

Heldigital ärendehantering och upphörande av 
pappershandlingar för det kommunövergripande dokument- 
och ärendehanteringssystemet och revidering av riktlinjer för 
ärendehantering 

Sammanfattning 

Kommunen strävar efter en digital ärendehantering i enlighet med kommunfullmäktiges 

mål i Digital Agenda. För att säkerställa att kommunen ska kunna sluta att skriva ut 

pappershandlingar och samtidigt säkerställa det digitala bevarandet av allmänna 

handlingar i enlighet med arkivlagen krävs ett e-arkiv för slutförvaring samt korrekt e-

underskriftsfunktion för de handlingar som ska skrivas under.   

Det kommunövergripande systemet för dokument- och ärendehantering (för närvarande 

Ciceron) är det första systemet som anslutits till e-arkivet och genomfört leverans av de 

digitala handlingarna. Numera kan vi för dessa digitala handlingar säkerställa 

återsökning och äkthet över tid. Förutsättningen till att börja arbetet med heldigital 

ärendehantering för verksamheten som stöttas av Ciceron bedöms som lämplig.  

Riktlinjerna för ärendehantering föreslås revideras för att bättre överensstämma med 

arkivreglementet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-22 § 194 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Reviderade Riktlinjer för ärendehantering 2022-05-31 

Riktlinjer för ärendehantering beslutade 2021-06-10 § 139 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra åt nämnderna att revidera sina dokumenthanteringsplaner i syfte att upphöra 

med pappershandlingar för de ärenden som skapas från och med 2023-01-01 och som 

förvaras i det kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet. 

 

att upphäva följande lydelse i Riktlinjer för ärendehantering beslutade 20221-06-10 § 

139: Alla handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras ska skrivas ut i 

papper till dess arkivmyndigheten fattar beslut om något annat, 

att nämnderna kan, efter samråd med arkivmyndigheten, upphöra med 

pappershandlingar för handlingar som förvaras i andra verksamhetssystem när dessa har 

upprättat en anslutning till e-arkivet. 

Vid protokollet, Sebastian Johansson 

Justerat 2022-09-19, Elving Andersson (C), Niklas Moe (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-19, Sebastian Johansson 

Skickat 2022-09-21, samtliga nämnder, avdelningschefer på kommunledningskontoret  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-09-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Samråd om detaljplan för Unneröd 2:4 m.fl.  

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Unneröd 2:4 m.fl för samråd. 

Detaljplanen gäller utökning av den befintliga förskolan i Skogslyckan samt nya 

bostäder i anslutning till Bidevindsvägen. 

 

Kultur och fritid instämmer i planbeskrivningens uttryckta ambition om att gestaltning 

är av stor vikt och ska värderas högt samt att ambitionen ska vara att skapa landmärken 

som ska passar in med rådande bebyggelse. För att säkerställa en kvalitativ gestaltning 

och utformning föreslår kultur och fritid att metoden arkitekttävling används1, där 

förskolan bör vara ett enskilt projekt och bostäderna ett annat.  

 

Ur ett kulturmiljöperspektiv anser kultur och fritid att detaljplanen bör säkra att de 

balkonger som detaljplanen möjliggör på alla befintliga byggnader ska förhålla sig 

storleksmässigt till de balkongfronter som finns på befintliga bostäder i Skogslyckan 

och vara av smäcker konstruktion.  

 

Konstnärlig gestaltning ska enligt kultur och fritid ha en tydlig plats gällande förskolan 

och dess utemiljö i planering och projektering från ett tidigt skede. Konstkonsult bör 

utses samtidigt som arkitekt.  

 

Kultur och fritid anser att detaljplanen bör utökas till att inkorporera hela skogsområdet 

inklusive Smedsdalen och att detta planläggas som naturmark. Detta eftersom 

Smedsdalen är ett värdefullt område för tätortsnära friluftsliv och tillgången till det som 

grönområde behöver säkras i en detaljplan över tid.  

 

Gällande barnperspektivet anser kultur och fritid att planbeskrivningen tydligare bör 

visa vilka åtgärder som ska vidtas i planering och projektering för att uppfylla 

ställningstaganden i översiktsplanen om barnperspektiv. Detta för att barn ska få 

inflytande på hur den byggnad och det närområde som de ska nyttja ska se ut.  

 

Den fotbollsplan som finns nära nuvarande barn- och ungdomspsykiatrin anser kultur 

och fritid ska ersättas, för att säkra en yta för fysisk aktivitet.  

                                                      
1
Flera arkitekter eller team arbetar på lika villkor, under anonymitet, med samma uppgift i konkurrens om 

ett uppdrag. Detta är ett prisvärt sätt att få många kvalificerade lösningar på hur ett projekt ska uppföras 

på bästa sätt. Förslagen bedöms av en kvalificerad jury, som är sammansatt av företrädare från 

beställarorganisationen, andra sakkunniga och externa arkitekter. (https://www.arkitekt.se/tavlingar/om-

tavlingar/)  
 

https://www.arkitekt.se/tavlingar/om-tavlingar/
https://www.arkitekt.se/tavlingar/om-tavlingar/
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-10-31 

Planbeskrivning, Unneröd 2:4 m.fl 

Plankarta, Unneröd 2:4 m.fl  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att kommunen ska prioritera god gestaltning av 

förskola och bostäder i Unneröd 2:4 genom att använda metoden arkitekttävling.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att Smedsdalen bör ingå i detaljplan för Unneröd 2:4 

för att säkra tillgång till tätortsnära friluftsliv över tid.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att den fotbollsplan som finns nära barn- och 

ungdomspsykiatrin behöver ersättas om det är så att ytan ianspråktas genom 

exploateringen.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att planbeskrivningen tydligare bör redovisa vilka 

åtgärder som ska vidtas i planering och projektering för att uppfylla ställningstaganden i 

översiktsplanen om barnperspektiv 

 

Kultur och fritid har i övrigt inget att erinra mot detaljplaneförslaget för Unneröd 2:4 

m.fl.  

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritid har mottagit förslag till detaljplan för Unneröd 2:4 m.fl för samråd. 

Detaljplanen gäller utökning av den befintliga förskolan i Skogslyckan från åtta till tolv 

avdelningar samt att pröva exploatering av cirka 80-120 bostäder i flerfamiljshus i 

anslutning till Bidevindsvägen.  

 

Prioritera gestaltning  

Kultur och fritid instämmer i det som uttrycks i planbeskrivningen gällande att 

gestaltning av bostäderna är av stor vikt. God arkitektonisk kvalitet är viktigt för att den 

föreslagna stadsutvecklingen ska stärka Skogslyckans identitet och attraktivitet. 

Ingreppen som föreslås i planbeskrivningen kommer ha en oerhört stor inverkan på 

Skogslyckans identitet och attraktivitet vilket behöver tas i beaktande vid gestaltning.   

 

Kultur och fritid anser att det är högt prioriterat att förskolan får en omsorgsfull och 

kvalitativ gestaltning. Placeringen medför att byggnaden hamnar i blickfånget från 

Västanvindsvägen. Eftersom det är en kommunal förskola anser kultur och fritid att 
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gestaltningen ska prioriteras, förslagsvis genom att jobba med så kallade parallella 

uppdrag2.  

 

Kultur och fritid anser att parallella uppdrag även bör användas för 

bostadsexploateringarna. Ett nytt landmärke på 12-16 våningar föreslås i sydöstra 

delarna av planområdet. I den nordvästra delen av planområdet bör också höga krav på 

gestaltning gälla. Enligt översiktsplanen ska ”arkitektur av hög kvalitet tillåtas vara ett 

självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en positiv rumsupplevelse som skapar 

nyfikenhet och trivsamhet”. De nationella målen för gestaltad livsmiljö anger att 

hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden och 

att det offentliga ska agera förebildligt.  

 

Konstnärlig gestaltning ska enligt kultur och fritid ha en plats i planering och 

projektering från ett tidigt skede gällande förskolan. Konstkonsult bör utses samtidigt 

som arkitekt.  

 

Kulturmiljövård 

Att satsa på gestaltningen är också viktigt ur kulturmiljösynpunkt. För att förstärka 

Skogslyckans kulturvärde och uppnå miljömål om god bebyggd miljö behöver 

kommunen i enlighet med Översiktsplanen beakta att dagens samhällsplanering i 

framtiden kan utgöra ett värdefullt kulturarv.  

 

Kultur och fritid anser att detaljplanen bör säkra att de balkonger som detaljplanen 

möjliggör ska förhålla sig storleksmässigt och estetiskt till de balkongfronter som finns 

på befintliga bostäder i Skogslyckan och vara av smäcker konstruktion.  

 

Planläggning av naturområden     
De naturområden som ingår i samrådsversionen av detaljplanen föreslås i 

planbeskrivningen få en utökad skötsel och delvis förändrad karaktär. Kultur och fritid 

anser att detaljplanen bör utökas till att inkorporera hela skogsområdet Smedsdalen och 

att det bör planläggas som naturmark. Detta eftersom Smedsdalen är ett värdefullt 

område för tätortsnära friluftsliv och tillgången till det som grönområde behöver säkras 

i en detaljplan över tid.  

 

Kultur och fritid anser även att det vore positivt om Smedsdalen ingick i denna 

detaljplan för att säkra att de åtgärder som föreslås där blir av inom samma tidsperiod 

som genomförandet av detaljplanen. Detta gynnar målet om att knyta ihop Skogslyckan 

med Fasseröd och norra Unneröd med hjälp av Smedsdalen.  

 

                                                      
2 Parallella uppdrag är ett arbetssätt där kommun och exploatör samarbetar där flera arkitektkontor får 

komma med förslag på utförande av ett byggprojekt. Kommunen kan sedan välja olika lösningar från 

olika kontor att arbeta vidare med.  



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

4(4) 

2022-10-28 Dnr KFN 2022/00135 

  

 

 

 

Kultur och fritid ser positivt på att kommunen ska iordningsställa all allmän platsmark 

och ser positivt på ett kommunalt förvaltarskap som med fördel kan utformas genom 

dialog över förvaltningsgränserna. 

 

Kultur och fritid anser att det behöver förtydligas och definieras hur den kommunala 

organisationen ska iordningsställa all allmän platsmark med avseende på vilka 

förvaltningar/avdelningar som ansvarar för vad.  

 

Kultur och fritid anser att parkmiljöer som kommer finnas i nära anslutning till 

förskolan, behöver relateras till den nya förskolan och dess utemiljöer. Dessa kan utgöra 

pedagogiska komplement till förskolans egen friyta, i form av exempelvis ytor för 

skogslek eller utomhuspedagogik.   

 

 

Barnperspektiv och barnets perspektiv  

Kultur och fritid anser att den fotbollsplan som finns nära barn- och ungdomspsykiatrin 

behöver ersättas om det är så att ytan ianspråktas genom exploateringen. En mötesplats 

för fysisk aktivitet behöver inte nödvändigtvis vara en bollplan, det bör emellertid 

säkerställas att det finns en yta som ett komplement till parkmiljön och till förskolans 

friyta.  

 

Gällande barnperspektivet anser kultur och fritid att planbeskrivningen tydligare bör 

redovisa vilka åtgärder som ska vidtas i planering och projektering för att uppfylla 

ställningstaganden i översiktsplanen om barnperspektiv. Detta för att barn ska få 

inflytande på hur den byggnad och det närområde som de ska nyttja ska se ut. Bland 

annat anger Översiktsplanen att:  

 

 Barnets perspektiv ska beaktas genom en aktiv dialog med barn och unga 

 

och att  

 

 Barnperspektivet ska beaktas i planering som påverkar barn och unga genom att 

en bredd av kompetens och professioner är delaktiga för att stärka barnets 

rättigheter genom samverkan.  

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad  



    
 

Samrådshandling 
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Planbeskrivning tillhörande 
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Bidevindsvägen 
 
Uddevalla kommun                          
Västra Götalands län 
Samhällsbyggnadsförvaltningen                    2022-09-29 
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Sammanfattning av planförslaget 
 
Planförslaget i korthet 

• Förskola om ca 12 avdelningar 
• Byggrätt för 30-50 bostäder inom Flatö 3 
• Byggrätt för ca 55-70 bostäder i 12-16 våningshus vid Skogslyckans torg med möjlighet till 

centrumverksamheter, parkering och samlingslokaler i bottenplan 
• Upprustning av Smedsdalens södra entré 
• Upprustning av parkvägar till Smedsdalen 
• Äldreboende och gruppbostäder samt möjlighet till bostäder inom Flatö 2 och 4 
• Upprustning av Bidevindsvägen 
• Naturmark säkerställs norr om Bidevindsvägen 
• Smedsdalen naturområde/stadsdelspark föreslås att rustas upp 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

☒ Plankarta 
 
Till detaljplanen hör: 

☒ Planbeskrivning (denna handling) 
☐ Illustrationsplan 
☒ Grundkarta  
☒ Fastighetsförteckning  
☐ Samrådsredogörelse 
☐ Granskningsutlåtande 

Utredningar & övriga handlingar 
Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De bifogas till 
planbeskrivningen: 

☒ Behovsbedömning, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-09-29 
☒ Antikvarisk bebyggelseutredning, Bohusläns Museum 2021-11-24 
☒ Bergteknisk undersökning, WSP 2018-12-19 
☒ Bullerutredning, Akustikverkstan 2019-11-06 
☒ Dagvattenutredning, SIGMA Civil 2019-03-29 
☒ Geoteknisk utredning, Bohusegeo 2021-02-12 
☒ Trafikutredning, AFRY 2021-12-15 
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Bakgrund 
Uddevalla kommuns Barn- och utbildningsförvaltning har ett behov av fler förskoleplatser i 
Skogslyckan, som ingår i Unneröds skolområde. Förvaltningen har därför utökat kapaciteten på 
Skogslyckans förskola genom att bebygga parkmark med temporära lokaler. Då förvaltningen ser ett 
långsiktigt behov av fler förskoleplatser vill man permanent skapa utökad byggrätt samt friyta inom 
denna lokalisering. Kommunen har i samband med Barn- och utbildningsförvaltningen sett behovet 
av att se över hela området vid Bidevindsvägen med avseende på infrastruktur, befintligt 
äldreboende samt eventuellt förtätning av bostäder.  

Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att permanent utöka ytan och byggrätten för befintliga Skogslyckans förskola, 
för att öka antalet avdelningar från 8 till 12 avdelningar. Planen syftar även till att pröva exploatering 
för cirka 80-120 nya bostäder i flerfamiljshus samt tillhörande funktioner i anslutning till 
Bidevindsvägen. Vidare är syftet att anpassa kringliggande infrastruktur för nuvarande och föreslagen 
exploatering.  

Sammanfattning av planförslaget 
Planförslaget ska möjliggöra för utökade byggrätter för allmänna ändamål samt bostadsändamål i 
området kring Bidevindsvägen. Skogslyckans förskola får genom planförslaget en dubblering av sin 
yta, vilket permanent möjliggör för att bedriva minst 12 avdelningar förskoleverksamhet. Vid behov 
kan även skolverksamhet för äldre barn anordnas inom denna yta. 

Området föreslås även att förtätas med bostäder. Planen möjliggör för en utbyggnad av cirka 80-120 
bostäder i flerfamiljshus. Ca 30-50 av dessa lägenheter är tänkt att tillskapas på fastigheten Flatö 3. 
Husen är tänkta att vara mellan 5 till 6 våningar höga. Resterande bostäder är tänkta att uppföras i 
på en nuvarande parkeringsyta, norr om Västanvindsvägen i anslutning till Skogslyckans torg. 
Byggnaden kan uppföras i upp till 16 våningar och centrumändamål, parkering samt andra former av 
verksamhet kan anordnas i bottenplan.  

Genom planförslaget så tas en befintlig parkyta i anspråk för att utöka ytan för skoländamål. För att 
kompensera den minskade parkytan så tillskapas ny parkyta väster om befintlig förskola. Dessutom 
så föreslås befintliga parkstråk att rustas upp samt bättre koppla samman Skogslyckan med 
naturområdet Smedsdalen. Smedsdalen föreslås även att rustas upp för att på sikt bli en 
stadsdelspark med ökade rekreativa kvalitéer.  

Bidevindsvägen anpassas till nya samt förändrade verksamheter och bostäder. Längst med 
Bidevindsvägen så tillskapas ytterligare besöksparkering samt gångbanor och utökad 
dagvattenhantering.  
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Handläggning 

Planförfarande 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planarbetet påbörjades 
2016-10-06 och handläggs i enlighet med då rådande planförfarande och tolkning av PBL.  

Planen handläggs med ett standardförfarande då planen bedöms vara förenlig med gällande 
översiktsplan med tillhörande fördjupning samt inte bedöms vara av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms heller inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Planprocess  

Detaljplanen är nu i samrådsskedet. Syftet är att presentera ett förslag till detaljplan som berörda 
sakägare, allmänheten samt berörda myndigheter och aktörer har möjlighet att lämna synpunkter 
på. Här välkomnas synpunkter på förslaget som bli en del av underlaget i det fortsatta arbetet med 
detaljplanen. 

Kommunen kommer bemöta synpunkterna i en samlad samrådsredogörelse. Tillsammans med 
synpunkterna ska kommunens kommentarer och förslag på ändringar redovisas. I detta skede 
kommer det även redovisas vilka synpunkter som tillmötesgås och vilka som inte beaktats samt 
skälen till det. 

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till inkomna synpunkter och eventuellt redigera förslaget 
därefter. Det omarbetade förslaget ska sedan göras tillgängligt för granskning innan det föreslås 
antas. Under granskningsskedet ges sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att 
inkomma med synpunkter på det reviderat förslaget. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
under samrådet eller granskningen har möjlighet att överpröva planförslaget vid ett antagande. 

Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande. 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  

Planskede  
Planbesked 2016-09-14 
Uppstart 2016-10-06 
Samråd Okt 2022 
Granskning Kvartal 1 2023 
Beslut om antagande Kvartal 3 2023 
  

Figur 1. Detaljplanens läge i planprocessen. Bockar redovisar färdigställda steg och helmarkerad cirkel redovisar gällande 
läge i planprocessen 
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Plandata 

Lokalisering 
 
Planområdet ligger i stadsdelen Skogslyckan, nordväst om Uddevalla Centrum. Planområdet ligger 
norr om Skogslyckans torg, i anslutning till Västandsvindsvägen.  

Markägoförhållande 
 
Området är till stora delar inom kommunal ägo. Uddevallahem är även tomträttsinnehavare inom 
planområdet, för fastigheten Flatö 2 samt Marmorn 1.  

 

Figur 2. Översiktskarta 
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Planförslaget innehåller 
Planområdet är ca 7,4 ha stort.

 
Kvartersmark 
Skoländamål   ca 12 000 kvm 
Bostadsändamål  ca 19 200 kvm 
Tekniska Anläggningar  ca 150 kvm 
 
Allmän platsmark 
Natur   ca 15 500 kvm 
Park  ca 14 500 kvm 
Huvudgata   ca 6 600 kvm 
Lokalgata  ca 5 200 kvm 
Gångfartsgata  ca 550 kvm 
Torg  ca 300 kvm 
 
 
 

Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning & fastigheter 
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Förenlighet med miljöbalken 
Enligt PBL (2010:900) 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 (1998:808), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

Hushållningsbestämmelser  
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. 
Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, 
friluftslivet samt riksintressen. 

Detaljplanens utformning bedöms sammantaget kunna bidra till god hushållning av mark- och 
vattenområden för ämnat ändamål. Befintlig markanvändning förstärks, förädlas samt förtätas och ej 
behöver uppföras inom andra områden. Allmänna ytor föreslås kompenseras i planen och tas i 
hänsyn inom planförslaget.  

Riksintressen 
Byfjorden, som är del av riksintresse för yrkesfiske, är recipient för nederbörd från planområdet.  

Planområdet berörs inte i övrigt av några ytterligare riksintressen.  

Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område.  
 
Dagvatten som uppkommer inom området, som inte infiltreras till grundvattnet, har Byfjorden som 
slutrecipient. Fjorden klassas som känslig. Planförslaget visar exempel på hur dagvattenhanteringen 
kan utformas för att lokalt rena och fördröja dagvatten inom planområdet. Åtgärdsnivån i förslag på 
dimensionerande fördröjning samt rening som görs i planförslagets bedöms sammantaget påverka 
miljökvalitetsnormer försumbart. 

Områdesskydd 
Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. 
Det används för att skydda bevarandesvärda resurser i Sverige och måste beaktas i 
detaljplanearbetet. 

Strandskydd 
Inom planområdets nordvästra del finns det ett befintligt vattendrag. Vattendraget har varit planlagt 
sedan 1958 och berörs inte av strandskydd. Vattendraget har inget strandskydd utanför planområdet 
och kommunen gör bedömningen att vattendraget inte har varit aktuellt för strandskydd och därmed 
inte heller kommer att återinträda genom planförslaget.  
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Trädalléer 
Inom planområdet finns det ett antal alléer med 3 träd eller mer på rad. Ett par av dessa alléer, 
föreslås genom planförslaget förändras, varför en biotopsdispensansökan hanteras i samband med 
planprocessen, för att utreda vilka åtgärder som behövs.  

Träd 
Inom planområdet finns det ett antal träd som kan inneha biotopskydd genom sin storlek. Det finns 
inget som tyder på att större träd påverkar genomförandet av planförslaget.  

Landskapsbildskydd 
Inom naturområdet Smedsdalen, norr om planområdet finns det ett tidigare landskapsbildskydd 
enligt 19 kap. 9 §. Landskapsbildskyddet var en åtgärd för att skydda ett område från större 
förändring eller påverkan. Detaljplanen bedöms inte påverka området som berörs av 
landskapsbildskydd. Eventuella åtgärder som sker utanför detaljplanens ramar för att rusta upp 
naturområdet i Smedsdalen bör förhålla sig till rådande skydd samt avvikelser kan föregås av 
dispensansökning om de inte förhåller sig till rådande skyddsreglemente.  

Miljömål  
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I 
följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att redovisas utifrån hur planförslaget 
bidrar eller motverkar miljömålet. 

Levande sjöar och vattendrag 
Miljömålet eftersträvar att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Genom planförslaget föreslås ett antal åtgärder som möjliggör för öppna 
dagvattenlösningar och stärkta gröna kopplingar. Sammantaget så bedöms 
planförslaget innebära en bibehållen eller viss förbättring av levande vattendrag. 

Levande skogar 
Miljömålet eftersträvar att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas. 

Planförslaget påverkar närliggande Smedsdalen med utpekade naturvärden. 
Planförslaget tar i hänsyn befintliga värden och föreslår åtgärder för att stärka dessa, 
tillsammans med ett fokus på ökade sociala värden. 
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God bebyggd miljö  
Miljömålet eftersträvar att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö 
samt att denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare 
ska Natur- och kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt där god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser eftersträvas.  

I detaljplanen föreslås att ett befintligt område skall förtätas. Genom förtätningen 
utnyttjas befintlig infrastruktur samtidigt som befintliga natur- och kulturvärden 
beaktas och föreslås förstärkas.   

 
Kommunala miljömål 
Planera hållbarhet 
Detaljplanen bidrar till att planera hållbar samhällsplanering genom sin förtätning av befintligt 
område. Planförslaget innebär en resurssnål användning av mark och övriga tillgångar i området som 
tillvaratas. Befintlig infrastruktur till stor del nyttjas. Viss parkmark, med framför allt sociala värden 
samt grön potential ianspråktas, men föreslås att kompenseras genom tillskapande och 
tillgängliggörande av andra park och naturområden inom och i anslutning till planområdet. 

Tänk på hur du reser 
Detaljplanen innebär en förtätning i kollektivtrafiknära läge, med mycket goda förbindelser och 
turtäthet. Detaljplanen bidrar genom ytterligare bostäder, service och arbetsplatser ett ökat 
underlag för området sätt till kollektivtrafiken. Utöver kollektivtrafik finns goda förbindelser med för 
cyklister och gående, genom en närhet till arbetsplatser samt Uddevalla Centrum. Sammantaget ger 
det förutsättningar för användning av alternativa resmöjlighet från bil, vilket potentiellt minskar 
belastningen på vägnätet samt koldioxidutsläpp. 

Behovsbedömning 
 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
(1998:808) 6 kap. samt PBL (2010:900) 5 kap 11. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-förordningen 
bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Till 
samrådshandlingarna medföljer en detaljerad behovsbedömning upprättad av Uddevalla kommun 
vilken närmare redovisar kommunens bedömning. 
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Tidigare ställningstagande 
Översiktsplan 
I översiktsplanen har kommunen gjort ställningstagandet att övervägande del av ny sammanhållen 
bebyggelse ska utvecklas i tätorterna samt att man skall ta tillvarata på de tillgångar som finns i 
kommunen. Detaljplanen för området i anslutning till Bidevindsvägen bidrar till detta genom att 
tillvarata befintlig infrastruktur samt bidrar till Uddevalla tätorts utveckling genom förtätning samt 
utveckling av allmänna ytor. Detaljplanen bedöms vara i linje med översiktsplanen. 

Fördjupad Översiktsplan för Uddevalla tätort 
I den fördjupade översiktsplanen fastställer Uddevalla kommun en strukturbild för hur 
bostadsutvecklingen bör prioriteras och planeras. Det utgår från en planering inifrån ut, där 
förtätning i centrala lägen prioriteras. Strategin anger att tätorten utvecklas genom förtätning av 
bostäder. Ytterligare förtätning i befintliga bostadsområden ska eftersträvas. 

Utvecklingen av Bidevindsvägen sammanfaller med strategin i den fördjupade översiktsplanen. 
Detaljplanen bedöms ligga i linje med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Detaljplaner 
Detaljplanen berör helt eller delvis fyra detaljplaner. Huvudsakligen berörs planområdet av detaljplan 
1485-48/1972. Resterande berörda planer är antingen äldre planer som redan huvudsakligen har 
ersatts, eller endast till mindre del behöver revideras för att uppfylla befintlig markanvändning. 

 

 

Figur 4. Detaljplaner som 
berörs av planförslaget 
 
Källa: Uddevalla Kommun 
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UA130 akt. 14-UDD-34/1958 från 1958 

Den ursprungliga planen för bostadsområdet på Skogslyckan. Planen har i stora delar ersatts av nya 
planer. Området som berörs är planlagt till allmän platsmark och föreslås att bibehållas som 
naturmark. Området inkluderas för att skapa ett sammanhängande stråk med samma 
användningsområde. 

UA161 akt. 14-UDD-
18/1962 från 1962 

Detaljplan som berör 
bostadsområdet på nedre 
Unneröd. Fastigheten 
Marmorn 1:1 har i 
dagsläget sin anslutning via 
Bidevindsvägen över 
naturmark. Detta föreslås i 
nytt planförslag att 
revideras. Marmorn 1 har 
även en fastighetsbildning 
som genom planförslaget 
föreslås att revideras för att 
överensstämma med 
nuvarande 
markanvändning samt 
skötselområden. 

 

UA232 akt. 14-UDD-
48/1972 från 1972 

Detaljplan för området runt 
Bidevindsvägen som helt 
föreslås att ersättas. 
Huvudsaklig användning 
inom området i befintlig 
detaljplan är kvartersmark 
för allmänt ändamål samt 
park- och naturmark.  

 

 Figur 6. DP 1485-48/1972 
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 5. DP 1485-18/1962 
Källa: Uddevalla Kommun 
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UA210 akt. 14-UDD-117/1968 från 1968 

Ursprunglig plan för Skogslyckan centrum samt angränsande bostadskvarteren Väjern och Resö. Den 
del av planen som berörs är den södra busshållplatsen längst med Västanvindsvägen, i anslutning till 
Skogslyckans torg. Delen integreras i vägområdet för huvudgata. 

Tomtindelning 
För fastigheterna Flatö 3, Flatö 4 och Marmorn 1 finns tomtindelningsbestämmelser med 
beteckningen TI 1485K-182/1964 och TI 1485K-4/1971 som ska upphöra och avregistreras i samband 
med att den nya detaljplanen får laga kraft.   

Planbesked 
Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun gav 2016-09-14 §168 godkännande till planbesked för att 
pröva en ny detaljplan inom Unneröd 2:4 m.fl. Inom ramen för planbeskedet beslutades även att 
finansiering för kostnader kopplade till Bidevindsvägen, som föreslås att bli kommunal gata på allmän 
plats.  

Övrigt beslutsunderlag 
Ett genomförande av planförslaget bedöms kunna utföras i enlighet med kommuns 
dagvattenstrategi, de nyligen antagna parkeringsnormerna, samhällbyggnadsstrategin, va-strategin 
kulturmiljöplanen samt avfallsplanen för Uddevalla kommun. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 

Pågående markanvändning  
Förutsättning 
Området är planlagt sedan tidigare, där användningen till stor del består av allmänna ändamål i form 
av äldreboende samt förskoleverksamhet. Inom området finns även etablerade park- och 
naturmarker. Vidare så finns mark för bland annat tekniska funktioner, gator samt parkering.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget så förändras markanvändningen. Ett av de huvudsakliga syftena med 
detaljplanen är att tillskapa en utökning av kvartersmark för skoländamål. Kvartersmarken för 
skoländamål förändras genom planförslaget i södra delen av planområdet, där parkmark öster om 
befintlig förskola tas i anspråk till förmån för kvartersmark av skoländamål. Kvartersmarken utformas 
så att den inte ianspråkstar det centrala gångstråket samt befintliga bouleplaner med tillhörande 
förrådsbyggnad. I västra delen av befintligt förskoleområde förändras kvartersmarken till parkmark, 
vilket delvis är en kompensationsåtgärd för att minska påverkan av reducering av parkmark i östra 
delen samt för att  tillgängligheten och attraktivteten till naturområdet Smedsdalen.  

En större markparkeringsyta i sydöstra delen av planområdet föreslås att bli kvartersmark för 
bostäder, med möjlighet till centrumändamål, parkering och bostadskomplement i bottenplan.  
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Befintlig kvartersmark för allmänt ändamål inom fastigheten Flatö 3 föreslås att bli kvartersmark för 
bostadsändamål. Fastigheten föreslås även att minskas, till förmån för parkmark och säkring av ytligt 
vattendrag, samt anpassas till kringliggande infrastruktur.  

Fastigheten Marmorn 1 föreslås genom planförslaget att bibehålla sin användning, med en mindre 
revidering av fastighetsytan samt möjlighet till infart från Bidevindsvägen. 

Flatö 1 och 2 bibehåller i stor utsträkning sin nuvarande funktion, där kvartersmarken anpassas till 
befintliga förhållanden. Användningen inom dessa fastigheter blir genom planförslaget något mer 
flexibel, samt viss möjlighet till förändringar inom respektive fastighet för att möjliggöra framtida 
renoveringar och tillägg.  

Bidevindsvägen föreslås att bli en allmän gata. I samband med planläggningen föreslås även 
Bidevindsvägen att anpassas till nuvarande och framtida användning, med delvis ny gestaltning och 
dimension samt tillhörande funktioner såsom svackdiken. samtidigt som naturområdet norr om 
vägen övergår från kvartersmark till allmän platsmark. Denna mark föreslås att bibehållas som 
naturmark.  

Naturmiljö 
Natur 
Förutsättning 
Norr om Bidevindsvägen samt norr om fastigheten Flatö 3 finns ett område bestående i huvudsak 
med naturmark. Området består av varierad uppvuxen lövskog med inslag av blandskog. 
Naturområdet är även del av Smedsdalens dalgång, där ädellövskog finns. I dalgången finns även ett 
vattendrag som även delvis tangerar planområdet innan det går ner i en kulvert i planområdets 
västra del. Området är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som en biotopsö samt har även 

Figur 6. Bidevindsvägen samt 
skogsområde norr om vägen (till 
vänster i bilden)  
 
Källa: Uddevalla Kommun 
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tidigare delvis berört av det äldre landskapsbildskyddet (§19 NVL). Landskapsbildskyddet berör den 
del av Smedsdalen som innehåller ädellövskog, vilken ligger precis norr om planområdet. 
Naturområdet är del av en sammanhängande spridningskorridor, vilken redovisas i gällande 
fördjupning av översiktsplan. I dagsläget så ingår naturområdet i kvartersmark för allmänt ändamål, 
tillhörande äldreboende, men har fortsatt karaktären av att vara ett allmänt tillgängligt naturområde.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget bibehålls och säkerställs skogsområdet norr om Bidevindsvägen genom 
planbestämmelsen Natur. Intentionen är att detta område skall fungera som strövområde, 
rekreationsområde och spridningskorridor, samtidigt som det bidrar till landskapsbilden för området 
och stadsdelen. Naturområdet i nordvästra delen av planområdet föreslås att få en utökad skötsel 
och delvis förändrad karaktär, för att möta en ökad användning, varför denna del planläggs som 
allmän platsmark, Park. Denna del kan bibehålla sin övergripande karaktär men med större 
möjligheter till sociala mötesplatser samt anlagda ytor.  

Smedsdalens naturområde ligger i huvudsak utanför planområdet men påverkas indirekt av 
planförslaget. Intentionen med planen är att öka tillgängligheten till Smedsdalen genom att öka 
attraktiviteten samt naturområdets södra entréer. Genom en potentiell ökad användning av området 
tillgängliggörs kvalitativa naturområden för fler människor, vilket också väntas öka behovet av skötsel 
samt upprustning och tillgänglighetsanpassning. Kommunen är huvudman för Smedsdalens 
naturområde. Påverkan på flora och fauna väntas inte på ett betydande sätt negativt påverkas av den 
ökade tillgängligheten samt potentiellt ökade närvaron av människor.  

Sammantaget bedöms planförslaget att övergripande bibehålla befintlig struktur för naturmiljöer, 
där miljöer antingen säkerställs eller utvecklas med samma eller liknande syfte. 

Parker  
Förutsättning 
Utöver Smedsdalen, som har karaktären av naturmark, finns även betydande grön och parkområden 
avsatta i befintliga planer. Inom planområdet finns avsatt ett större sammanhållet parkområde om ca 
8 000 kvm (markerad som P1 i figur 9). Området är delvis ianspråktaget av förskoleverksamhet, där 
en tillfällig modulbyggnad samt tillhörande ytor har placerats. De delar som återstår av parkmarken 

Figur 7. Centralt parkstråk  
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 8. Sammanhållen parkyta  
 Källa: Uddevalla Kommun 
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är naturytor, gräs samt intilliggande boulebana (P2). Parkens kvalité bedöms som eftersatt och små 
rekreativa kvalitéer.  

Inom befintlig plan finns även en parkyta om ca 1500 kvm (P3), mitt emot Skogslyckans torg, som har 
blivit anspråkstaget som markparkering.  

Utöver dessa ytor finns det ett antal gång- och cykelvägar i området som har karaktären av parkmark, 
som fungerar som kommunikationsytor genom området och till olika målpunkter. Dessa ytor 
(markerade som G1-G3 i figur 9) ligger framför allt mellan Skogslyckans förskola, fastigheten Flatö 3 
samt intilliggande enfamiljshusområde. Yta P4 är parkmark som sluttar ner i intilliggande radhus, som 
ligger i en lågpunkt. Utformningen av ytan är även otydlig mellan kvartersmark och allmän platsmark.  

Totalt sett bedöms den nuvarande kvalitén på befintlig parkmark som låg och eftersatt. Ytorna för 
parkmark har små rekreativa värden utöver boulebanan (P2), och uppmanar inte till stadigvarande 
vistelse inom området.  

 
Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget tas parkmark i anspråk till förmån för skolverksamhet (P1) samt 
bostadsändamål (P3). Gångytan inom G2 föreslås att fungera som torgyta samt gångfartsområde. Det 
större området med sammanhållen parkmark(P1) har redan delvis tagits i anspråk för 
förskoleverksamhet. Förskolan föreslås genom planförslaget att permanent ianspråkta denna yta, 
samt ca 4000 kvadratmeter ytterligare yta (inom P1).  

Figur 9. Befintliga parkytor i gällande plan 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Det centrala gångstråket med parkkaraktär föreslås att bibehållas. Detta stråks kvalitéer föreslås 
även att stärkas, för att öka kvalitén samt dess fortsatta attraktivitet som rekreativ parkmiljö. Utöver 
gångstråket föreslås även parkens boulebanor(P2) att bibehållas samt angränsande teknikbyggnad 
som avskärmar boulebanorna från förskolan i väster. 

Parkeringsplatsen i sydöstra delen av planområdet, vilken idag är planlagd för parkändamål, föreslås 
att exploateras med bostäder(P3). Konsekvensen av denna exploatering bedöms inte som betydande 
för tillgången till parkmark, då marken redan har en annan användning än parkmark idag. Genom 
planförslaget minskar ytan parkmark med totalt ca 4000 kvm.  

 

Området Skogslyckan har förutom den sammanhållna ytan centralt i planområdet, inte någon större 
planlagd potentiell stadsdelspark. Genom planförslaget så tas denna yta i anspråk. Även om parkens 
kvalité i dagsläget är bristfällig så får den minskade ytan en negativ konsekvens för området som 
helhet.  

Planförslaget föreslår därför ett antal kompensationsåtgärder för att minska den negativa 
konsekvensen. Huvudsakligen går dessa kompensationsåtgärder ut på att ersätta befintlig parkyta i 
södra delen av området, med att öka tillgängligheten samt kvalitén på Smedsdalen samt parkstråket 
som leder till Smedsdalen, varav två går genom planområdet. Ytorna P5-P7 adderas för att stärka 
kopplingen och ge möjlighet till attraktivare entréer till Smedsdalen. 

Figur 10. Förändringar i parkytor. Röda ytor tas i anspråk och blir kvartersmark. Ytorna P5-P7 övergår från kvartersmark till 
parkmark Källa: Uddevalla Kommun 
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Smedsdalens tillgänglighet ökas genom att förbättra stråken som kopplar ihop naturområdet med 
Skogslyckan. Uddevalla kommun har pågående studier för hur denna yta skall kunna utformas för att 
förbättras i kvalité med syfte om att öka dessa sociala och ekologiska värden. Smedsdalen föreslås 
även att över tid rustas upp med rekreativa stråk, sammankoppling till Fasseröd och övre Unneröd, 
lekytor, vattenspegel och andra parkfunktioner. Detta arbete väntas ske parallellt med 
genomförandet av kompensationsåtgärder som sker inom planområdet.  

Totalt sett så blir konsekvensen av planen att befintlig parkyta inom planområdet minskas något, 
men andra ytor genom kompensation rustas upp och ökar i kvalité samt tillgängliggör stora sociala 
och rekreativa värden. 

Rekreation 
Förutsättning 
Planområdet ligger i anslutning till Smedsdalen dalgång, där rekreativa miljöer finns för naturlek samt 
strövområde. Planområdet ligger även ca 1 km från Sanders dalar och Kasen, vilka erbjuder större 
sammanhängande rekreativa miljöer. Inom området finns även ett mindre parkområde. Befintlig 
park har eftersatta rekreativa kvalitéer, i dagsläget finns endast två bouleplaner.  

Området erbjuder ett nätverk av gång- och cykelbanor som är del i ett större rekreativt nätverk.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget så tas en rekreativ parkyta i anspråk. Ianspråktagandet av ytan kompenseras av 
en ökad kvalité på rekreationsområdet i närliggande Smedsdalen, samt anslutningsytor till 
Smedsdalen genom planområdet. Konsekvensen för rekreation genom planförslaget är att ytan för 
rekreation minskar något, men kvalitén samt funktion och vistelsemöjligheter ökar. 

Kulturmiljö  
Arkeologi 
Förutsättning 
Planområdet består av exploaterad mark. Det finns sedan tidigare en känd fornlämning inom 
området, L1967:7908. Fornlämningen är en boplats som ligger inom planområdets södra del, norr 
om Västanvindsvägen.  

Fornlämningen bedöms av Länsstyrelsen som förstörd och saknar därför skydd i enlighet med 
rådande lagstiftning.  

Planförslag och konsekvenser 
Befintlig fornlämning har bedömts som förstörd och saknar skydd enligt rådande lagstiftning och 
innebär därför inte en begränsning för genomförandet av planförslaget.  

Vidare så föreslås ny byggnation inom området. Exploateringarna som föreslås sker på redan 
ianspråktagen mark. Ingen ytterligare förundersökning för fornlämningar föreslås genomföras inom 
ramen för detaljplanearbetet.  
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Kulturmiljövård 
Förutsättning 
Planområdet har inventerats i kulturmiljövårdsprogram (2002) för Uddevalla kommun. Området 
beskrivs som tidstypiskt för exploateringar under 1950- och 1960-talet i 
kulturmiljövårdsprogrammet. Området innehåller en variation av bebyggelse som anpassar sig väl till 
landskapet, med lamellhus, högre punkthus samt servicefunktioner kring central torgbildning. 
Kulturmiljövårdsprogrammet förordar att varsamhetsbestämmelser eller föreskrifter av 
skyddskaraktär bör gälla för samtliga byggnader i området. Inom planområdet så är förskolebyggnad 
samt byggnad inom fastigheten Flatö 3 byggda under 1970-talet.  

Uddevalla kommun har även låtit utreda djupare Skogslyckans övergripande kulturmiljö för att 
bedöma vilka typer av förändringar, adderingar samt skydd som är aktuella för planförslaget. I 
rapporten, en antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning utförd av Bohusläns museum 
(2021-11-14), har kulturmiljön inventerats och värderats.  

Typiskt för Skogslyckan och södra Unneröd är en lägre bebyggelse, oftast 3-4 våningar, i närhet till 
dalens mitt längsgående Västanvindsvägen samt högre bebyggelse upp till 8-10 våningar närmast 
skogs- och bergspartierna som omsluter området i norr och söder. Den centrala delen av området vid 
Skogslyckans torg, markeras av ett 12 våningshus runt en centrumfunktion, vilket också är 
karaktäristiskt för bebyggelsemiljön.  

Vidare så bedöms det i den antikvariska förundersökningen (Bohusläns museum 2021-11-14) att det 
finns ett par typiska detaljer som kännetecknar byggnaderna i området. Lamellhusen vid 
Bidevindsvägen kännetecknas av fasader med ljusa kulörer, puts samt vita band som döljer 
byggnadselementsskarvarna.  

Figur 11. Skogslyckans bebyggelse under slutet av 1960-talet  
Källa: Bohusläns museum 

 

Figur 12. Tidig modell Skogslyckans centrum 
Källa: Bohusläns museum 
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I rapporten så noteras att andra byggnader i Skogslyckan-Unneröd har fått fasadrenoveringar där 
byggnadsmaterialet har bytt från puts till cementskivor. Däremot har de vita banden samt ljusa 
kulörerna bibehållits vid dessa renoveringar. I förundersökningen är slutsatsen att karaktären inte 
förvanskas med andra fasadmaterial, om andra karaktäristiska drag bibehålls för byggnaderna.  

De värden som nämns som kulturmiljömässigt betydelsefulla för bebyggelsen bedöms inte att finnas 
för förskolan samt byggnaden inom Flatö 3. 

Vidare så görs slutsatsen att Skogslyckan-Unneröd, ur ett kulturmiljömässigt perspektiv kan 
kompletteras med ny bebyggelse genom förtätning, med hänsyn till befintlig struktur. 

Planförslag och konsekvenser 
I planförslaget så beaktas kulturmiljön i utformningen. I detaljplanen föreslås att ny bebyggelse kan 
skapas samt befintlig kan förtätas. Utformningen för ny och kompletterande bebyggelse tillgodoser 
den övergripande strukturen för Skogslyckan, där högre bebyggelse föreslås i randzonen vid foten av 
bergspartiet, medans förskolan kan tänkas hålla en lägre nivå om 2-3 våningar i mitten av dalgången i 
anslutning till Västanvindsvägen.  

Planförslaget föreslår även en högre exploatering i planområdets sydöstra hörn, mitt emot befintlig 
centrumbildning. Här finns i dagsläget områdets högsta hus, ett skivhus om 12 våningar. Ny 
exploatering följer befintlig struktur genom att markera centrumbildningen och motsvara den högre 
skalan som finns precis söder om Västanvindsvägen och föreslås byggas i mellan 12-16 våningar. 
Eftersom huset inte föreslås vara av skivhuskaraktär så bedöms volymen bli mindre än befintligt 
skivhus söder om Västanvindsvägen. I volymstudier har olika byggnadshöjder prövats, där 
bedömningen gjorts att en motsvarande eller något högre hus passar in i kulturmiljön. 

 

Figur 14. Renoverat skivhus på Östanvindsvägen med nytt 
fasadmaterial, men bibehållen karaktär Källa: Uddevallahem 

 

Figur 13. Flatö 2 och 4 med ljusa fasader och karaktäristiska 
vita band Källa: Uddevalla Kommun 
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Befintliga skivhus inom fastigheterna Flatö 2 och 4 skyddas med bestämmelser för att bevara 
befintliga viktiga kulturmiljödrag, i detta fallet dess ljusa fasader och karaktäristiska vita band. Vid 
övriga förändringar på dessa fastigheter utgör den antivikariska förundersökningen en utgångspunkt. 
Planförslaget tillåter även viss påbyggnad, tillbyggnad eller annan motsvarande åtgärd. Planförslaget 
säkerställer byggnadernas rytm med lågdelar samt högdelar genom höjdbestämmelser.  

För byggnad inom fastigheten Flatö 3 samt förskolebyggnad och tillhörande komplementbyggnader 
föreslås inga skydd eller regleringar inom ramen för planförslaget. Byggnaderna har inte pekats ut 
som kulturmiljömässigt värdefulla. 

Bebyggelse   
Gestaltning & utformning 
Förutsättning 
Planområdet är idag exploaterat med en varierad bebyggelse. Äldreboende samt bostäder inom 
fastigheterna Flatö 2 och 3 är skivhus i 6-7 våningar sant sammanlänkande lågdelar och byggdes 
under 1960-talet. Detaljer för dessa byggnader beskrivs mer ingående i avsnittet för kulturmiljö. 

I södra delen av planområdet finns Skogslyckans förskola. Förskolan är byggd i suterräng, med 
huvudentré i norra delen mot Bidevindsvägen. I östra delen av skolområdet finns en tillfällig 

Figur 15. Äldreboende samt bostäder i 7- och 6-vånings 
lamellhus Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 18. Skogslyckans förskola  
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 16. Lågdel mellan skivhus  
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 17. Enfamiljshus som används av BUP inom Flatö 3 
Källa: Uddevalla Kommun 
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modulbyggnad som ramar in friytan. Friytan är huvudsakligen lokaliserad mellan dessa två 
byggnader, med kompletterande friyta söder och väster om huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden 
innehåller motsvarande 7 förskoleavdelningar, medan den tillfälliga byggnaden innehåller 2 
avdelningar.  

Inom Flatö 3 finns en mindre byggnad som innehåller kommunala verksamheter. Byggnaden har 
tillkommit under 1970-talet, precis som förskolan. Byggnaden har karaktären av ett enfamiljshus 
med tillhörande tomtmark. I norra delen av fastigheten finns en mindre bollplan som avskärmas av 
ett staket mot Smedsdalen i norr. 

Planförslag och konsekvenser 

Området kommer genom planförslaget att förtätas på tidigare underutnyttjade ytor i enlighet med 
kommunens översiktsplanering. Tillkommande volymer tar i beaktning de kulturmiljöfrågor och 
gestaltning i sitt utförande. Gestaltningen av respektive byggnad avseende material, kvalité och 
hänsyn till närliggande bebyggelse är av stor vikt på grund av det centrala läget i stadsdelen samt 
anknytningen till intilliggande naturområde Smedsdalen 

Flatholmen 

I områdets sydöstra del tillskapas en byggrätt för i huvudsak bostadsändamål. I bottenplan tillåts 
även centrumändamål, parkering samt bostadskomplement. Detaljplanens intention är att en 
övervägande del av fastigheten exploateras med ett våningsplan i marknivå för att definiera 
kringliggande allmänna ytor samt skapa en separerad bostadsgårdsmiljö på taket av det första eller 
andra våningsplanet. Genom planbestämmelse regleras att minst 90% av markytan exploateras i 
markplan för att skapa en tydligare avgränsning mellan offentlig plats samt de boendes gårdsmiljö.  

Figur 19. Översiktsbilds på möjligt utförande. Vita byggnadskroppar är tillkommande exploateringar. För förskolan i 
sydvästra delen kan befintlig förskola behållas eller helt ny tillskapas. Fastighet med högre hus norr om Skogslyckans torg 
är tänkt att få en lägre bottenvåning för att skapa kvarterskaraktär Källa: PE arkitekter 
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Bottenplan samt eventuellt även ett eventuellt plan 2 är huvudsakligen tänkt för parkeringsändamål 
till bostäder inom fastigheten, men mot Västerlånggatan så föreslås publika funktioner att tillskapas. 
Dessa lokaler kan vara centrumverksamheter, cykelverkstad, samlingslokal, kontor eller annan 
likvärdig verksamhet. För säkerställa skalan mot huvudgata samt torgyta väster om kvartersmarken 
föreslås en byggnadshöjd om 6,0 meter. Det möjliggör exempelvis för att tillskapa en 
sammanhängande volym i bottenplan samt eventuell bullerreducerande åtgärd i ovanpå denna 
volym eller vid behov ytterligare ett våningsplan med centrumändamål, bostadskomplement eller 
parkering.  

I nordöstra delen av användningsområdet tillåts en exploatering som motsvarar en höjd på ca 12-16 
våningar samt 50-70 lägenheter. Exakt placering av högdel bestäms inte i planförslaget, men volymen 
antas vara av en nättare volym än skivhuset söder om Västanvindsvägen. Gestaltningen bör för 
denna fastighet särskilt värderas, på grund av sin placering och läge i stadsdelen. Fastighetens 
angöring föreslås att ske i norr, mot en gångfartsgata. Denna gata fungerar även som infart för 
fastigheten Flatö 2.  

Flatö 3 

Genom planförslaget så skapas nya byggrätter inom planområdet. Inom fastigheten Flatö 3 
möjliggörs för 2-3 nya flerfamiljshus med totalt ca 30-50 nya lägenheter. Husen föreslås kunna 
uppföras i 5-7 våningar. Byggnaderna kan uppföras som exempelvis kompakta lamellhus eller 
punkthus. Mellan byggnaderna kan parkering upphöras samt tillhörande komplementbyggnader. 
Besöksparkering kan anordnas inom kvartersmark eller längst med Bidevindsvägen vid behov. Ny 
exploatering förutsätter att befintlig byggnad rivs.  
 

Figur 21. Volymstudie 16-våningshus norr om Skogslyckans 
torg Källa: PE arkitekter 

 

Figur 20. Volymstudie 12-våningshus norr om Skogslyckans 
torg Källa: PE arkitekter 
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Förskola 

Genom planen möjliggörs en förskola med en utökning från ca 7-8 avdelningar till 10-12 avdelningar. 
Detta kan exempelvis ske antingen genom en utbyggnad av befintlig förskola eller att befintlig 
byggnad ersätt med en nybyggnation. Genom planförslaget så möjliggörs för ett utförande i 2-3 
våningar. Placering av skolbyggnad regleras till stor del inte inom ramen för planförslaget. Ytterligare 
regleringar föreslås inte i planförslaget. Planförslaget möjliggör även att kvartersmarken nyttjas för 
andra skoländamål och kan därför komma att användas för exempelvis grundskola. 

Flatö 2 och 4 

Inom fastigheterna Flatö 2 och 4, där äldreboende samt befintliga bostäder och gruppbostäder finns, 
föreslås inga större förändringar från befintlig detaljplan. Planförslaget lämnar även rum för att 
balkonger kan tillkomma på byggnaderna. Vidare så regleras höjden för att säkerställa att lågdelarna 
bevaras samt att högdelarna tillåts utökas med ca 1-2 våningar. Vidare så regleras Flatö 2 och 4 med 
utformningsbestämmelser för att säkerställa karaktäristiska drag för kulturmiljön.  

Marmorn 1 

Marmorn 1 inkluderas i planområdet och föreslås att få en reviderad fastighetsavgränsning. 
Planförslaget möjliggör fortsatt att exempelvis balkonger eller dylikt utökas eller implementeras i 
anslutning till huvudbyggnaden. I östra delen förses fastigheten med korsmark vilket möjliggör för 
mindre bostadskomplement. Västra delen föreslås fortsatt att prickmarkeras för att bibehålla 
befintlig utformning i denna del.  

Figur 23. Volymstudie, punkthus inom Flatö 3 
Källa: PE arkitekter 

 

Figur 22. Volymstudie, lamellhus inom Flatö 3 
 Källa: PE arkitekter 
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Övriga byggnader 

Inom planområdet finns ett par befintliga mindre byggnader, exempelvis en transformatorstation i 
sydöstra delen samt ett miljöhus i slutet på Bidevindsvägen. Framförallt transformatorstationen har 
betydande arkitektoniska kvalitéer genom omsorgsfulla detaljer och tegelutförande. Miljöhuset 
strider idag mot befintlig detaljplan och avses att ersättas inom kvartersmark för förskola.  

Ny teknisk byggnad kan genom planförslaget uppföras i sydöstra delen av planområdet, öster om 
Bidevindsvägen, mellan fastigheterna Flatö 2 och Marmorn 1.  
 

Friyta 
Förutsättning 
Boverkets riktlinjer för friyta är vägledande för att bedöma hur stor friyta per barn kommunen bör 
tillskapa inom kvartsmark för ändamålet. Friytan är också dimensionerande för fastigheten. 
Uddevalla kommun har även egna riktlinjer för hur friytan skall dimensioneras och utformas.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för ca 12 000 kvadratmeter med skoländamål. Erforderlig friyta för upp till 12 
avdelningar bedöms kunna tillskapas inom kvartersmarken. Friytan bedöms kunna utformas för att 
möta krav om en utmanande och variationsrik miljö, samtidigt som tilltagen yta finns för att skapa en 
tillgänglig och välprogrammerad yta för lek och rekreation.  

Landskapsbild 
 

Förutsättning 
Landskapsbilden präglas av Skogslyckans dalgång, med skogbevuxna bergspartier i södra och norra 
delen, samt den låglänta bebyggda öppna delen mellan bergen. I randzonen, nära bergen finns 
generellt en högre bebyggelse. I mitten av dalgången finns generellt en lägre bebyggelse om 3-4 
våningar, frånsett höghuset vid Skogslyckans torg. Höghuset på Skogslyckans torg är väl synligt från 
planområdet och fungerar som ett landmärke.  

I södra delen planområdet finns ett mindre höjdparti som ramar in förskolan och skapar en barriär 
mot Västanvindsvägen. Höjdparitet är försett med en varierad vegetation som ytterligare förstärker 
separationen mellan planområdet och Västanvindsvägen samt verksamheter och bostäder söder om 
leden.  
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Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget så bibehålls den övergripande strukturen på landskapsbilden. Ytterligare hus 
möjliggörs i nordvästra delen av planområdet, vilket följer befintlig struktur. Även en högre 
exploatering på förskolan bedöms följa befintlig struktur.  

Höjdpartiet i södra delen av området föreslås att inkorporeras i skolområdet, men bibehålla sin 
övergripande struktur.  

Genom en exploatering i sydöstra delen av planområdet som möjliggör en byggnadsvolym på 12-16 
våningar kommer befintligt höghus att kompletteras med ytterligare landmärke. Byggnaden kommer 
likt befintligt höghus att vara väl synligt från hela Skogslyckan, samt från vissa delar av kringliggande 
områden. Byggnadsarean på högdelen av det tillkommande huset regleras så att volymen skall få ett 
nättare uttryck.  

Skogspartierna i norra delen av planområdet föreslås att bibehållas, och ändrar därför användning 
från kvartersmark till allmän platsmark, naturändamål. Dessa partier är karaktäristiska för 
Skogslyckan och bidrar till ett omslutande grönområde som är påtagligt genomgående i Skogslyckan-
Unneröd. 

Solljusförhållanden 
Förutsättning 
Planområdet ligger i norra delen av Skogslyckans dalgång, och har förhållandevis goda 
solljusförhållanden. Förskolan finns i södra delen av planområdet och har få byggnader som ger 
påverkan på solljusförhållandena. Befintlig förskola har även liten till ingen påverkan på resterande 
bebyggelse inom och utanför planområdet. 

Figur 24. Höghuset på Skogslyckans 
torg i bakgrunden sett från 
gångstråket genom planområdet. 
Skogbeklätt höjdparti i södra delen av 
planområdet ramar in  
 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Planförslag och konsekvenser 
Till stora delar så medför planförslaget liten till ingen påverkan på solljusförhållandena, både inom 
och utanför planområdet. Nya byggnader inom Flatö 3 föreslås till en höjd likvärdig eller något högre 
än befintlig vegetation som omgärdar fastigheten i väst. Tillkommande byggnader inom Flatö 3 
väntas därför inte få betydande negativ konsekvens för radhusen väster om fastigheten. 

Nytt höghus i sydöstra delen av planområdet kommer att medföra viss påverkan på 
solljusförhållandena. Norrliggande fastighet inom Flatö 2 har är byggd i nord till sydlig riktning och 
har huvudsakligen sina fönster på sin västra och östra sida. Östra sidan bedöms delvis att påverkas av 
exploateringen söder om, men bedöms inte vara av betydande karaktär. Fastigheten Marmorn 1 får 
även den viss påverkan från det tillkommande höghuset längst sin västra fasad under kvällstid. 
Byggnaden regleras för att vara nättare och minska tiden för skuggning av Marmorn 1. Även den 
tänkta förskolegården påverkas av ett höghus i planområdet sydöstra del. Höghuset ligger precis 
väster om den tänkta friytan för förskolegården, och påverkar således främst friytan under 
morgonen. Då förskolan i övrig har god tillgång till solljus bedöms denna påverkan som acceptabel.  

Offentliga rum 
Förutsättning 
Inom planområdet finns bland annat parkmark, naturmark, gångvägar, Bidevindsvägen och 
Västandvindsvägen som utgör de huvudsakliga offentliga rummen med allmän tillgänglighet. I 
anslutning till planområdet finns även Skogslyckan Centrum med torgmiljö och kommersiell service.  

Planområdet är idag planlagt med en större andel kvartersmark för allmänt ändamål, med syfte om 
att ombesörja offentlig service. Allmän platsmark för park har även annekterats till förmån för 
kvartersmark i planområdets södra del.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför att naturmark norr om Bidevindsvägen formellt säkerställs som allmän 
platsmark. Bidevindsvägen övergår från i huvudsak kvartersmark till allmän platsmark. 

Parkyta i södra delen av planområdet övergår till stora delar till kvartersmark för skoländamål, vilket 
bedöms medföra en viss negativ konsekvens för tillgången till parkytor i området. Planen föreslår 
därför kompensationsåtgärder i form av ökad tillgänglighet och kvalité på närliggande naturområde 
samt anslutningspunkter till naturområde. Vidare så utökas parkstråksområdet väster om befintlig 
förskolebyggnad. 

Offentlig service 
Förutsättning 
Inom planområdet finns flertalet verksamheter som erbjuder offentlig service. Inom Flatö 3 finns 
bedriver Uddevalla kommun barn- och ungdomspsykiatri. Flatö 4 innehåller ett äldreboende. Flatö 4 
är även sammanbyggt med Flatö 2 som innehåller gruppbostäder samt reguljära bostäder. 

Inom planområdet finns även en förskola om 7 avdelningar. Förskolan har även ett temporärt 
bygglov för ytterligare 2 avdelningar. Förskolans upptagningsområde är primärt bostadsområdena 
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Skogslyckan och nedre Unneröd. Förskolans kapacitet motsvarar befintligt bostadsbestånd inom 
dessa stadsdelar.  

Planområdet ligger i Unneröds skolupptagningsområde, där Sandersdalsskolan kommer avses för F-3, 
Unnerödsskolan tillgodoser åldrarna 4-6 samt Västerskolan är en högstadieskola för årskurserna 7-9. 
Utöver Dessa skolor finns även Ramnerödsskolan (F-9) ca 800 meter från planområdet. 
Unnerödsskolan samt Sandersdalsskolan är i dagsläget fullbelagda, men kommer att renoveras samt 
utökas, vilket även ökar dess kapacitet. 

På Skogslyckans torg finns även bland annat samlingslokaler, vårdcentral, fritidsgård samt bankomat.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget möjliggörs för en utökning av offentlig service för skoländamål. Dels möjliggörs 
att tillfälliga förskolelokaler samt friyta som finns på allmän platsmark kan bli permanent, dels så 
möjliggörs en ytterligare utökning av kvartersmark samt byggnadsyta vilket gör att verksamheten kan 
expandera ytterligare.  

Befintligt äldreboende inom fastigheten Flatö 4 samt gruppboende och bostäder inom Flatö 2 
föreslås inte få någon betydande förändring genom planförslaget i exploateringsgrad, användning 
eller utformning.  

Kommersiell service 
Förutsättning 
I direkt anslutning till planområdet, på södra sidan av Västanvindsvägen, ligger Skogslyckans torg som 
är lokalt centrum för kommersiell service. Utbudet inkluderar matbutik, pizzeria, frisör och café. 
Planområdet har även närhet och goda förbindelser till centrala Uddevalla samt goda 
kommunikationer med bland annat kollektivtrafik till externa kommersiella utbudet vid Torp. 

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget föreslås en förtätning, med ytterligare bostäder i ett centralt läge på 
Skogslyckan. Befintliga kommersiella verksamheter i området får därmed potentiellt ytterligare 
underlag för sina verksamheter. Vidare möjliggörs även centrumverksamhet i det föreslagna 
bostadskvarteret mitt emot Skogslyckans torg. Ytan anses lämplig för ytterligare komplettering av 
kommersiell service med bra läge i anslutning till norra busshållsplatsen på Skogslyckans torg.  

Avfall 
Förutsättning 
Närmaste allmänna återvinningsstation finns vid Ramnerödsskolan, ca 1 km från planområdet. Avfall 
avses i första hand om att tas om hand inom respektive fastighet. 

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget tillskapas inte plats för enskild återvinningsstation. Avfallshantering kan ske 
inom eller i anslutning till respektive fastighet. Vändyta finns i slutet av Bidevindsvägen, samt ny 
vändyta avses att tillskapas inom kvartersmark för förskola med tillhörande miljöhus. Ingen vändyta 
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tillskapas i anslutning till gångfartsområdet söder om Flatö 2, men Bidevindsvägen breddas genom 
planförslaget öster om den nya bostadsfastigheten i sydöstra delen, vilket möjliggör för exempelvis 
varutransporter, tillfällig uppställning samt korttidsparkering. 

Geoteknik   
Markförhållanden 
Förutsättning 
Området är i dagsläget delvis bebyggt. Marken utgörs av ett centralt relativt plant område som 
utgörs av glacial lera, omgivet av fast mark, främst i form av berg eller berg i dagen. I nordvästra 
delen av planområdet finns en ravin med bäckfåra. 

Uddevalla kommun har låtit undersöka 
de geotekniska förhållandena genom 
Bohusgeo AB (2021-02-12). I den 
geotekniska rapporten identifieras tre 
delområden som är av särskilt intresse ur 
en geoteknisk synpunkt. 

Släntstabiliteten bedöms enligt 
utredningen som tillfredsställande för 
befintliga förhållanden, användning och 
bebyggelse. Inom grönt område bedöms 
släntstabiliteten som tillfredställande vid 
påförda laster av eventuell exploatering. 
Bidevindsvägen finns även med i det 
undersökta området (grön) och 
konstateras som zon där inga 
permanenta schakter rekommenderas. I 
slänterna nordost om Bidevindsvägen är 

Figur 26. Rött skrafferat område(B-D) visar riskområde för ras eller 
nedrullande block där byggnation inte rekommenderas, utan att mer 
omfattande åtgärder för att säkra berget utförs 

Källa: Bohusgeo. 

 

Figur 25. Jordartskarta Källa: SGU 
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jorddjupet begränsat och här kan troligen byggnader grundläggas med platta på mark eller direkt på 
berg om exploatering önskas. 

Även blått område där befintlig förskola bedöms stabiliteten som tillfredsställande. Jorddjupen här är 
större och beroende på nivåsättning och eventuellt tillkommande byggnadslaster kan pålning 
erfordras.  

I anslutning till bäckfåran i Smedsdalens dalgång (rött område) finns tydliga tecken på erosion. 
Framför allt gäller det området direkt norr om planområdet. I utredningen konstateras att det inom 
ca 10 meter bör vara lastfri zon. Även området närmast bäckfåran föreslås i utredningen att 
erosionsskyddas. Öster om bäckfåran, inom norra delen av fastigheten Flatö 3 (svart markerat 
område i figur 27), har laster om 20 kPa testats och konstaterats vara godtagbara. Ytterligare laster 
har inte prövats i utredningen. På västra sidan av bäckfåran har även laster om 10 kPa testats i höjd 
med befintlig gångväg och bergsslänt (ljusgrått markerat område i figur 27). Utredningen påvisar att 
minst laster om 10 kPa kan påföras i detta område.  

På flertalet platser i framför allt norra delen av planområdet är jorddjupet begränsat och här kan 
troligtvis byggnader grundläggas med platta på mark eller direkt på berg. I södra delarna av 
planområdet är jorddjupen något större och grundläggningsmetoden här beror på exempelvis 
nivåsättning eller byggnadslast avgöra om eventuell pålning erfordras.  

Figur 27. Detaljerad redovisning av geotekniska 
planbegränsningar. Området närmast bäckfåran 
rekommenderas att erosionsskyddas. 

Källa: Bohusgeo. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medger utökning av byggnation inom förskolefastighet samt även likvärdig eller 
marginellt utökad byggnation för befintligt äldreboende och bostäder inom fastigheterna Flatö 2 och 
4. Dessa bedöms ur ett övergripande geotekniskt perspektiv vara godtagbara. Även en högre 
byggnation om upp till 16 våningar i sydöstra delen av planområdet bedöms övergripande vara 
godtagbar. Utredningen bedömer det som lämpligt att mer detaljerade beskrivningar tas fram vid 
detaljprojektering för att bestämma exakt utformning på grundläggningen.  

Bidevindsvägen föreslås inte att sänkas eller på annat sätt schaktas inom markerat område. På norra 
sidan av Bidevindsvägen finns ett befintligt dike som kan komma att placeras längre norrut, utökas 
eller på annat sätt förändras. Denna åtgärd finns inom område som inte i utredningsmaterialet 
påvisas som zon där inga permanenta schakter rekommenderas.  

Fastigheten Flatö 3 kan delas in i 2 zoner, där den södra inte bedöms ha några övergripande 
geotekniska restriktioner. Norra delen ligger i närhet till en bäckfåra, vilken fastighet- och 
byggnadsavgränsningen har anpassats till. Den norra delen har endast prövats för laster om 20 kPa, 
vilket den bedöms klara. Intentionen med planförslaget är att en byggnadsvolym om 5-7 våningar 
skall kunna placeras inom detta området. En sådan byggnation bedöms medföra högre laster än 20 
kPa, varför grundläggning med pålar troligtvis är aktuellt för denna yta. Området bedöms generellt 
ha nära till berg. 

Bäckfåran kommer genom planförslaget att planläggas som parkmark. Kommunen är huvudman för 
allmän plats och föreslår en upprustning av parkytan vilket även avser exempelvis erosionsskydd eller 
motsvarande åtgärd för bäckfåran, för att förhindra erosion. 

Figur 28. Pågående erosion i 
bäckfåra uppströms  

Källa: Bohusgeo 
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Bergteknik 
Förutsättning 
Uddevalla kommun har låtit WSP (2018-
12-19) ta fram planeringsunderlag för 
bergsteknik inom planområdet. WSP har 
identifierat 3 delområden som kräver 
åtgärder eller restriktioner.  

Områden B och C har block som behöver 
renas eller säkras. Område D 
rekommenderas att inte bebyggas. 
Åtgärder behöver inte utföras inom 
område D om det inte bebyggs. 

I övrigt bedöms det som att det inte finns 
några ytterligare restriktioner eller 
åtgärder för bergsteknik inom 
planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår ingen byggnation inom identifierade områden B-D. Kommunen avser att utföra 
de åtgärder som rekommenderas i det bergstekniska planeringsunderlaget inom allmän plats.  

Hydrologiska förhållanden 
 

Dagvatten 
Förutsättning 
Inom planområdet finns till största delen mindre avrinningsområde för dagvatten som sedan ansluter 
till avrinningsvägar mot slutrecipient, vilken är Byfjorden, som är en vattenförekomst. I områdets 
västra del finns en bäck med större tillrinning från Smedsdalen och uppströms liggande 
bostadsområden. Bäcken avleds sedan i en större dagvattenkulvert. Vattenflödena inom området är 
förhållandevis små, med undantag för bäckfåran i västra delen.  

Uddevalla kommun har låtit Sigma Civil (2019-03-29) utföra en dagvattenutredning för att närmare 
se förutsättningarna samt planens konsekvenser för hydrologiska förhållanden.  

Figur 29. Rött skrafferat område(B-D) visar riskområde för ras eller 
nedrullande block där byggnation inte rekommenderas, utan att mer 
omfattande åtgärder för att säkra berget utförs. Källa: WSP 
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I figur 30 redovisas de betydande 
avrinningsvägarna i befintliga 
förhållanden. Förutsättningen för 
tillkommande exploatering i området 
bedöms som god. Dagvattenutredningen 
föreslår ett antal platser för tillkommande 
svackdiken för att tillgodose ny 
exploatering i området.  

I dagvattenutredning finns angivet att 
Uddevalla kommun önskar att skapa en 
grönytefaktor om 0,8 inom området som 
helhet. I dagsläget har planområdet ca 0,7 
i grönytefaktor.  

Planförslag och konsekvenser 
Tillkommande svackdiken i beskrivna omfattning tar hand om dagvatten och dess rening. Dagvatten 
från Västanvindsvägen avleds via brunnar.  

Enligt dagvattenutredningen bedöms att 
föreslagen exploatering inte försämrar 
grönytefaktorn. För att förbättra 
grönytefaktorn ytterligare föreslås att 
svackdiken i enlighet med 
dagvattenutredningen tillskapas. Ytterligare 
översvämningsytor och öppna 
planteringsytor föreslås i strategiskt läge 
nedströms i sydvästra hörnet av planområdet 
samt eventuellt även nedströms från 
bäckfåran.  

Sammantaget bedöms planförslaget inte 
medföra betydande negativ konsekvens för 
dagvattenhanteringen. 

Översvämning 
Förutsättning 
Vid extrema regntillfällen finns alltid risk att lågpunkter och instängda områden översvämmas. För 
befintliga förhållanden inom planområdet finns det ett mindre antal ytor som lokalt riskerar att 
översvämmas vid skyfallshändelse. Totalt sett så påverkas inte den allmänna framkomligheten eller 
framkomlighet för räddningstjänst under rådande förhållanden vid extrema regn inom planområdet.  

Figur 30. Befintliga avrinningsvägar samt avrinningsområden  
Källa: Sigma Civil 

Figur 31. Föreslagna svackdiken (grönt) och 
 instängda områden (rött).  Källa: Sigma Civil 



35 
 

Planförslag och konsekvenser 
Ur ett skyfallsperspektiv förväntas inte exploateringen förvärra befintlig situation. Befintliga 
instängda områden har små tillrinningsområden, mindre åtgärder kan utföras inom ramen för 
planförslaget för att lokalt förändra höjdsättningen och minska effekten av instängda områden.  

Vattenförekomst 
Förutsättning 
Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Byfjorden är för närvarande otillfredsställande. 
Byfjorden uppnår för närvarande ej heller god kemisk status. Bedömningen är att orsaken till de 
problem med ämnen som påverkar Byfjordens status negativt är av en sådan karaktär att det saknas 
tekniska förutsättningar för att lösa.  

Planförslag och konsekvenser 
Den planerade exploateringen bedöms inte påverka den kemiska statusen av Byfjorden negativt. Det 
förväntas inte att utsläpp av de nämnda och farliga ämnena sker på grund av exploateringen inom 
Unneröd. Den generella bedömningen blir att exploateringen inte förväntas försvåra möjligheterna 
att nå miljökvalitetsnormerna för recipienten Byfjorden. 

Sociala perspektiv  
Barnperspektiv 
Förutsättning 
Idag består området av bland annat förkola, naturområde samt separerade gång- och cykelvägar. 
Området bedöms som lättillgängligt från kringliggande områden genom ett väl sammankopplat gång- 
och cykelnät. Det finns möjlighet till strukturerad lek inom förskolområde samt ostrukturerad lek i 
parkyta i södra delen av planområdet. 

Planområdet fungerar även som en passage för koppling till Smedsdalen, som erbjuder större 
möjligheter till ostrukturerad lek.  

Området som helhet bedöms som väl utformat för barns möjlighet att själva röra sig fritt och nyttja 
för både strukturerad samt ostrukturerad lek. Skogslyckan som helhet har ett fåtal platser med 
strukturerad lek, mestadels inriktade mot yngre barn. Möjlighet till utövning av strukturerad lek för 
äldre samt andra aktiviteter är delvis inte tillgodosett.  

Planförslag och konsekvenser 
Planen medför att befintligt område förtätas. Yta för förskola utökas vilket fortsatt ger goda 
förutsättningar för barn att få tillgång till offentlig service i sin närhet. Även möjlighet till strukturerad 
lek för yngre barn inom kvartersmark kan tillskapas.  

Befintlig friyta i form av parkmark tas i anspråk för förskoleverksamhet. Reakreationsytor i form av 
boulebanor kan bibehållas inom parkmark. Kompensationsåtgärder för att öka kvalitén samt 
tillgängligheten på närliggande natur och rekreationsområdet i Smedsdalen kan även skapa nya 
rekreationsmiljöer för flera olika socioekonomiska grupper samt ålderskategorier.  
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Jämställdhet  
Förutsättning 
Befintligt område har god tillgänglighet för varierade trafikslag samt gående och cyklister. 
Kollektivtrafiken till området anses som väldigt god, vilket även ger god tillgänglighet till de 
verksamheter och arbetsplatser som finns lokaliserade här.  

Vägar och gång- och cykelvägar är upplysta. Tillgängligheten till kvalitativa närliggande grönområden 
för de boende i området är begränsad.  

Planförslag och konsekvenser  
Genom planförslaget så möjliggörs exploatering i kollektivtrafiksnära läge, med god tillgänglighet till 
service och offentliga rum. Gående och cyklister bedöms få god tillgänglighet där offentlig och 
kommersiell service kan nås med alternativa färdmedel från bil.  

Planförslagets intention är att öka tillgängligheten till kvalitativa närliggande grönområden vilket 
skapar mervärde och kvalitéer för boende. 

Hälsa och säkerhet 
Ledningar  
Förutsättningar 
Inom området finns inga kända luftburna eller andra typer av ledningar som kan orsaka fara för 
människors hälsa eller säkerhet.  

Planförslag och konsekvenser 
Inga ledningar förväntas påverka planförslaget med avseende för hälsa och säkerhet.  

Förorenad mark 
Förutsättning 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Det finns inga tecken på att föroreningar finns 
inom området.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget förväntas inte påverkas med avseende för förorenad mark. Planförslaget förväntas inte 
att skapa nya föroreningar i marken genom sitt genomförande. Föroreningar i nederbörd hanteras 
innan de når recipient i enlighet med förslag från dagvattenutredningen.  

Radon 
Förutsättning 
Planområdet ligger till största delen inom lågriskområde för radon. 

Planförslag och konsekvenser 
Ny byggnation skall utföras radonskyddat. 
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Buller 
Förutsättning 
Planområdet utsätts av trafikbuller från i huvudsak huvudgatan Västanvindsvägen samt lokalgatan 
Bidevindsvägen. Uddevalla kommun har genom Akustikverkstan (2019-11-05) utrett trafikbullret 
påverkan för planområdet.  

Förskolans friyta uppnår till stor del maximal 
ekvivalent ljudnivå om 50 dBA, som är riktlinje 
för nya skolgårdar, samt genomgående maximalt 
55 dBA ekvivalent ljudnivå vilket är riktlinje för 
äldre skolgårdar. Mellan Västanvindsvägen samt 
befintlig förskola finns en bullervall vilken är 
avsatt för att sänka den ekvivalenta ljudnivån.  

Bullervallen ligger inom kvartersmarken för 
förskolan och sträcker sig mellan två mindre 
bergskullar. Höjden på vallen är ca 1,5 meter hög 
och 100 meter lång. Friytan inom 
kvartersmarken ligger även ett par meter högre 
upp en den primära bullerkällan från Västanvindsvägen. 

 I 

planområdet sydöstra del, där det idag finns en parkering, har en ekvivalent ljudnivå från trafikbuller 
på mellan 50-65 dBa. Ca 10 meter från Västanvindsvägen bedöms ljudnivån mindre uppgå till mindre 
än 60 dBa. 

Figur 32. Bullervall mellan förskola och Västanvindsvägen. 
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 33. Ekvivalent bullernivå inom planområdet med tillkommande trafik. Källa: Akustikverkstan 
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Trafikmängden längst med Bidevindsvägen är låg och har liten påverkan på intilliggande bebyggelse. 

Planförslag och konsekvenser 
 
Förskola 

Genom planförslaget möjliggörs en utökning av skol- och förskoleverksamhet. Befintlig verksamhet 
kan bedömas enligt äldre riktvärden för ekvivalent bullernivå för de delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogiska verksamhet. Gården understiger nästan genomgående värden under 55 
dBa.  

Vid en utökning av verksamheten kan det bli aktuellt att utgå från nya riktvärden. En övervägande del 
av ny samt befintlig kvartersmark har en ekvivalent bullernivå som understiger rekommenderade 
bullernivåer för ny skolverksamhet om under 50 dBa. Vid en utbyggnad eller nybyggnation i samband 
med en utökad kan det därför bli aktuellt att införa ytterligare bullerreducerande åtgärder mot 
Västanvindsvägen. Det kan exempelvis ske genom en påbyggnad av befintlig vall, bullerskärmar eller 
placering av nya byggnadskroppar inom kvartersmarken.  

Flatholmen 

Högre byggnad inom sydöstra delen av planområdet, Flatholmen, föreslås bostäder. Bostäderna är 
framför allt bullerutsatta söder ifrån. Planförslagets utformas så att högdel, som är tänkt att utgöras 
av lägenheter, dras in från Västanvindsvägen för att reducera bullermängden på fasaden. I 
volymstudier som gjorts har det prövats med en byggnadskropp med 4-5 lägenheter i ett punkthus. 
Det finns goda förutsättningar för att klara rådande riktlinjer för bullernivåer. Bedömningen görs att 
det finns flera olika möjliga utformningar för byggnadsform av högdel som kan utformas i enlighet 
med riktlinjer för buller. Vid projektering kan kompletterande bullerstudie bli nödvändig för exakt 
utformning. 

Lågdel för denna exploatering är tänkt att innehålla exempelvis centrumverksamheter, 
bostadskomplement och parkering. Lågdelen överstiger delvis riktvärden i direkt anslutning till 
Västanvindsvägen. På taket av lågdelen finns möjlighet att utforma utemiljö för bostäderna 
alternativt centrumverksamheterna. För att denna utemiljö skall understiga rekommenderade 
riktvärden kan bullerreducerande åtgärder behövas implementeras. Planförslaget möjliggör gör att 
lågdelen kan utformas med en byggnadshöjd på 6,0 meter från gatan, vilket gör att exempelvis 
bullerskärm eller dylikt kan implementeras. 
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Verksamhetsbuller 
Förutsättningar 
Inom området finns en befintlig förskola, vilken avses att utökas från 9 till 12 avdelningar. Ljud från 
skola, lekplatser och idrottsanläggningar skall beaktas i planläggning och planeringen skall utgå från 
att minska risken för eventuella störningar som kan påverka omgivningen. Utgångspunkten i 
bedömningen är naturvårdsverkets riktlinjer. 

Idag avskärmas förskolegården av en byggnadskropp i nordvästra delen av fastigheten samt av 
höjdpartier samt en vall i södra och östra delen. I nordöstra delen angränsar kvartersmarken till ett 
äldreboende.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget utökas befintlig förskola från 9 till 12 avdelningar. Kvartersmarken utökas 
österut, på befintlig parkmarksyta, där en huvuddel av förskolans friyta antas uppföras.  

Genom planförslaget föreslås tillkommande bostäder. Norr om Skogslyckans torg möjliggörs för nya 
bostäder i upp till 16 våningar. Huset avgränsas i väster av torgyta och ett höjdparti. Väster om 
höjdpartiet finns verksamhetsområde för förskola. Bedömningen görs att tillkommande bostäder 
inom Flatholmen ligger på en sådan distans eller läge, att betydande verksamhetsbuller från 
förskoleverksamheten skall uppkomma. Inom fastigheten Flatö 3 möjliggörs för bostadsändamål. 
Fastigheten avgränsas i söder av Bidevindsvägen och ligger inte i direkt anslutning till 
förskoleverksamhet. Flatö 3 sträcker sig mellan ca 12-100 meter norr om förskolan. För tillfället ligger 
befintlig förskolebyggnad i anslutning till Bidevindsvägen och skärmar in friytan, vilket ytterligare 
minskar bullernivåerna inom Flatö 3. I volymstudier för en ombyggnation eller ersättning av befintlig 
förskola har bedömningen gjort att flertalet utformningar kan göras samt att friytan är så pass stor 
att spridningen av bullerkällor inte kan antas ge upphov till betydande olägenhet för tillkommande 
bostäder eller befintligt äldreboende. 

Figur 34. Potentiell utformning av nya 
bostäder samt utbyggnad av förskola 
samt tillhörande infrastruktur. 
  

Källa: PE Arkitekter 
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Luftkvalitet  
Förutsättningar 
Området är väl ventilerat och befintliga trafikmängder samt utformning av bebyggelsen ger inga 
indikationer på att området har undermålig luftkvalité. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför inte att trafikmängder eller att bebyggelsestruktur förändras på ett sådant sätt 
att luftkvalitén på ett nämnvärt sätt skulle försämras.  

Ljusföroreningar 
Förutsättningar 
Planområdet är i dagsläget exploaterat och utbyggt med ljusinfrastruktur. I norra delen av området 
finns ett natur- och rekreationsområde, Smedsdalen, som är oexploaterat och infrastruktur för ljus 
inte är utbyggd.  

Planförslag och konsekvenser 
Planen medför att redan exploaterat område förtätas. Planen bedöms inte medför betydande 
påverkan med ljusföroreningar.  

Gator och Trafik 
 

Gator 
Förutsättning 
Inom planområdet finns Västanvindsvägen som utgör huvudgata i stadsdelen Skogslyckan-Unneröd 
samt lokalgatan Bidevindsvägen. Bidevindsvägen är en återvändsgata som trafikförser fastigheterna 
inom planområdet med angöringsmöjlighet.  

Bidevindsvägen är i dagsläget delvis 
planlagd som kvartersmark för allmänt 
ändamål. Bidevindsvägen har förutom i 
anslutning till Skogslyckans förskola ingen 
separerad gång- eller cykelväg. På gatan 
finns även gatuparkering. 

På Bidevindsvägen finns idag två 
vändzoner, en i anslutning till 
äldreboendets nordvästra del (1) och en i 
anslutning till förskolans nordvästra del 
(2). Vändzonerna har radier om 9 (1) 
meter respektive 6 (2) meter. Vändzonen 
vid förskolan används även för angöring för 
transporter samt hämtning och lämning.  

Figur 35. Vändzon vid Skogslyckans förskola (2) med 
varuleverensyta och personalingång.  
Källa: Uddevalla Kommun 
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Fastigheten Marmorn 1 är planlagd för att angöra via Östanvindsvägen. I dagsläget så angörs 
fastighetens även västra parkering via Bidevindsvägen. Denna anslutning strider mot befintlig plan 

Planförslag och konsekvenser 
Västanvindsvägen är utgör huvudgata i stadsdelen. Genom planförslaget bibehålls utfartsförbud från 
kvartersmark i planområdet mot Västanvindsvägen för att inte tillskapa nya utfarter mot huvudgatan 
utöver Bidevindsvägen.  

Genom planförslaget föreslås anslutning till Marmorn 1 via Bidevindsvägen. Gatuområdet utökas 
även mellan Flatholmen och Marmorn 1 för att tillgodose parkering, dagvattenhantering samt 
trottoar. 

Ett gångfartsområde tillskapas söder om Flatö 2 för att säkerställa angöring till parkering samt 
nyttotrafik till Flatö 2 samt ny tillskapad kvartersmark söder om Flatö 2. Här skapas även torgyta vilka 
kan nyttjas för nyttotrafik eller angöring vid behov. 

Genom planförslaget avses funktionen för vändzonen i nordväst om äldreboendet (2) avses inte att 
bibehållas, varför ytan på Bidevägen minskas här. Vändzonen i slutet på Bidevindsvägen nordväst om 
förskolan (1) har en för liten dimension för att tillgodose önskvärda radier för större fordon, 
exempelvis varuleveranser till förskolan. Den befintliga vändzonen bedöms som svår att breddas, 
varför en ny vändzon för förskolans behov föreslås inom kvartersmark för att komplettera den 
befintliga.  
 

Biltrafik 
Förutsättning 
Planområdet trafikmatas via Västanvindsvägen till lokalgatan Bidevindsvägen som sammankopplar 
hela området. Västanvindsvägen är huvudgata genom Skogslyckan och förbinds sedan vidare till 
huvudvägnätet på Kurverödsleden respektive Boxhultsvägen. I samband med ett närliggande 
planarbete för västra Skogslyckan har Uddevalla kommun, genom AFRY (2021-12-15), utrett 
kapaciteten på Västanvindsvägen samt dess kopplingspunkter.  

Västanvindsvägen har i enlighet med Uddevalla kommuns mätuppgifter från 2019, en belastning på 
ca 7500 ÅDT, varav 5 % tung trafik. Trafikutredningen (AFRY 2021-12-15) visar generellt på 
erforderlig kapacitet på Västandvindsvägen. Mindre åtgärder i korsningarna 
Västanvindsvägen/Kurverödsleden samt Västanvindsvägen/Boxhultsvägen skulle kunna 
implementeras vid för att ytterligare öka framkomligheten för biltrafik vid behov. Dessa åtgärder är 
inte av sådan karaktär att de förhindrar ytterligare exploateringar i Skogslyckan. 

På Bidevindsvägen bedöms trafiken vara av en lokal karaktär med få trafikrörelser och utan 
kapacitetsproblem. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget bedöms bidra till en marginell ökning av trafikmängden lokalt samt i stadsdelen. I 
enlighet med framtaget utredningsmaterial bedöms Västanvindsvägen ha kapacitet för tillkommande 
trafik. Lokaltrafik i anslutning till Bidevindsvägen väntas öka genom komplettering av bostäder och 
verksamhet. Kommunen avser att anpassa Bidevindsvägen för att tillgodose förändrat behov. 

 

Gång- och cykeltrafik 
Förutsättning 
Inom planområdet finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Nätverket består i huvudsak av en 
separat gång- och cykelväg på norra sidan av Västanvindsvägen samt en gång-och cykelväg centralt 
genom planområdet mellan befintlig förskola samt äldreboende. Gång- och cykelvägen längst med 
Västanvindsvägen är del av det övergripande huvudnätet i Uddevalla tätort, med goda kopplingar till 
kringliggande stadsdelar samt god standard. 

Figur 36. Gång- och cykelväg väster om förskolan 
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 37. Gång- och cykelväg på norra sidan 
Västanvindsvägen  

ll  dd ll   

 

Figur 39. Gång- och cykelväg centralt genom planområdet  
Källa: Uddevalla Kommun 

 

Figur 38. Gång- och cykelsanslutning mitt emot 
Skogslyckans torg Källa: Uddevalla Kommun 
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Genom området finns även sekundära anslutningar till gång- och cykelnätet. Bidevindsvägen 
fungerar som sekundärt gång- och cykelstråk, med låg trafikmängd och trafikhastighet, där mjuka och 
hårda trafikanter kan dela utrymmet.  

Vidare finns det sekundära stråk av gångstigar som leder till Smedsdalen, som även sammankopplar 
Skogslyckan med Fasseröd och norra Unneröd. Stråket genom Smedsdalen används framför allt som 
koppling till Vallgången. 

Planförslag och konsekvenser 
Exploateringarna samt verksamheterna får goda gång- och cykelförbindelser vilket är positivt ur både 
ett boende- och verksamhetsperspektiv samt att befintlig infrastruktur kan nyttjas.  

Genom planförslaget förändras inte det övergripande cykelsystemet på ett betydande sätt. 
Parkstråket centralt genom området kommer fortsatt behålla erforderlig yta för att fungera som 
gång- och cykelstråk. I sydöstra delen, söder om Flatö 2 föreslås det att tillskapas torg- samt 
gångfartområden samt en omgestaltning vilket sänker framkomligheten något för cyklister, men ökar 
attraktivitet och orienterbarheten för både gående och cyklister.  

Bidevindsvägen kommer delvis att få nya anslutningar från Flatö 3 samt förskolan vilket skapar ett 
par fler korsningar med gående och cyklister vilket påverkar framkomligheten marginellt. 
Sammantaget så blir bedöms konsekvensen på gång- och cykeltrafik som marginell genom 
planförslaget, där befintlig infrastruktur får en högre nyttjandegrad och ett mindre antal adderade 
potentiella konfliktpunkter.  

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Planområdet har god försörjning av kollektivtrafik. I direkt anslutning till planområdet finns två 
busshållplatser, Skogslyckan Centrum samt Nordanvindsvägen. Västtrafiks busslinjer 2, 3 och 5 
trafikerar regelbundet dessa busshållplatser med koppling till bland annat Uddevalla Centrum, 
Sjukhuset samt Torp. Under högtrafik trafikeras busshållplatserna med 10-minuterstrafik.  

Figur 40. Befintliga gång- och 
cykelvägnät i anslutning till 
planområdet. Heldragna linjer 
är primära och streckade är 
sekundära. 

Källa: Uddevalla Kommun 
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Utöver nämnda bussar och busshållplatser finns även närhet till Sanders dalars busshållplats, vilken 
ligger ca 400 meter från planområdet. Denna busshållplats trafikeras även av busslinje 4. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår en förtätning inom befintligt område. Verksamheter samt bostäder inom 
planområdet har mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik. Ökat underlag för kollektivtrafik stärker 
även befintlig kollektivtrafikstruktur inom området. Konsekvensen av planen är även att allmän 
verksamhet utökas i närhet till kollektivtrafikstråk, vilket anses som positivt ur samhällssynpunkt.  

Målpunkter som stadsdelspark i närhet till kollektivtrafik kan påverkas negativt genom ett 
ianspråktagande av befintlig parkyta. Detta föreslås kompenseras av ökad tillgänglighet till 
Smedsdalens naturområde.  

God tillgång till kollektivtrafik är en förutsättning för avsteg från parkeringsnorm. Inom området finns 
det därför möjlighet till avsteg då området anses tillgodose god trafikmatning utan personbilar.  
 

Parkering 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns i dagsläget ca 132 parkeringsplatser samt ytterligare 24 boendeparkeringar 
inom fastigheten Marmorn 1. 15 av parkeringsplatserna är gatuparkeringar längsgående 
Bidevindsvägen.  

Figur 41. Bilparkeringar inom planområdet. Orangea ytor är inom enskilda bostadsfastigheter samt Flatö 3. 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Parkeringsbehov inom planområdet, exkluderat Marmorn 1, är ca 90 platser enligt befintliga 
parkeringsriktlinjer (Uddevalla 2021). Behovet är för tillfället uppfyllt. I sydöstra delen finns en 
parkeringsyta med 43 parkeringsplatser. Parkeringsytan behövs inte för att uppfylla planområdets 
behov enligt nuvarande riktlinjer. Parkeringsytan i den sydöstra delen är i dagsläget planlagd som 
parkmark, och är inte avsedd för parkeringsändamål. 

Parkeringsytan verkar i dagsläget både som parkeringsyta för allmänt behov in Skogslyckan samt 
Skogslyckans torg, mittemot parkeringsytan. I detaljplanen UA1016, för Skogslyckan centrum från 
1989, beskrivs behovet av parkeringar för centrumverksamheterna samt lägenheterna söder om 
Västanvindsvägen. Behovet beskrivs som ca 100 parkeringsplatser för att uppfylla dåvarande 
parkeringsriktlinjer. I dagsläget finns ca 100 parkeringsplatser inom detta område och bedömningen 
görs är att parkeringen norr om Västanvindsvägen kan tas i anspråk utan att parkeringsbehovet för 
området söder om Västanvindsvägen inte uppfylls.  

Verksamhet Behov Antal platser 

Förskola (9 avd) 20p 18p 

Äldreboende och 
Gruppboende 

64p 65p 
(varav 10p gatuparkering Bidevindsvägen) 

Flatö 3 5p 5p 

 
Inom planområdet finns endast ett fåtal cykelparkeringar, dessa finns placerade i anslutning till ett 
par av ingångarna för verksamheterna i området. Antalet cykelparkeringar inom planområdet 
uppfyller inte kommunen nuvarande riktlinjer för cykelparkeringstal.  

Planförslag och konsekvenser 
För tillkommande bostäder antas parkeringsplatser i enlighet med gällande riktlinjer för parkering 
och parkeringstal. Bedömningen görs att behovet av både bil och cykelparkeringar kan uppfyllas 
inom respektive fastighet samt att besöksparkeringar kan anläggas i anslutning till Bidevindsvägen.  

För förskolans verksamhet antas parkeringsbehovet mötas inom fastigheten, vilken föreslås att 
utformas i anslutning till ny vändzon inom kvartersmarken. Tidigare har förskolans verksamhet haft 
ett underskott av egna parkeringsplatser samt samutnyttjat parkeringar med äldreboende. 13 
befintliga parkeringsplatser öster om Flatö 3 föreslås att tas bort till förmån för ökad trafiksäkerhet 
och koppling med gång- och cykeltrafik till Smedsdalen sydöstra entré.  

För äldreboende samt gruppboende inom Flatö 2 och 4 så väntas parkeringsbehovet vara likvärdigt 
dagsläget. 10 stycken gatuparkeringsplatser norr om äldreboendet har tidigare ingått i kvartersmark, 
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men övergår till allmän platsmark, lokalgata i planförslaget. Dessa bedöms fortsatt kunna nyttjas av 
verksamheten.  

För exploateringen norr om Skogslyckans torg, Flatholmen, förutsätts vid en maximerad exploatering 
möjlighet till reducerat parkeringstal i enlighet med parkeringsriktlinjerna alternativt exempelvis 
parkeringsköp eller gatuparkering. Fastigheten förutsätts att utformas med en bottenvåning med 
parkeringsmöjlighet vid sidan av exempelvis verksamhetslokal, cykelförråd, cykelverkstad, 
samlingslokal eller dylikt. Fastigheten ligger i direkt anslutning till mycket goda 
kollektivtrafiksmöjligheter samt gång- och cykelbanor vilket ger goda förutsättningar för ett 
reducerat parkeringsbehov. 

Bostäder/Verksamhet Storlek Parkeringsbehov Ca antal platser inom 
fastighet 

Flatö 3 30-50 lgh Ca 20-40p Ca 20-40p 

Flatholmen 

Flatholmen reducerat behov 

55-70 lgh Ca 30-48p 

Ca 20-30p 

Ca 20-30p 
(+ ev gatuparkering/ 
parkeringsköp) 

Förskola  12 avd Ca 25-35p 25-35p 

Äldreboende och 
Gruppboende (Flatö 2 & 4) 

Ca 64 000 kvm 
BTA 

Ca 64p 55p 
(+10p gatuparkering) 

Figur 42. Bilparkeringsprincip inom planområdet enligt planförslaget. Orangea ytor är inom enskilda bostadsfastigheter. 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Genomförandebeskrivning 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den mest väsentliga 
rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
nyttja planens byggrätter. 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den 
att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 
möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt.  

Genomförandetiden är 15 år från det datum detaljplanen får laga kraft.  

Huvudmannaskap  
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.  

Organisatoriska frågor 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.  

Ansvarsfördelning 
Exploatören som i detta fall är kommunen ansvarar för genomförandet av detaljplanen.  
Som huvudman för allmän platsmark ansvarar kommunen för allmänna platser. 

Allmän plats 
Den mesta infrastrukturen är utbyggd i området. I detaljplanen redovisas den allmänna platsen, 
kommunen kommer vara huvudman för all allmän plats och därmed ansvara för förvaltning av den. 

Natur- och parkmark inom planområdet ska skötas av kommunen. Berörd förvaltning tar hand om 
respektive områden.  

Kommunen ska iordningställa all ny allmän platsmark.  

Kvartersmark 
Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av 
mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenanläggningar.  

Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och utfarter eller 
dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas gemensamhetsanläggningar för att 
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få till en gemensam, ordnad förvaltning. Tekniska anläggningar inom planförslaget, sköts av 
kommunen samt av respektive ledningsägare. 

 
Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

GATA samtliga Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

TORG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

PARK Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

NATUR Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

   

Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 
anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

Eı (Transformatorstation)  Ledningsägare Ledningsägare 

E (Teknisk anläggning) Ledningsägare Ledningsägare 

Parkeringar Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

   

Övriga anläggningar   

Allmänna vatten- och, 
spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

El, tele, elektrisk 
kommunikation 

Respektive ledningsägare 

 

Respektive ledningsägare 
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Parkering 
Gång- och cykel- och kollektivtrafik är prioriterade färdmedel och på grund av stadsdelens närhet till 
centrum och andra målpunkter bedöms det finnas goda förutsättningar för att de boende ska välja 
hållbara färdmedel.  

Respektive fastighetsägare ska iordningställa parkeringar. Vid markanvisning kan det ställas krav på 
exploatör att vissa åtgärder ska genomföras för att reducera p-normen.  

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 
Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. De allmänna anläggningarna är redan utbyggda och har kapacitet för 
tillkommande exploatering.  Dagvattenledningen som kommer från Smeddalen och under befintlig 
gångväg samt under radhusen på Kornö 5-12 som ligger utanför planområdet ska det vidare 
undersökas om det är lämpligt att bibehålla alternativt om det är möjligt att hitta en annan lösning 
för dagvattenavledning 

Det kommunala bolaget Västvatten står således för drift av VA-ledningar fram till förbindelsepunkt. 
Anslutningskostnader för vatten, spillvatten och dagvatten kommer att uttas enligt vid tidpunkten 
gällande VA-taxa. 

El-, fiber och bredbandsledningar 
Ledningsnät är utbyggt i planområdet.  
Befintlig transformatorstation finns i planområdets sydöstra del. Ny byggrätt för teknisk anläggning 
är planerad i planområdets östra del intill Bidevindsvägen.  

Markägare/exploatör skall samråda med nätägaren för anslutning till elnätet. Detsamma gäller 
anslutning till bredband/fiber. Alla kostnader för eventuell ändring av ledningar skall bäras av 
exploatören.   

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 
I planområdet ingår hela eller delar av fastigheterna Unneröd 2:4, Flatö 4, Flatö 3, Flatö 2 och 
Marmorn 1.  

Inom planområdet finns inga kända mark- eller anläggningssamfälligheter.  

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och ledningsrätter inom planområdet, 
finns tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser av planförslaget för befintliga fastigheter 
redovisas under avsnittet fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 
Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen.   
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Tomtindelningsbestämmelser 
För fastigheterna Flatö 3, Flatö 4 och Marmorn 1 finns tomtindelningsbestämmelser med 
beteckningen TI 1485K-182/1964 och TI 1485K-4/1971 som ska upphöra och avregistreras i samband 
med att den nya detaljplanen får laga kraft.   

 
Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 
innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och 
avstyckning kommer ske för att bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Befintliga rättigheter 
kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

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 bildas. En fastighet norr om 
Skogslyckans torg samt en alternativt två eller tre längst in på Bidevindsvägen, inom del av 
nuvarande Flatö 3. Genom avstyckning från Unneröd 2:4 ska skolfastighet bildas.  Några befintliga 
fastigheter kommer kunna behöva fastighetsregleras för att överensstämma med detaljplanen.  

Servitut 
Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även 
behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  

Inom fastigheten Unneröd 2:4 finns ett antal servitut som inte kommer beröras av detaljplanen. 
Servitut för vattenreservoar (14-IM4-57/423.1) är belägen utanför planområdet.  

Nyttjanderätt för område för ”Salinska villan” (1952/549) är från 1952 och med en giltighetstid på 50 
år vilket innebär att nyttjandetiden har gått ut. Utifrån historiska kartor och flygfoton har det inom 
planområdet före byggnation av flerfamiljshus varit obebyggt och sannolikheten för att området 
skulle beröras av den tidigare nyttjanderätten bedöms som osannolik. 

Ledningsrätt 
Inom och angränsande planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att behöva 
förändras. Respektive ledningshavare ansvarar för och bekostar eventuella nya eller ändrade 
ledningsrätter. För den nya tekniska anläggningen kommer det behöva upprättas en ny ledningsrätt. 
Ledningshavaren ansöker om och bekostar ledningsrätten.  
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Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen som exploatör ansöker om lantmäteriförrättningar avseende avstyckning berörande 
kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande. För kommunala fastigheter står kommunen 
för kostnaderna. De områden som är avsedda för bostadsändamål står respektive exploatör för 
kostnaden om inget annat avtalas.  

Planavgift 
Planavgift debiteras enligt kommunfullmäktiges taxa, detta avser marklov och om- och tillbyggnader 
samt nybyggnader i förekommande fall. Vid försäljning av fastigheten kan planavgiften komma att 
ingå. Det avtalas i köpekontrakt i sådant fall.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet. 

Förskolefastigheten avstyckas från fastigheten Unneröd 2:4 (1). Fastigheten Flatö 3 minskas i söder 
för allmän plats, gata. Utökas och ändrar utformning i sydost till kvartersmark, markerad med 2 B på 
karta. I norr och väster regleras från kvartersmark till allmän plats, park. 

Äldreboendet i området markerat med nr 3A på fastighetskonsekvenskartan ska det ske 
fastighetsreglering som innebär att äldreboendet blir kvar på fastigheten Flatö 4 och naturmarken 
överförs till Unneröd 2:4, markerad med 3B på konsekvensbeskrivningskartan. 

Ny fastighet bildas för ändamålet bostad, centrum och parkeringsändamål. Möjlighet finns till 3D-
fastighetsbildning. Ska avstyckas från fastigheten Unneröd 2:4.  

Figur 43. Fastighetskonsekvenskarta Källa: Uddevalla Kommun 
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Nr  Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av 
planen 

Ändamål 

 1 Ny fastighet bildas 

Unneröd 2:4 

minskad parkmark till förmån 
för skola 

Kvartersmark 
skoländamål 

2 A Flatö 3 

Unneröd 2:4 

minskad kvartersmark till 
förmån för gata  

Allmän plats gata 

2 B Flatö 3 

Unneröd 2:4 

Utökad kvartersmark  Kvartersmark bostäder 

2 C Flatö 3 

Unneröd 2:4 

Utökand kvartersmark Kvartersmark, bostäder 

2 D Flatö 3 

Unneröd 2:4 

Minskad kvartersmark till 
förmån för allmän plats, park 

Naturmark, park 

3 A Flatö 4 
 

Fastighetsreglering till 
förmån för vård 
bostadsfastighet  

Kvartersmark bostäder, 
vård  

3 B Unneröd 2:4 
Flatö 4 

Naturmark fastighetsregleras 
till Unneröd 2:4 

Allmän plats, naturmark 
och gata 

4 Ny fastighet bildas 
Unneröd 2:4 

Ny byggrätt för 
bostadsändamål 

Kvartersmark bostäder, 
parkering och 
centrumändamål 

5 A Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad kvartersmark till 
förmån för gata 

Allmän plats, gata 

5 B Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad allmän plats till 
förmån för kvartersmark  

Kvartersmark, bostad 

5 C Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad kvartersmark till 
förmån för allmän plats 

Allmän plats, natur 
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5 D Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad kvartersmark till 
förmån för allmän plats 

Allmän plats, natur 

5 E Marmorn 1 

Unneröd 2:7 

Minskad allmän plats till 
förmån för kvartersmark 

Kvartersmark, bostad 

6  Unneröd 2:4  

Sannäs 1 

Minskad kvartersmark 
regleras till Unneröd 2:4 
allmän plats, park 

Allmän plats, park 

 
 
Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för allmänna 
platser. 

Kommunen får intäkter från försäljning av bostadsfastigheter i området.  

Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Förrättningskostnader för kommunens fastigheter 
• Utbyggnad av gata, parkmark, eventuell dagvattenfördröjning.  
• Drift och skötsel av lokalgatan samt gång- och cykelväg inom allmän plats. 
• Borttagande av block inom allmän platsmark 
• Skötsel av naturmark och parkmark inom planområdet. 
• Drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten samt dagvatten inom allmän plats 

(Uddevalla Vatten AB).  
• Ersättning för kvartersmark som avses bli allmän platsmark 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 
Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 

• Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade 
fastigheter. 

• Avstyckning som avser nybildande av fastigheter. Fastighetsägarna svarar för 
lantmäterikostnader och ersättning för mark. 

• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten och anläggningar 
för omhändertagande av dagvatten inom avstyckade fastigheter.  

• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark. 
• Anläggningar och byggnation inom nya byggrätter 
• Ersättning för allmän platsmark som avses bli kvartersmark i eventuell omreglering av 

fastighet 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-11-23 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

 

 

Beslut enligt delegation nr 10 om utvecklingsbidrag till UIS Skidor och skridsko 

(2022:136)  

 

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

Friluftsklubb (2022:71)  

 

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

Orientering (2022:77)  

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 
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Utvecklare Jonas Hansson 
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Redovisning av anmälningsärenden 2022-11-23 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisning av följande anmälningsärenden: 

 

Blankett för controllerrapport oktober 2022 kultur och fritid 

 Blankett för controllerrapport oktober 2022 

 

Delårsrapporter 2022 för Uddevalla kommun 

Delårsrapport augusti 2022 

Protokollsutdrag KF 2022-10-12 § 221 

Protokollsutdrag KS 2022-09-28 § 266 

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2022 för Uddevalla kommun 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-09-16 

 

Fastställande av kommungemensam internkontrollpunkt 2023, 

Risk- och väsentlighetsanalys kommungemensam internkontrollpunkt 

Granskningssammanställning kommungemensam internkontrollpunkt  

Protokollsutdrag KS 2022-10-26 § 307 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-09-08 

 

Fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering år 2023 
Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2022-10-04 § 31 

Protokollsutdrag KS 2022-10-26 § 316 

 Tjänsteskrivelse KLK 2022-09-23 

 

Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari och 

den 31 augusti 2022 

Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2022-08-31 

Förteckning över ej avgjorda motioner 2022-08-31 

 Protokollsutdrag KF 2022-10-12 § 228 

 Protokollsutdrag KS 2022-09-28 § 269 

 Tjänsteskrivelse KLK 2022-09-01 
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Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022 

Gällande Informationssäkerhetspolicy beslutad 2018-05-16 § 123 

 Protokollsutdrag KF 2022-10-12 § 229 

 Protokollsutdrag KS 2022-09-28 § 274 

 Tjänsteskrivelse KLK 2022-09-07 

Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun till 

författningssamlingen 

 Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 
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