
  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Kultur och fritidsnämnden 

 

1(2) 

2021-02-23  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 09:00 onsdagen den 3 mars 2021  
  
Ordförande Annelie Högberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr KFN 267051  

 

2.  Information: uppdrag om ridanläggning i Uddevalla 
Dnr KFN 276333  

Kl. 09:00-09:45 

Kristina Mars, 

Josefin Florell 

3.  Information: medborgardialog Emaus 
Dnr KFN 276332  

Kl. 10:15-11:15 

Eva Persson m.fl 

4.  Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 
Dnr KFN 276211  

Kl. 11:20-12:00 

Emil Palmqvist, 

Robert Börjesson  

5.  Information: konstprogram för pågående projekt  
Dnr KFN 276334  

Kl. 13:00-13:45 

Carl Casimir 

6.  Information: arbete med det kommunala stödet till civilsamhället  
Dnr KFN 276335  

Kl. 13:50-14:05 

Paula Nyman 

7.  Medborgarförslag från Cecilia Cinar om restaurering av bryggan längs 

Rödön 
Dnr KFN 2020/00154  

Kl. 14:10 

8.  Medborgarförslag från Joakim Hedlund om utomhus padelbanor i 

Ljungskile 
Dnr KFN 2020/00079  

 

9.  Konstnärlig gestaltning Störtloppsgatans särskilda boende  
Dnr KFN 2020/00128  

 

10.  Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan Integration  
Dnr KFN 2021/00007  
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Utredning: Villkoren för konstgräsplaner 
Dnr KFN 2021/00017  

 

12.  Överenskommelse mellan markägaren och Uddevalla kommun om 

badplats på fastigheten Kärr 1:1 
Dnr KFN 2021/00021  

 

13.  Tidpunkt och form för utdelande av kulturpris, kulturstipendium och 

ungdomsledarpris 
Dnr KFN 2021/00024  

 

14.  Förvaltningschefen informerar 
Dnr KFN 267055  

 

15.  Ordförande informerar 
Dnr KFN 267054  

 

16.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Dnr KFN 2021/00002  

 

17.  Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Dnr KFN 2021/00003  

 

 

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

 

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

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter.  

 

Information om distansdeltagande 

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

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

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

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

överläggningar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-02-16 Dnr KFN 2020/00154 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Adam Gistedt 

Telefon 0522-69 64 37 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Cecilia Cinar om restaurering av 

bryggan längs Rödön 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har mottagit medborgarförslag om att återuppbygga 

bryggan som tidigare gick längs med Rödön. Gångbryggan avvecklades då skicket var 

uttjänt och bryggan ansågs osäker. Att restaurera bryggan skulle göra Rödön mer 

tillgänglig för allmänheten.  

Platsen är otillgänglig och en ny brygga behöver byggas från pråm, byggnationen är 

inget kultur- och fritidsförvaltningen klarar inom förvaltningen utan entreprenaden 

behöver, om den ska utföras köpas in. Beräknad kostnad för byggnationen är uppskattad 

till ca 600 000 kr. Medel för detta finns inte avsatt i budget för 2021 utan behöver 

tillskapas om utbyggnad av gångbrygga längs Rödön ska tillskapas. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-02-16  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-11 

Medborgarförslag från Cecilia Cinar om restaurering av bryggan längs Rödön 

Kartbild 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget då medel inte finns avsatta för 

byggnation av brygga längs Rödön i investeringsbudget för 2021.  

 

Kultur och fritidsnämnden inkluderar förslaget i budgetdialog för kommande år. 

 

 

 

 

Paula Nyman Adam Gistedt 

Tf förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 270 Dnr KS 2020/00651  

Medborgarförslag från Cecilia Cinar om restaurering av 
bryggan längs Rödön 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att överlåta till kultur och fritidsnämnden att 

besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Cecilia Cinar 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): Att medborgarförslaget remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden inför beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på presidiets förslag med Monica Bang Lindbergs (L) 

yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla det. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-11-16 

Elving Andersson (C), Ann-Marie Viblom (MP), Roger Ekeroos (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-16 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-11-17 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Förslagsställaren  

 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 14 oktober 2020 20:51 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Restaurera Rödöns brygga längs berget 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag vill gärna att bryggan som löpt längs rödöns bergskant restaureras så att man återigen kan nyttja 
ön och göra den mer tillgänglig. 
 
Dagens datum: 
2020-10-14 
 
Namn: 
Cecilia Cinar 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-02-16 Dnr KFN 2020/00079 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Adam Gistedt 

Telefon 0522-69 64 37 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om utomhus 

padelbanor i Ljungskile 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har mottagit medborgarförslag att bygga två padelbanor 

utomhus i Ljungskile på ytan mellan Hästhovsvägen och Irisvägen. 

Efterfrågan om att bygga utomhuspadelbanor i Uddevalla kommun är stor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen driver en utredning kring att markanvisa kommunal 

mark för att få privata företag eller föreningar att bygga padelbanor utomhus. 

 

I utredningen har Kultur- och fritidsförvaltningen yttrat sig att man ser positivt till att 

markupplåta kommunal mark för utomhuspadelbanor. Banorna bör placeras så dom 

bidrar tills stadsutvecklingen och stärka ytor som redan är avsatta för lek och rörelse och 

att kultur och fritidsförvaltningen helst ser att det lokala idrottslivet prioriteras vid sådan 

markupplåtelse.  

 

I det fall kultur och fritidsförvaltningen själva ska uppföra banor behöver medel avsättas 

i budget för byggnation och drift. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-13 

Medborgarförslag 2020-05-19 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

samhällsbyggnadsförvaltningen utreder möjligheterna att markanvisa mark i kommunen 

för uppförande av padelbanor utomhus. 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr KS 2020/00289  

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om utomhus 
padelbanor i Ljungskile 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

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

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-18 av 

Elving Andersson (C), Anna-Lena Heydar (S) och Christina Nilsson (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-18 av 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-05-19 till 

Förslagsställaren 

Kultur och fritidsnämnden 

 

 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 april 2020 18:38 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Aktivitetsytor i Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! Jag föreslår att bygga två utenomhus padelbanor i Ljungskile på ytan mellan Hästhovsvägen och 
Irisvägen. Padel växer sig allt starkare i Sverige och övriga världen och passar såväl stora som små. 
Varför inte göra som många andra kommuner som exempelvis Fiskebäckskil och investera i 
medborgarnas fysiska och sociala hälsa! Aktivitetsytor lyser med sin frånvaro i Uddevalla kommuns  
södra delar. 
 
Dagens datum: 
20200415 
 
Namn: 
Joakim Hedlund 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-02-16 Dnr KFN 2020/00128 

  

 

Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Konstnärlig gestaltning Störtloppsgatans särskilda boende  

Sammanfattning 

Ett nytt särskilt boende planeras till Störtloppsgatan på Fasseröd. 

 

Konstprogrammet återfinns i ärendebeskrivningen och innehåller de kända 

förutsättningarna för den konstnärliga gestaltningen, samt förslag på typ av gestaltning 

och placering. 

 

För 2021 är investeringsnivån för konst 3 miljoner kronor. En förutsättning för detta 

konstprogram är en budget på 400 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2021-02-16 

Fasader, ritning 2020-03-31 

Förslag färgsättning 2020-03-31 

Situationsplan 2020-03-02 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden antar konstprogrammet som riktningsvisare vid fortsatt 

arbete med konstnärlig gestaltning till Störtloppsgatans särskilda boende. 

Kultur och fritidsnämnden avsätter 400 000 kronor från investeringsmedel reserverade 

för konst till gestaltning av Störtloppsgatans särskilda boende.  

Ärendebeskrivning 

Störtloppsgatans särskilda boende har just börjat byggas på en tomt i NV Fasseröd. Det 

finns ännu ingen personal utsedd ännu varför våra uppgifter om vilka som ska bo här 

har hämtats från socialförvaltningen som också är beställare av byggnationen. 

 

Möten har hållits med projektledare Charles Hörnstein, Samhällsbyggnad och 

sektionschef Anders Paulin, socialförvaltningen.  

 

Till konstkonsult har Agneta Stening utsetts. 

 

Störtloppsgatans särskilda boende kommer att delas i två delar, där den ena kommer att 

reserveras med två lägenheter för mer självständigt boende med bland annat egen 

ingång och den andra delen bestå av ett mera kollektiv boende. Dock kommer 

vardagsrum och kök/matsal att kunna användas av samtliga. 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-02-16 Dnr KFN 2020/00128 

  

 

 

 

Huset ligger i en dalgång, sadelläge, 0,5 m lägre än vändplanen, med offentlig 

cykelbana från parkering/vändplan och runt husets västra sida. 

 

Byggnaden kommer att ha samma typ av tegel i fasad som Mistelgatans särskilda 

boende, möjligen något gråare. Bakom teglet, som inte är bärande finns en 

regelstomme. Tung konst på fasad behöver fästas i regelstommen. 

 

Alla lägenheter har egen uteplats, därutöver finns två gemensamma uteplatser åt NO 

och åt SV. Åt norr planeras även växthus. Åt SV planeras skärmtak och liten plattsatt 

stig över en minimal bro upp mot någon bänk, dock i släntad mark (nedanför 

cykelbanan). 

 

Även för förbipasserande kan konsten ha en viktig funktion. Väst om byggnaden går en 

g/c-väg. 

 

Konst till personalutrymmen kan lånas från kommunens förråd. De enskilda 

lägenheterna utrustas inte med konst. 

 

Som mest lämpade platser för konstnärlig gestaltning utses byggandens gavel åt NV och 

uteplats åt SV, och om möjligt inom budget också på endera matsals/köksvägg 

alternativt vardagsrumsvägg. Gestaltningen på fasadväggen bör utföras i hållbart men 

lätt material och gärna innebära ett kulört tillägg som ger byggnaden en förstärkt 

karaktär. Uteplatsen åt SV kan ha en mindre skulptur som bör vara taktil och tåla 

beröring. Innerväggen kan ha målning på skiva som monteras på vägg. 

 

Efter att Kultur och fritidsnämnden fattat beslut gällande detta konstprogram väljer 

konstkonsult och kommunantikvarie ut tre konstnärer som ges skissuppdrag. Efter 

skissperiodens slut väljer en jury ut bästa konstverk. Juryn ska bestå av Charles 

Hörnstein, Agneta Stening, Anders Paulin och Carl Casimir. 

 

Budget för den konstnärliga gestaltningen till Störtloppsgatan föreslås till totalt 

400.000:-. 

 

Bygget har ett kontraktsdatum, 2022-05-03, därefter slutbesiktning inom några dagar. 

Konsten kan monteras i det sammanhanget. 

 

 

 

 

Paula Nyman Carl Casimir 

Tf förvaltningschef Kommunantikvarie 

 
Skickas till 

Samhällsbyggnad 

Socialtjänsten 
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NUMMER

DATUM

UPPDRAGSNUMMER

UPPDRAGSANSVARIG

BET

ÄNDRINGEN AVSERBET DATUM SIGN

RITAD/KONSTRUERAD AV HANDLÄGGARE

PE Teknik & Arkitektur AB

010-516 00 00
www.pe.se

PE | Arkitektur
STENUNGSUND

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

GRUPPBOENDE STÖRTLOPPSGATAN 27
PROJEKT: 60548

2019002

2020-03-31

A. Dahlberg A. Dahlberg

FASSERÖD 2:3
UDDEVALLA KOMMUN
NYBYGGNAD AV GRUPPBOENDE
FASADER

1:100
1:200 A-40-3-100



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2020-03-31

FÖRSLAG FÄRGSÄTTNING - STÖRTLOPPSGATAN
projekt nr. 60548

FÖRSLAG KULÖRFÖRTECKNING STÖRTLOPPSGATAN GRUPPBOENDE   
Datum2020-03-03
projekt nr. 60548

Kulör RAL 7011
Mörkgrå

FASADTEGEL - TEGELMÄSTER
Petersen tegl D73 grå 

FASADER
-FLÄKTRUM 
-MILJÖHUS och FÖRRÅDSBYGGNADER

FASADSKIVA - Fibercement  
Fabrikat Cembrit 
Kulör: Solid S 030 grå 

Kulör RAL 8004
Brunröd

ENTRÉFASAD

ENTRÉSNITT 

TEKNIKDÖRR FÖNSTER/DÖRRAR

ALTERNATIV  1

Kulör RAL 2001
Rödorange

ENTRÉDÖRR

YTTERTAK - TAKAVVATTNING 
PLANNJA PL 15
Kulör RAL 9007
Mörk Silvermetallic

Utvändig färgsättning

CHHO03
Textruta
6.15



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2020-03-31

FÖRSLAG FÄRGSÄTTNING - STÖRTLOPPSGATAN
projekt nr. 60548

Invändig färgsättning



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2020-03-31

FÖRSLAG FÄRGSÄTTNING - STÖRTLOPPSGATAN
projekt nr. 60548

Tarkett Acczent Excellence 80 
Oak Longstripe Natural 
 

Tarkett Aquarelle Våtsrumsvägg
Soft, GREGE

Golv

ENTRÉ / PASSAGE / VARDAGSRUM / ÖVRIG

Golv

VARDAGSRUM / KÖK / SOVRUM

Väljs av versamheten under sent 
byggskede ur  Boråstapet
Borosan Easyup 17 kollektion
Pris/m2  55 kr (265 kr/rulle) 

Tarkett Granit Safe. T
Granit LIGHT BEIGE 0691

WC / D / T

VARDAGSRUM / SOVRUM / LGH 
FÖRRÅD

FONDVÄGG KÖK / VARDAGSRUM 

Marbodal Laminatbänkskiva
Ek Block med rundad kant.

Invändig färgsättning

Vägg

WC / D / T

KÖK

LÄGENHETER

LGH. FÖRRÅD

Tarkett IQ Granit 
Granit GREY BEIGE 0419

Kulör - NCS  S 1000- N

Vägg

Tarkett Tapiflex Excellence 80 
Long Modern Oak Natural 

PASSAGE / VARDAGSRUM FÖRRÅD / STÄD / TVÄTT/ ELC. ENTRÉ

Forbo Torkmatta
Coral Brush 
Shark Grey 5714

Boråstapet 
Borosan 17- Botany 3535

ENTRÉ / PASSAGE / VARDAGSRUM/
FÖRRÅD / STÄD / TVÄTT

FONDVÄGG VARDAGSRUM 

Kulör - NCS  S 1000- N

Vägg - 
Tarkett Aquarelle Våtsrumsvägg
Tile, Light Grey

TVÄTT

Bord-
Tarkett Aquarelle Våtsrumsvägg
Soft, Super Whtie

Tarkett IQ Granit 
Granit BEIGE 0421

PASSAGE 102, 104, 112, 130
NORRA SIDAN ENDAST 

Kulör - NCS  S 1040- Y

Höganäs Kakel  serie Arquitectos 
CM2202-15x15 Silver Grey, blank

KÖK KÖK

Beslag Design
Handtag A1-961 Ek 

G1G6G2G8G5G4

V1

V2

V1 V3 V4

V8 V9

V5

K1



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2020-03-31

FÖRSLAG FÄRGSÄTTNING - STÖRTLOPPSGATAN
projekt nr. 60548

Tarkett Acczent Excellence 80 
Long Modern Oak Natural

Boråstapet 
Borosan 17- Botany 3535

Golv

RWC / D

Kulör - NCS  S 1000- N

FONDVÄGG KONTOR

PERSONAL / KONTOR 

PERSONAL / KONTOR / OMKLÄDNING/
RWC / WC

Vägg

OMKLÄDNING / RWC / WC

 

 Format 

Decor Line DARK SAND 

 

 Format 

PERSONAL

PERSONAL BÄNKSKIVA

Invändig färgsättning

Höganäs Kakel  serie Arquitectos
CM2202 -15x15 Silver Grey, blank

Marbodal Laminatbänkskiva 
Fantasi Ljusgrå med rundad kant.

PERSONAL 

RWC / WC RWC/D

Höganäs Kakel  serie Arquitectos
CM2205-15x15 Deep Grey, blank

Tarkett Aquarelle Våtsrumsvägg
Royal Marble, Light Grey

Tarkett Aquarelle Våtsrumsvägg
Soft, Contrast Grey

KÖK / MATSAL 

Golv

Altro - Walkway
Dolphin VM 2010

KÖK

Tarkett Acczent Excellence 80 
Long Modern Oak Natural

MATSAL

Vägg

Kulör - NCS  S 1000- N

KÖK / MATSAL

Höganäs Kakel  serie Arquitectos 
CM2202 -15x15 Silver Grey, blank

KÖK STÄNKSKYDD / KÖK HANDFAT

KÖK BÄNKSKIVA

Marbodal Laminatbänkskiva 
Fantasi Ljusgrå med rundad kant.

Tarkett Granit Safe. T
Granit LIGHT BEIGE 0691

Tarkett IQ Granit 
Granit BEIGE 0421

Sonesson Inredningar AB
Klädskåp H4Z1
Stomme: Vit 
Ståldörrar: RAL 1017

OMKLÄDNING -
 VÄRDEFACKSSKÅP

 

 Format 

Decor Line DARK SAND 

 

 Format 

Sonesson Inredningar AB
Småfacksskåp Typ 002 
med fem fack
Stomme: Vit 
Ståldörrar: RAL 7035

OMKLÄDNING -
KLÄDSKÅP

 

 Format 

Decor Line DARK SAND 

 

 Format 

G3 G3G7G5 G6

V1

K1

K2

V4

V6

V7

V1

K1





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-02-15 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag kopplade till Plan 

Integration  

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har antagit Plan Integration 2030 som syftar till att ge en riktning åt 

det kommunala integrationsarbetet genom att minska segregationen och förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det kommungemensamma arbetet ska ske 

genom verksamhetsområdena Boende och trygghet, Arbete och studier samt Demokrati. 

 

Varje nämnd ska tillföra egna uppdrag inom dessa verksamhetsområden. Kultur och 

fritidsnämnden har tillsammans med övriga nämnder fått KF uppdragen att med start 

2021: 

 Arbeta med trygghetsskapande aktiviteter.  

 Förbättra den drogförebyggande samordningen.  

 Arbeta för barn och unga på Tureborg.  

Därtill ska kultur och fritidsnämnden tillsammans med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

Detta uppdrag pågår. 

 

Därutöver arbetar kultur och fritidsförvaltningen med en rad olika aktiviteter, mer eller 

mindre systematiserade, för att öka integrationen i samhället;  

Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn och unga som bor i, de 

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena, Kulturskolan ska nå och 

kunna erbjuda fler barn och unga, bland dem som inte deltar i basverksamheten, 

aktiviteter på skolloven och förvaltningen ska samverka resurser för att öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till samt utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att redan pågående politiska uppdrag, som i sig 

går i linje med intentionen i Plan Integration, också blir kultur och fritidsnämndens 

bidrag denna mandatperiod. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Plan integration 2030 

jofl02
Maskinskriven text
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2021-02-15 Dnr KFN 2021/00007 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse följande uppdrag som bidrag till Plan 

integration 2030 för mandatperioden 2019-2022: 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6) 

 

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

arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 6) 

 

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

förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete  (KF ÖS 7) 

 

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

arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 7) 

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 

Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument.   

Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en tydlig gemensam målbild, 

med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade verksamhetsområden. Den 

övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och 

förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker i stor samverkan med 

övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer och det civila samhället. 

Politiska uppdrag ska antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser 

vid varje ny mandatperiod. Uppdragen sammanställs i en bilaga, kopplat till detta strategiska 

dokument.  

   

Bakgrund                                                                                                                               

Från det globala till det lokala                                                                                         

Sverige har tillträtt de flesta konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara ledande i 

genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling1. Genom att 

på alla nivåer, från det globala till det lokala, sträva mot att uppnå dessa mål byggs 

tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och 

respekteras. Detta krävs för att alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, ska ges 

möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

Kommunens vision är bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna, må bra och ha 

framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All verksamhet i 

kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om att det är 

tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Genom 

att ta lokalt ansvar i centrala frågor rörande hållbar utveckling, tar kommunen samtidigt sitt 

ansvar att bidra till de nationella, regionala och globala hållbarhetsmålen2. 

 

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2019 var 79,5 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 

är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan. 

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 

överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  

Sverige har antagit en handlingsplan för agenda 2030. Här finns målet för 

integrationspolitiken beskrivet på följande sätt: ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det gäller såväl kvinnor som män och uppnås 

främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden 

som arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård samt bostadsbyggande. Det kräver också 

särskilda insatser för att fler nyanlända snabbare och bättre ska komma in i arbets- och 

samhällslivet. Samhället ska möta nyanlända och erbjuda kunskap och dialog om det svenska 

samhället. Samhällets stöd, men också förväntningar byggda på normer som jämställdhet och 

jämlikhet, ska göras tydliga för att ge alla en plats i det fortsatta samhällsbygget.” 4 

 

Uddevalla har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-talet. Invånare med 

en bakgrund som flykting, utgör den största andelen bland dem med utländsk bakgrund. 

(Utländsk bakgrund = utrikes född + svensk född med båda föräldrarna utrikes födda). Om 

ökningen invånare med utländsk bakgrund fortsätter i samma takt som de sista 10 åren, så 

kommer troligen ca 30 % av Uddevallas invånare att ha utländsk bakgrund år 2030.  

 

 

3. Syfte och mål 
I ett arbete kring integration måste hänsyn tas till att världen och samhället ständigt är i 

förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Hänsyn måste även tas till frågans 

komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa sig om ökad sysselsättning men även 

bättre fysisk och psykisk hälsa. Med andra ord går det inte att måla en helt färdig bild av 

lyckad integration och hur den ser ut om tio år, men det går att ha tydliga utgångspunkter som 

forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på.  

 

Syftet med detta strategiska dokument är att lyfta dessa områden och låta dem visa åt vilken 

riktning integrationsarbetet ska utvecklas de kommande åren. Integrationen ska förbättras 

genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta genom att arbeta inom verksamhetsområdena:  

➢ boende och trygghet  

➢ arbete och studier  

➢ demokrati  

 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga verksamhetsområden, 

liksom brottsförebyggande arbete och arbete för en förbättrad hälsa. 

 

 
3 UNCHR - FN:s flyktingorgan 
4 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030 
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3.1 Integration, Segregation och Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

Integration: 
Integration kopplas ofta ihop med insatser som ges till nyanlända invandrare som kommit till 

landet som flyktingar. Integration är dock ett betydligt större begrepp än så. Att ”integrera” 

definieras av Svenska Akademiens ordlista som att förena eller sammanföra till en helhet. 

Uddevalla kommun har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom 

att arbeta för att minska segregationen och utanförskapet och arbeta med att förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så kommer vi att nå en bättre integration.  

Segregation: 
Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan 

handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel 

ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med 

liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. 

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 

Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, 

inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika 

förutsättningar. 

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en 

skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Det brukar kallas att 

segregationen är relationell. Att segregationen är relationell innebär också till exempel att 

utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa 

föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och 

kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att 

individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende och att individens 

sexualitet är hela familjens angelägenhet. 

Kontroll av flickor och kvinnor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i vardagen i 

fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet – men även när det gäller val av 

utbildning, jobb, äktenskap eller skilsmässa. Även unga män kan bli gifta mot sin vilja och 

hbtq-personer kan betraktas som hot mot familjens heder. 

Ökad segregation kan förstärka hedersnormer i ekonomiskt utsatta områden.6 

 

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli 

utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens 

normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och 

hållet bryta med dem.7 

 

 
5 Delmos - Delegationen mot segregation 
6 Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
7 Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck 
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3.2 Strategiska ställningstagande inom utpekade 

områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så behöver vi 

arbeta inom samma utpekade områden.  

Inom varje verksamhetsområde finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som 

beskriver vad det är som ska uppnås. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande för 

samtliga nämnder och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan beslutar om hur de under 

mandatperioden ska arbeta för att bidra till den gemensamma målbilden.  

I arbetet med Plan Integration 2030, så finns det konventioner, lagar och överenskommelser 

som måste tas hänsyn till och implementeras i arbetet. I bilden nedan finns några av dem i den 

ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

➢ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

➢ Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans av 

kriminalitet.  

 

Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och 

segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som 

lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov. 

Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  

Segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De 

socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 

delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan 

bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Under sådana 

omständigheter ökar risken för en gradvis övergång till kriminalitet.  

 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

➢ Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

➢ Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 

En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor 

som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande 

vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet. 

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet 

och delaktighet. Det är viktigt att satsa på jämställda insatser.  

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig 

funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  

Utbildning är nödvändig för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i 

samhället innebär att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre 

utbildning och språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga 

insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet 

betyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Demokrati: 

 
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och medinflytande 

på jämlika villkor. 

➢ Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga 

miljöer.    

➢ Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens 

och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället 

samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.   

Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 

individens möjligheter till inflytande, samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för 

de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och 

envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 

lika i värde och rättigheter. För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det viktigt att dess 

invånare delar grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs 

och motverkas. För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla 

invånare, oavsett förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till 

samhällsutvecklingen.  

 

4. Genomförande och kommunicering  
Styrande majoritet utgår från innehållet i det strategiska dokumentet när de utformar 

mandatperiodens politik.  Politiska uppdrag antas av kommunens olika nämnder och 

kommunala bolag och stiftelser vid varje ny mandatperiod. De olika professionerna beskriver 

uppdragens påverkan på den gemensamma målbilden. Mått eller nyckeltal beskrivs, samt om 

uppdragen görs inom budgetram, eller om medel kommer att begäras genom ordinarie budget-

och planeringsdialog. Uppdragen sammanställs sedan utav kommunledningskontoret i 

mandatperiodens aktuella bilaga. Bilagan beslutas slutligen av kommunfullmäktige.  

Både detta strategiska dokument Plan Integration 2030 och dess bilaga med politiska 

uppdrag, ska vara väl kända i kommunen. Dokumenten kan med fördel spridas brett till olika 

arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla 

dokumenten levande genom ansvarigt beredande utskott eller liknande. Dokumenten ska vara 

lätta att hitta på kommunens hemsida.  

 

5. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen 

styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje delår. Varje 

nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av 

utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar ansvarigt 

beredande utskott eller liknande, övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser för dialog i 
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ämnet. Detta för att kunna samla in ett eventuellt utvecklingsbehov och för att kunna summera 

en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med 

olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 

6. Revidering  
Plan Integration 2030 revideras om innehållet av någon anledning inte längre är aktuell och 

måste uppdateras. 

 

7. Källförteckning 
 

Delmos - delegationen mot segregation. https://www.delmos.se/                                    

(hämtad 2020-11-04) 

Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck. www.hedersfortryck.se 

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/ 

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-

fortryck/                                                                                                                              

(hämtad 2020-11-04) 

UNDP - De globala målen. https://www.globalamalen.se 

(hämtad 2020-11-04) 

UNHCR – FN:s flyktingorgan. https://www.unhcr.org/neu/se 

https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019                                                 

(hämtad 2020-11-04) 

 

 

Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

https://www.delmos.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.globalamalen.se/
https://www.unhcr.org/neu/se
https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019
http://www.uddevalla.se/
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Handläggare 

Utredare Åsa Andersson 

asa.andersson@uddevalla.se 

 

Utredning: Villkoren för konstgräsplaner 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har gett kultur och fritidsnämnden i uppdrag `att utreda villkoren 

för Uddevallas konstgräsplaner´1. Anledningen är att det under senare år har funnits ett 

stort tryck från föreningslivet att Uddevalla kommun ska investera i nya konstgräsplaner 

alternativt renovera befintliga konstgräsplaner2. Samtidigt finns en tydlig konflikt 

mellan de hållbarhetsvinster konstgräsplaner medför i form av ökad tillgänglighet till 

fysisk aktivitet, energibesparing och resursåtervinning, och de hållbarhetsrisker 

konstgräsplaner orsakar i form av ekonomiska omkostnader och utsläpp av 

gummigranulat (mikroplaster i hav och andra vattendrag). Uddevallas konstgräsplaner 

villkorar och villkoras därmed av flera områden som är komplext sammanlänkade. 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktiges uppdrag till 

kultur och fritidsnämnden förtydligas genom tre delsyften:  

1) Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 

konstgräsplaner.  

2) Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för 

fotboll.  

3) Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-08 

Bilaga 1, Förslag till uppdragsbeskrivning Uddevalla konstgräsplaner 2021-02-03 

Antagen flerårsplan 2020-2022 med budget 2020, 2019-06-13 

 

Förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden förtydligar kommunfullmäktiges uppdrag `att utreda 

villkoren för Uddevallas konstgräsplaner´ genom tre delsyften: 

 

1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 

konstgräsplaner.  

                                                      
1 Utredningen är av övergripande karaktär och påverkar inte framtagandet av ersättningsplaner i samband 

med utveckling av Rimnersvallsområdet. 
2 I dagsläget finns 4 (5) fullstora konstgräsplaner i Uddevalla Fridhem, Thordéngården, Herrestad och 

Rimnersvallsområdet samt två mindre konstgräsplaner vid näridrottsplats Dalaberg och näridrottsplats 

Tureborg. 
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2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor för 

fotboll. 

3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner.   

 

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till att kultur och fritidsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges 

uppdrag till kultur och fritidsnämnden `att utreda villkoren för Uddevallas 

konstgräsplaner´ ska förtydligas genom tre delsyften är att när befintliga 

konstgräsplaner anlades tecknades inga konkreta skötselavtal med de föreningar (IFK 

Uddevalla, IK Oddevold och Herrestads IF) som förväntades sköta planerna vid 

Fridhem, Thordéngården och Herrestad. Snarare antog inblandade parter att 

konstgräsplaner var mer lättskötta än traditionella gräsplaner och att dessa skulle 

medföra driftslättnader för föreningarna. I efterhand vet vi att antagandet om 

driftslättnader var fel samt att livslängden på befintliga konstgräsplaner har förkortats på 

grund av bristfälligt underhåll.  

 

Vid anläggningen av befintliga konstgräsplaner utreddes inte heller frågan om 

konstgräsplanernas placering. Det togs helt enkelt förgivet att konstgräsplanerna bäst 

placerades i anslutning till befintliga träningsanläggningar för fotboll. På så vis uppstod 

också en rättvisediskussion gällande vilken förening som fick vad. I dagsläget vet vi att 

allt fler barn och unga rör sig från organiserade till egenorganiserade fysiska aktiviteter. 

Detta medför att konstgräsplaner i framtiden kan komma att användas till fler aktiviteter 

än organiserade fotbollsträningar/matcher. Placeringen av konstgräsplaner i anslutning 

till befintliga träningsanläggningar för fotboll är därmed inte längre helt självklar. Vid 

nyinvesteringar förändrar detta också diskussionen om rättvisa och jämlikhet föreningar 

emellan till att också handla om rättvisa och jämlikhet människor emellan.  

 

Vid anläggning av befintliga konstgräsplaner uppmärksammandes inte heller risker med 

gummigranulat så som dess påverkan på inandningsluft, fysisk exponering, allergier 

samt avrinningsvatten, eller dess (i form av mikroplast) påverkan på vattenlevande och 

sedimentlevande organismer. De sist nämnda riskerna uppstår när granulatet 

”transporteras” från konstgräsplaner och sprids som mikroplast i vattendrag. 

Exempelvis sker detta i samband med vinterskötsel så som plogning eller borstning av 

snö alternativt borttransportering av snö. Det sker även genom att granulatet fastnar på 

skor och kläder och på så vis hamnar i hemmets tvättmaskin och förs ut via sköljvattnet. 

I dag vet vi att Naturvårdsverket (2019) uppmanar till försiktighet när det gäller fortsatt 

investering i konstgräsplaner som innehåller gummigranulat. Vi vet även att allt fler 

kommuner fasar ut konstgräsplaner med gummigranulat. Naturvårdsverket menar att 

utsläpp av gummigranulat i form av mikroplaster bör undvikas. Åtgärder bör därför 

vidtas för att minska exponeringar och ökade risker i framtiden.  

 

Att förtydliga kommunfullmäktiges uppdrag genom tre delsyften innefattar därmed 

viktiga perspektivutvidgning där inte bara nuvarande generations fotbollsspelande barn 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

3(3) 

2021-02-08 Dnr KFN 2021/00017 

  

 

 

 

och unga får sina behov tillgodosedda utan där det också ges möjlighet att ta hänsyn till 

kommande generationers behov. Vidare ges också möjlighet för fler än fotbollsspelande 

barn och unga att ta del av ytor för fysisk aktivitet. Ytterst handlar det om att 

kommunfullmäktige och kultur och fritidsnämnden ska kunna ta ansvar för den miljö-, 

ekonomi- och hälsopåverkan Uddevalla kommuns (stöd till) verksamheter, produkter 

och anläggningar leder till. 
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Hållbar utveckling av Uddevallas konstgräsplaner  

Sammanfattning 

Uppdraget att utreda villkoren för Uddevallas konstgräsplaner kommer från 

kommunfullmäktige och är ställt till kultur och fritidsnämnden. Under 

senare år har det funnits ett stort tryck från föreningslivet att Uddevalla 

kommun ska investera i nya konstgräsplaner alternativt renovera befintliga 

konstgräsplaner. Samtidigt finns en tydlig konflikt mellan de 

hållbarhetsvinster konstgräsplaner medför i form av ökad tillgänglighet till 

fysisk aktivitet, energibesparing och resursåtervinning och de 

hållbarhetsrisker konstgräsplaner orsakar i form av ekonomiska 

omkostnader och granulat utsläpp (mikroplaster i hav och andra vattendrag). 

Mot denna bakgrund föreslår kultur och fritidsförvaltningen att 

kommunfullmäktiges utredningsuppdrag ”att utreda villkoren för 

Uddevallas konstgräsplaner” förtydligas genom tre delsyften: 1) att utreda 

villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner, 

2) att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa 

ytor för fotboll samt 3) att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner. 

Förtydligandet innefattar en viktig perspektivutvidgning där inte bara 

nuvarande generations fotbollsspelande barn och unga får sina behov 

tillgodosedda utan där det också ges möjlighet att ta hänsyn till kommande 

generationers behov. Ytterst handlar det om att kommunfullmäktige och 

kultur och fritidsnämnden ska kunna ta ansvar för den miljö-, ekonomi- och 

hälsopåverkan Uddevalla kommuns (stöd till) verksamheter, produkter och 

anläggningar leder till. 

 

1. Hållbar samhällsutveckling och platser för fysisk aktivitet  

Det övergripande målet med internationell och nationell hållbarhetspolitik 

handlar om att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor, utrota 

fattigdom och hunger samt att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla 
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(regeringen.se 2020). Dessa mål är på intet sätt fristående från varandra utan 

odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 

sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. För Uddevalla kommun 

innebär hållbar utveckling ”En hållbar samhällsutveckling där både 

nuvarande och kommande generationer kan få sina behov tillgodosedda, där 

långsiktig balans råder för såväl människa som natur”. Hållbar utveckling är 

därmed brett och spänner över de flesta (om inte samtliga) politikområden. 

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling har kultur och fritidsnämnden 

bland annat fastställt att kultur och fritidsförvaltningens uppdrag är ”att 

skapa goda förutsättningar för invånarna att uppleva, skapa, påverka och 

delta i ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla” (Verksamhetsplan 2020-

2022).  

 

Ett sätt för kultur och fritidsförvaltningen att leverera verksamhet i linje med 

ovanstående uppdrag är att erbjuda olika platser för fysisk aktivitet. Oavsett 

om det handlar om inomhus/utomhusidrott, organiserad/egenorganiserad 

idrott eller bredd/elitidrott saknas dock en övergripande kartläggning av hur 

dessa platser är placerade i förhållande till varandra. Det saknas även en 

övergripande kartläggning när det gäller behov och nyttjandegrad av dessa 

platser. Innebörden är att kultur och fritidsförvaltningen vet ganska lite om 

hur väl dagens platser för fysisk aktivitet bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling. Därutöver saknar också kultur och fritidsförvaltningen 

en strategisk plan för hur upprustning och nyanläggning av platser för fysisk 

aktivitet bör gå till. Över tid har detta medfört att det organiserade 

föreningslivet har haft relativt stort inflytande när det gäller upprustning, 

nyinvestering och placering av platser för fysisk aktivitet medan medborgare 

i allmänhet samt kommunala strategier har haft mindre påverkan.      

 

2. Konstgräsplaner -Ett steg mot hållbar samhällsutveckling?  

Inom ramen för hållbar samhällsutveckling har kultur och 

fritidsförvaltningen exempelvis anlagt en fullstor konstgräsplan på 

Rimnersvallsområdet samt två mindre konstgräsplaner på 

näridrottsplatserna Dalaberg och Tureborg. Därutöver har Uddevalla 

kommun medverkat till anläggandet av tre1 fullstora konstgräsplaner 

placerade på Fridhem, Thordéngården och Herrestad. Syftet med dessa 

planer har varit att öka tillgängligheten till motion och idrott, och då främst 

fotboll. Att traditionella gräsplaner kompletteras alternativt ersätts med 

konstgräsplaner är idag vanligt förekommande. På senare tid har det i 

Sverige byggts cirka 100 nya konstgräsplaner varje år. Fördelarna med 

                                                 
1 Det finns även en konstgräsplan vid Skarsjövallen i Ljungskile. Ansvarig för denna plan är samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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konstgräsplaner är att de är mer lättskötta och tåligare samt att de förlänger 

fotbollssäsongen. Därutöver är stötdämpningen ofta bättre vilket minskar 

risken för överbelastningsskador hos motions- och idrottsutövare 

(Magnusson et al. 2016). Nackdelen är att konstgräsplaner ofta innehåller 

gummigranulat2 vilket medför att de bortsett från trafik och däckslitage är 

den största källan till spridningsvägar för mikroplaster i hav och andra 

vattendrag (Naturvårdsverket 2016). Varje fullstor konstgräsplan sprider 

årligen ut ungefär 500 kilo gummigranulat i naturen. I Uddevalla innehåller 

samtliga planer utom Tureborgsplanen gummigranulat. 

 

Gummigranulat 

Gummigranulat är ett korn-liknande material som vanligen återvinns från 

uttjänta bildäck. Detta kallas för SBR-gummi (Styrene Butandiene Rubber). 

Ur ett energi- och resursperspektiv är sådan återvinning naturligtvis bra. 

Dock kan bildäck innehålla flera ämnen (metaller och organiska ämnen) 

med särskilt farliga egenskaper som emitteras i vatten 

(Kemikalieinspektionen 2006). Till följd av en stor kontaktyta mot vatten 

kan urlakningen av dessa ämnen ske lättare från granulat än från hela däck. 

Främst är det zink som påträffats i lakvatten. En normalstor konstgräsplan 

med SBR-fyllning uppskattas innehålla cirka ett ton zink. Eftersom zink har 

visat sig ha en negativ påverkan på tillväxt, överlevnad och reproduktion hos 

vattenlevande organismer redan vid så låga koncentrationer som 10-25 ug/l 

förväntas dräneringsvatten med förhöjda halter av zink kunna utgöra en 

potentiell risk för den akvatiska miljön. Därutöver finns indikationer på att 

granulat i form av mikroplast kan binda till sig andra organiska miljögifter 

utöver de ämnen som redan finns i plasten (Magnusson et al. 2016).  

Utöver SBR finns två andra typer av gummi som används till granulat i 

konstgräsplaner: EPDM- och TPE granulat. EPDM är ett icke återvunnet 

färgat gummi med hög motståndskraft mot UV-ljus och värme (Wredh 

2014). TPE är termoplast som är en blandning mellan plast och gummi med 

hög elasticitet. Vidare finns även R-EPDM som är återvunnet EPDM. Såväl 

SBR som EPDM, TPE och R-EPDM innehåller dock oönskade ämnen som 

kan emitteras i vatten. Studier genomförda 2009 och tidigare visar att SBR-

granulat innehåller högst andel skadliga ämnen. Från 2010 och framåt finns 

en större osäkerhet där alla typer av fyllmaterial (SBR-, EPDM-, TPE- och 

                                                 
2 I botten av en konstgräsplan finns det ett bärlager och ett utjämningslager liknande en traditionell grusplan, i detta lager är dränering 

nedlagd för att leda bort dagvatten. Nästa skikt är en så kallad ”sviktpad”, en matta som läggs för att ge ett mjukare och mer likhet med 

känslan av naturgräs. Högst upp läggs konstgräset vars uppbyggnad är artificiella grässtrån bundna till en matta. Beroende på fabrikat är 

grässtråna 3-6 cm långa. Som fyllning i konstgräset läggs sand och på toppen gummigranulat, så att en strålängd av 20-25 mm blir kvar 

(Mårtensson 2012). 
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R-EPDM granulat) påvisas innehålla oönskade ämnen som potentiellt kan 

emitteras lokalt i miljön. Vilka dessa ämnen är, hur mycket de emitteras och 

huruvida de sedan medför risk för ytvatten, mark och grundvatten är däremot 

svårt att klargöra. Främst beror detta på att innehållet i materialen varierar 

mellan material av samma typ beroende på produktion och råmaterialets 

ursprung eller tillsatser (se ex. Magnusson 2015).  

I tidigare studier diskuteras såväl direkta som indirekta risker med 

gummigranulat i konstgräsplaner. Till direkta risker hör granulatets 

påverkan på inandningsluft, fysisk exponering, allergier samt 

avrinningsvatten. I utomhusmiljö indikerar dessa undersökningar att det kan 

finnas rester av oönskade ämnen i avrinningsvatten och anslutande jordytor 

men att det innebär en relativt liten hälsorisk för människor att vistas på 

konstgräsplaner. I inomhusmiljöer råder dock en större osäkerhet där en del 

studier påvisar högre halter av farliga ämnen i inandningsluften. Till 

indirekta risker hör lokala miljörisker så som granulatets (i form av 

mikroplast) påverkan på vattenlevande och sedimentlevande organismer. 

För att indirekta risker ska uppstå krävs att granulatet på ett eller annat sätt 

”transporteras” från konstgräsplaner och sprids som mikroplast i vattendrag. 

Exempelvis sker detta i samband med vinterskötsel så som plogning eller 

borstning av snö alternativt borttransportering av snö. Det sker även genom 

att granulatet fastnar på skor och kläder och på så vis hamnar i hemmets 

tvättmaskin och förs ut via sköljvattnet. 

 

Skötsel, slitage och livslängd 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det alltså viktig att konstgräsplaner sköts på 

ett bra och medvetet sätt. Förutom att minska de granulatförluster som följer 

med bland annat plogning och borstning handlar det även om att planerna 

ska hålla och erbjuda goda spelegenskaper så länge som möjligt. För att 

fördela granulatet jämt över ytan bör konstgräsplaner exempelvis borstas 

eller sladdas 1-2 gånger i veckan. Regelbunden rengöring av 

konstgräsplaner med någon form av städmaskiner för att få bort oönskat 

material ur konstgräset är också viktigt. Det är även viktigt att hålla koll på 

linjer och skarvar samt att laga eventuella skador så snart som möjligt. 

Därutöver behöver planerna luckras upp med jämna mellanrum för att 

motverka kompaktering. Det är viktigt att hela granulatdjupet luckras upp 

utan att underliggande material skadas. 
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I Uddevalla ansvarar kultur och fritidsförvaltningen för skötsel och 

underhåll när det gäller konstgräsplanen vid Rimnersvallsområdet samt de 

två mindre konstgräsplanerna på näridrottsplatserna Dalaberg och Tureborg. 

Resterande planer vid Fridhem, Thordéngården och Herrestad sköts av 

föreningar (IFK Uddevalla, IK Oddevold respektive Herrestads IF). 

Ansvarsuppdelningen medför att underhållet varierar mellan planerna. På 

samma sätt finns det märkbara skillnad mellan de planer som sköts av kultur 

och fritidsförvaltningen och de planer som är i föreningsdrift. Förutom 

relativt okontrollerade mikroplastutsläpp från de planer som är i 

föreningsdrift medför skötselskillnaderna även att planen vid 

Rimnersvallsområdet sannolikt har längre livslängd än de föreningsdrivna 

planerna. Undersökningar i andra kommuner visar att anledningen till 

livslängsskillnaden mellan olika planer kan vara att föreningar har svårt att 

sköta konstgräsplaner enligt den beskrivning som görs ovan. Arbetet är 

omfattande och för en enskild förening kan det vara svårt att mobilisera den 

arbetskraft som krävs. En annan anledning kan vara att det finnas en generell 

övertro på att konstgräsplaner är näst intill underhållsfria. Detta gör att 

omfattningen på skötsel och underhållsarbetet uppfattas olika.  

Uddevalla kommun står nu inför problemet att konstgräsplanerna vid 

Thordéngården och Herrestad är uttjänta och där ytskiktet (mattan) 

alternativt delar av ytskiktet behöver bytas ut. För att renovera dessa planer 

har kultur och fritidsförvaltningen 2019 betalt ut ett bidrag till IK Oddevold 

om 1,6 miljoner kronor (1,0 miljoner kronor för byte av matta samt 600 000 

kronor för destruering av uttjänt matta). Därutöver finns 2,6 miljoner kronor 

avsatta i årets budget för att hantera situationen i Herrestad. Vidare beräknar 

kultur och fritidsförvaltningen att resterande planer vid Fridhem, Dalabergs 

näridrottsplats och Tureborgs näridrottsplats behöver renoveras inom 3-5 år. 

Förväntningen från kultur och fritidsförvaltningen sida är att dessa planer 

sedan ska hålla god standard fram till 2029-2032. Dock saknas tydliga 

skötselavtal med föreningarna IFK Uddevalla, IK Oddevold och Herrestads 

IF när det gäller planerna vid Fridhem, Thordéngården och Herrestad. Det 

saknas även ett systematiskt kontroll- och uppföljningssystem när det gäller 

planernas skötsel och underhåll. Inte heller finns det någon systematisk 

uppföljning när det gäller planernas miljöpåverkan. Varje förening har idag 

sina egna rutiner när det gäller drift och underhåll av respektive plan och 

ingen överordnad överenskommelse är gjord mellan kultur och 

fritidsförvaltningen och dessa föreningar. I praktiken innebär detta att kultur 
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och fritidsförvaltningen vet relativt lite om hur planerna sköts och vilken 

reell livslängd de faktiskt har. 

 

Konstgräs - en hållbarhetskonflikt 

Sammantaget står nu kultur och fritidsförvaltningen inför utmaningen att de 

hållbarhetsvinster konstgräsplaner medför i såväl idrotts- som energi- och 

resursperspektiv kommer i konflikt med de hållbarhetsrisker 

konstgräsplaner medför i ekonomiska- och miljömässiga perspektiv. I 

praktiken innebär detta att barns och ungas tillgänglighet till fysik aktivitet 

(främst fotboll) samt kultur och fritidsförvaltningens möjlighet att bidra till 

återanvändningen av uttjänta gummiprodukter genom konstgräsplaner ställs 

mot relativt höga renoveringskostnader kopplade till bristande skötsel samt 

att spridningen av mikroplast (granulat) i hav och andra vattendrag kan 

påverka vattenlevande organismer och i förlängningen människors hälsa.  

Samtidigt uppmanar Naturvårdsverket (2019) till försiktighet när det gäller 

fortsatt investering i konstgräsplaner. Detta eftersom kunskapen om 

granulatets spridning, förekomst och effekter i miljön fortfarande har stora 

brister. Fastställt är dock att det finns risk för att mikroplaster har negativ 

påverkan på människa och miljö. I samtliga frågor som rör mikroplast anser 

därför Naturvårdsverket (2019) att försiktighetsprincipen bör vara ledande. 

Innebörden är att utsläpp av mikroplaster bör undvikas samt att åtgärder bör 

vidtas för att minska exponeringar och ökade risker i framtiden.  

För att minska hanteringen av mikroplaster väljer många kommuner idag, 

däribland Göteborgs Stad och Malmö Stad, att inte nyinvestera i 

konstgräsplaner utan istället försöka ersätta dessa med alternativa 

miljövänligare lösningar och produkter. Bakgrunden till kommunala beslut 

om att fasa ut konstgräsplaner som innehåller gummigranulat är den 

osäkerhet som råder när det gäller mikroplasters miljö- och hälsoeffekter. 

Det handlar helt enkelt om att kunna ta ansvar för den miljö- och 

hälsopåverkan kommunala produkter och anläggningar leder till.  

 

 

3. Syfte, mål och frågeställningar 
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Från ovanstående diskussion kan slutsatsen dras att befintliga 

konstgräsplaner fyller en viktig funktion när det gäller barns och ungas 

tillgänglighet till fysisk aktivitet (främst fotboll) i Uddevalla. Detta trots att 

kultur och fritidsförvaltningen saknar en övergripande strategi för hur platser 

för fysisk aktivitet ska vara placerade i förhållande till varandra. 

Investeringar i konstgräsplaner bidrar också till att uttjänta gummiprodukter 

kan återvinnas. Det framgår även att Uddevallas 4 (5) konstgräsplaner sköts 

på olika sätt samt att det saknas avtal mellan kultur och fritidsförvaltningen 

och ansvariga föreningar om hur konstgräsplanerna vid Fridhem, 

Thordéngården och Herrestad ska skötas och underhållas. Det går inte heller 

med säkerhet att säga att det ur ett hållbarhetsperspektiv är riskfritt att 

anlägga konstgräsplaner som innehåller gummigranulat. Snarare finns det 

tydliga indikationer på att även de mest välskötta konstgräsplanerna släpper 

ifrån sig relativt ansenliga mängder gummigranulat (200-500 kg/år) och på 

så vis bidrar till spridningen av mikroplast i olika vattendrag. Därmed finns 

en tydlig konflikt mellan de hållbarhetsvinster konstgräsplaner medför i form 

av ökad tillgänglighet till fysisk aktivitet, energibesparing och 

resursåtervinning och de hållbarhetsrisker konstgräsplaner orsakar i form av 

dess ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Många kommuner 

försöker därför idag fasa ut konstgräsplaner som innehåller gummigranulat 

och ersätta dessa med miljövänligare alternativ. 

Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktiges uppdrag till kultur och 

fritidsnämnden ”att under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner” 

hanteras i tre steg där varje steg har ett eget delsyfte:  

1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 

konstgräsplaner.  

2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa 

ytor för fotboll.  

3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner.  

 

Steg 1 

Delsyftet att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av 

befintliga konstgräsplaner innefattar en nulägesbeskrivning av befintliga 

konstgräsplaner, dvs. en beskrivning av ansvarsförhållanden, skötsel, 

beläggning och användning. Vidare innefattas en konsekvensbeskrivning av 

dagens konstgräsplaner utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga 

perspektiv. Därutöver innefattas även en kunskapssammanställning gällande 

skötsel av konstgräsplaner. 
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Målet med utredningen är att ta fram en plan för hur befintliga 

konstgräsplaner i Uddevalla ska skötas och underhållas. Med utgångspunkt i 

denna skötsel- och underhållsplan ska utredningen även leda fram till ett eller 

flera avtal som ska skrivas mellan Uddevalla kommun (kultur och 

fritidsförvaltningen) och de föreningar som sköter och underhåller 

konstgräsplaner. Tanken är att nuvarande konstgräsplaner ska hålla god 

standard fram till 2029-2032 samt att spridningen av mikroplaster till hav och 

andra vattendrag ska begränsas så mycket som möjligt. 

 

Steg 2 

Delsyftet att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller 

alternativa ytor för fotboll, innefattar en undersökning av hur många 

alternativa ytor för fotboll det är rimligt att ha i en kommun av Uddevallas 

storlek, och i förhållande till antal fotbollsföreningar/antal fotbollsspelande 

barn och unga. Undersökningen ska genomföras utifrån sociala, ekonomiska 

och miljömässiga perspektiv. Förutom att använda den sammanställning av 

hur befintliga planer nyttjas som gjorts i föregående utredning (Steg 1) 

innefattas jämförelser med andra kommuner. Vidare innefattas en 

trendspaning när det gäller fotbollsspelande barn och unga samt barn och 

ungas engagemang i organiserade respektive egenorganiserade fysiska 

aktiviteter. Därutöver innefattas även en sammanställning av hur alternativa 

ytor för fotboll bör vara placerade i förhållande till både traditionella 

fotbollsplaner och andra ytor för egenorganiserad fysisk aktivitet.  

Målet med utredningen är att ta fram en plan för hur Uddevallas alternativa 

ytor för fotboll ska placeras den dag nuvarande konstgräsplaner är uttjänta. 

Utredningen ska även leda fram till ett förslag gällande hur Uddevallas 

framtida alternativa ytor för fotboll ska kunna användas för såväl 

föreningsorganiserade fysiska aktiviteter som egenorganiserade fysiska 

aktiviteter. 

 

Steg 3 

Delsyftet att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner, innefattar en 

undersökning om hur utfasning av konstgräsplaner kan gå till. 

Undersökningen ska uppmärksamma sociala, ekonomiska och miljömässiga 

perspektiv och innefatta förslag till lösning när det gäller hur befintliga 

konstgräsplaner kan ersättas. Vidare ska undersökningen innefatta en 

beskrivning av eventuella konsekvenser utfasningen av konstgräsplaner kan 

medföra. 
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Målet med utredningen är att ta fram en handlingsplan för utfasning av 

konstgräsplaner. Utredningen ska även leda fram till en plan för hur nya 

alternativa ytor för fotboll ska skötas och underhållas samt hur tider för fysisk 

aktivitet ska fördelas. 

 

 

4. Avgränsningar 

Steg 1 i utredningen (att ta fram en plan för hur befintliga konstgräsplaner i 

Uddevalla ska skötas och underhållas) avgränsas till att innehålla 

konstgräsplanen vid Rimnersvallsområdet, de två mindre konstgräsplanerna 

på näridrottsplatserna Dalaberg och Tureborg samt planerna vid Fridhem, 

Thordéngården och Herrestad. Innebörden är att andra eventuella ytor med 

konstgräs så som refuger, rondeller eller lekplatser inte ingår i utredningen.  

Steg 2 i utredningen (att ta fram en plan för hur Uddevallas alternativa ytor 

för fotboll ska placeras den dag nuvarande konstgräsplaner är uttjänta) 

avgränsas till att innehålla jämförelser med tre närliggande kommuner i 

Uddevallas storlek. Vidare avgränsas trendspaningen till nationella, regionala 

och lokala tendenser när det gäller barns och ungas fotbollsspelande samt 

barn och ungas engagemang i organiserade respektive egenorganiserade 

fysiska aktiviteter. När det gäller hur Uddevallas alternativa ytor för fotboll 

ska placeras i förhållande till andra ytor för fysisk aktivitet avgränsas 

utredningen till att innehålla de platser för fysisk aktivitet som Uddevalla 

kommun ansvarar för samt andra eventuella ytor i föreningsdrift och som 

barn och unga på olika sätt har tillgång till. 

Steg 3 i utredningen (att ta fram en handlingsplan för utfasning av 

konstgräsplaner) avgränsas till att följa utvecklingen av alternativa ytor för 

fotboll i Malmö Stad samt Göteborgs Stad. Eftersom det i skrivandets stund 

inte finns några färdiga lösningar när det gäller ersättningsytor för fotboll kan 

dock denna avgränsning komma att reviders i relation till pågående 

utveckling. 

 

5. Metod 

Steg 1 genomförs av utredare på kultur och fritidsförvaltningen 

(administrativa avdelningen?) i samarbete med avdelningen Fritid. 

Ytterligare samarbetspartner är samhällbyggnadsförvaltningen. Empiriskt 
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material till nulägesbeskrivningen samlas in med hjälp av observationer, 

intervjuer samt läsning av olika dokument så som exempelvis avtal, 

skötselanvisningar och årsredovisningar. Det empiriska materialet ska sedan 

ligga till grund för en beskrivning av ansvarsförhållanden, skötsel, 

beläggning och användning av nuvarande konstgräsplaner.  

 

Steg 2 genomförs av utredare på kultur och fritidsförvaltningen 

(administrativa avdelningen?). Förutom den sammanställning av hur 

befintliga konstgräsplaner nyttjas som gjorts i steg 1 används redan befintlig 

information om LOK-stödet från Riksidrottsförbundet för att ta reda på i 

vilka geografiska områden dagens idrottande barn och unga bor. Vidare 

används även information från samhällsbyggnad när det gäller befintliga 

ytor för egenorganiserad fotboll och dess placering. Därutöver samlas den 

senaste forskningen in gällande barns och ungas deltagande i 

fotbollsföreningar. Denna information sätts sedan i relation till Centrum för 

idrottsforsknings rapport 2019 och de resultat som framkommer där 

angående barns och ungas föreningsdeltagande i stort.  

Samtlig information läggs sedan i olika ”lager” på en karta över Uddevalla. 

Denna karta diskuteras slutligen i relation till med placeringen av befintliga 

konstgräsplaner i tre närliggande kommuner av Uddevallas storlek. 

 

Steg 3 genomförs av utredare på kultur och fritidsförvaltningen 

(administrativa avdelningen?). Förutom en genomgång av den 

dokumentation som Malmö Stad och Göteborgs Stad sammanställer görs 

även intervjuer med ansvariga tjänstemän, anläggningsarbetare, 

föreningsaktiva och egenorganiserade unga för att kartlägga fördelar och 

nackdelar gällande de alternativa ytor för fotboll som här prövas som 

ersättning till traditionella konstgräsplaner. Eftersom det i skrivandets stund 

inte finns några färdiga lösningar när det gäller ersättningsytor för fotboll 

kan dock informationen från Malmö Stad och Göteborgs Stad komma att 

kompletteras med information från fler kommuner. Detta avgörs efter hand 

i relation till pågående utveckling. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Uddevalla befinner sig i en kontrasternas tid. 

Det går väldigt bra för vår kommun, vi som kommunledning möter varje vecka företag som vill satsa 
i Uddevalla och vi har en ständigt växande befolkning. Kommunens ekonomi är bra, kommunen har 
inga egna skulder. Samtidigt så har de demografiska förändringar som varnats för under ett antal år nu 
nått oss, vår ökade livslängd gör att de äldres andel i befolkningen blir allt större, likaså barnens andel. 
Däremot ökar inte antalet som ska försörja dessa två grupper i samma takt. Detta gör att förhållande 
mellan kostnader och intäkterna kommer att vara problematiskt under ett antal år framåt. Detta sker i 
alla Sveriges kommuner, men vårt läge är trots allt bättre än för många andra kommuner och målet för 
denna budget är att hantera denna utmaning. 

En annan utmaning för såväl kommunen som de flesta organisationer och företag i Sverige är att ersätta 
de äldre som går i pension. Det gör att vi upplever en kompetensbrist inom de flesta områden inom 
kommunens verksamhet, samtidigt som vi behöver fler händer inom vård och omsorg, liksom inom 
skolan. Detta gör att det inte går att svälta sig ur de ökade kostnaderna, utan istället måste vi förändra 
vårt sätt att arbeta. Precis som forna tiders växeltelefonister som kopplade varje samtal manuellt eller 
våra sekreterare som skrev pappersbrev på skrivmaskin i företagen har försvunnit, så kommer en rad 
arbetsuppgifter inom den kommunala verksamheten att försvinna eller omformas. Det innebär inte att 
de som idag gör dessa arbetsuppgifter kommer att försvinna, men de kommer att få nya 
arbetsuppgifter, förhoppningsvis arbetsuppgifter som gör att deras kreativitet och förmåga till 
medmänskliga kontakter kommer till större användning. Därför behöver vi satsa på kompetens-
utveckling för de av våra anställda som berörs av denna förändring och budgeten lägger också pengar 
för detta. 

Denna arbetskraftbrist i kombination med att arbetslösheten för de som är födda i Sverige och som 
inte är funktionsvarierade är mycket låg, understryker att vi måste ta tillvara på dem som har kommit 
till Sverige de senaste åren. Vi har inte råd att inte avstå från de resurser som dessa personer utgör och 
därför ser vi arbetet med integration och bryta segregationen i kombination med att få in dessa personer 
på arbetsmarknaden som oerhört viktigt. Där är också de företag som vi har i Uddevalla kommun en 
viktig resurs. Skulle varje Uddevallaföretag med mellan två och tio anställda växa med ytterligare en 
person så skulle arbetslösheten i Uddevalla i stort sett vara bortraderad. 

Ytterligare en utmaning och kanske den största, är den klimat- och ekologiska kris som både Uddevalla 
och världen står inför och som hotar vår försörjning och i grunden vår existens. Vi avser därför att se 
till att Uddevalla kommun som organisation ska vara fossilfri 2030, och i den mån vi kan styra det, att 
även Uddevalla som geografisk kommun ska vara det. Vi ser att det går att göra, att det ger våra företag 
konkurrensfördelar, liksom att det skapar nya jobb inom nya områden. På samma sätt kan vi använda 
behovet av att bygga översvämningsskydd i centrala Uddevalla som ett sätt att utveckla staden och 
bygga staden västerut. Så även om de kommande åren kommer att innebära många utmaningar så ser 
vi med tillförsikt att vi kommer lösa dessa utmaningar och skapa en ny och bättre framtid. 

 

Christer Hasslebäck 

Kommunstyrelsens ordförande 
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STRATEGISK PLAN 2019-2022 
 

Riktningar 
Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i vilken riktning som kommunen 
ska gå för att nå visionen 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 
delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till 
kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som 
stärker centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika 
transportsystem som positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar och vägar.  

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling 
skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans  
Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i 
samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.  

Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och 
idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre 
välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden  
Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta 
växa. 

Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som möjligt. 
De når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen.  

Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande 
eller anställning. 

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och 
nya miljöer möts och samspelar  
Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom 
sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.  

Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi 
värnar, vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv 
och traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov. 

Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår 
kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra 
samhällsaktörer.  

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential  
Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och 
är självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd, 
vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas.  

Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och 
vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.  
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Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och 
naturreservat.   

Övergripande strategier 
Hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, är vägledande för alla beslut. Detta innebär 
att vi strävar mot tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till 
Uddevalla kommuns lokala förhållanden.  

En hållbar miljömässig utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik 
med målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker detta genom att 
motverka klimatpåverkan av koldioxid och andra växthusgaser, vi övergår till förnybar energi och vi 
skapar kolsänkor, t.ex. genom att bygga i trä. Vi anpassar oss till effekterna av ett förändrat klimat 
genom att bygga översvämningsskydd och göra andra åtgärder för att skydda oss mot ett mer extremt 
väder. Förutom klimatåtgärder arbetar vi även för att komma närmare en cirkulär ekonomi.     
 
Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara 
naturupplevelserna, men samtidigt utvecklas för att skapa attraktiva boendemiljöer och ge 
förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett stadigvarande boende och skydda 
den känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta utvecklas.   

Både hållbar miljömässig och ekonomisk utveckling kräver en upprustad infrastruktur. Därför 
utvecklar vi den t.ex. genom att knyta ihop och utvidga cykelvägar och kollektivtrafik, liksom vi 
arbetar för en successiv utbyggnad av Bohusbanan. På samma sätt arbetar vi för att hitta smidiga 
lösningar för stadens trafik.  

En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat. Genom att företag 
och individer får ett positivt bemötande av kommunen i enlighet med kommunens värdeord 
”Öppenhet, Respekt, Professionalitet”, och får sina ärenden snabbt och rättssäkert hanterade skapar 
kommunen förtroende. Tydlighet och förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet och nytänkande, 
hjälper oss att skapa en företagsvänlig stad, vilket i sin tur lockar fler företag till kommunen.    

Kommunen förvaltar medborgarnas skattepengar för gemensamma ändamål och god ekonomisk 
hushållning. Med hänsyn till de ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska våra resurser 
användas med maximal effektivitet genom exempelvis utökad digitalisering inom alla kommunens 
verksamhetsområden, ny teknik, effektiv försörjning och användning av lokaler, samt bättre 
upphandlingsförfaranden.     

Kommunens verksamhet skall organiseras för att nå god ekonomisk hushållning. För att få genomslag 
i verksamheten skall förändringsvilja och modet att pröva och utvärdera nya arbetsmetoder 
uppmuntras. En maximal effektivitet kräver också en säkrad kompetensförsörjning för den 
kommunala verksamheten, liksom att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare.     

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska bevaras. 
Även Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och Lyckorna som särskilda 
landmärken, ska utvecklas och stärkas för att synliggöra våra besöksmål.  

Genom att Uddevalla kommuns vård och omsorg är god och värdig skapar vi ökad livskvalitet. Vi 
söker efter lösningar som gör att våra vårdtagares behov tillgodoses väl oavsett om det är regionens 
eller kommunens formella ansvar. Tydliga kravspecifikationer och upphandlingar ger mervärde såsom 
näringsrik, ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök, inga gifter i skolans leksaker eller i 
kommunens byggmaterial.     

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt platser 
som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal 
service såsom förskolor, vård- och omsorgsboende och kollektivtrafik.   

För att uppnå en socialt hållbar utveckling ger vi Uddevalla kommuns alla invånare, föreningar och 
näringsliv – i tätort såväl som landsbygd – förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning. I 
vårt arbete kring arbetsmarknad jobbar vi för ett entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt. Detta 



 

 

 

 

 

  

6 

F
le

rå
rs

p
la

n
 2

02
0-

20
22

 m
ed

 b
u

d
ge

t 
20

20
 

gör vi bland annat med hjälp av ett utvecklat arbetsmarknads- och integrationsarbete och genom en 
ökad samverkan med civilsamhället. Vårt mål är att individer ska in i sysselsättning, nyanlända och 
ungdomar snabbt ska lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. Bra, jämlika och trygga skolor 
ger studiero och förbättrade studieresultat. Genom ett fokus på förebyggande arbete vägleder vi 
ungdomar bort från droger och kriminalitet.  

En socialt hållbar utveckling kräver också att våra invånare känner sig trygga i de offentliga miljöerna. 
Genom att vi har ett bättre samarbete mellan kommunen och polisen skapar vi trygghet på gator och 
torg. En utveckling av stadskärnan och andra centrumområden skapar ökad trygghet och trivsel i de 
offentliga miljöerna. Detta skapar en levande stad som är värd en omväg. 

Vi tror att vi skapar ett starkare och stabilare samhälle, såväl som frihet för individen, om vi arbetar 
för att åstadkomma jämställdhet, bejakar allas lika rättigheter och värde, samt inser att mångfald är en 
styrka. Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social delaktighet har 
bättre hälsa och välmående. Därför strävar vi efter att åstadkomma integration, inkludering och 
delaktighet. Vi gör detta genom arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder, men 
även genom att stötta kulturverksamhet och föreningar och med deras hjälp skapa ett samarbete som 
gör att kommunen och civilsamhället tillsammans når fler invånare.  

Samverkansmajoriteten strävar efter att genom ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap åstadkomma 
breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor med kvalitet och professionalitet som 
riktmärke. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 2019-2022 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Sammanfattning  
 

Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar inför flerårsplanen 2020-2022. Skrivelsen innehåller 
bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till flerårsplan innebär.  

Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är fortsatt 
problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för en ökande befolkningen och en förändrad 
demografisk struktur, behöver nettokostnaderna minskas med ca 165 mkr under åren 2020-2022 för 
en genomsnittskommun i Uddevallas storlek. Alternativt måste skattesatsen justeras med 1,40 
skattekronor. Det bekräftar den bild som beskrivits under flera år men det kommer allt närmare i tiden 
och kräver snabbare åtgärder. 

Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker till för att finansiera de ökade 
kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb och ökar efterfrågan 
på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och 
därefter kommer en större ökning av antalet äldre. Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i 
lokaler, både för en ökad kapacitet och för förbättringar av befintliga lokaler. Samtidigt är befolknings-
ökningen lägre i arbetsför ålder, vilket ökar på problematiken då den sk. försörjningskvoten ökar och 
mer service måste betalas av varje invånare i arbetsför ålder.   

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om de kommande 
åren, så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. Med dagens information baserat 
på Sveriges kommuner och landstings senaste ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla 
inte annorlunda än andra kommuners. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov 
av att hålla tillbaka kostnadsökningarna eller öka intäkterna. Uddevallas utmaningar delas av de flesta 
kommuner i Sverige. 

En finansiering för de ökade kostnaderna för befolkningsförändringarna och de ökade kapital-
kostnaderna för investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid.  

Förslaget till flerårsplan 2020-2022 som här presenteras baseras på oförändrad skattesats om 22,16 
kronor. Detaljerna och förändringarna till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas budget 
och verksamhet”.   

Förenklat innebär förslaget att nämndernas nettokostnader sammanlagt inte kan öka under perioden 
2020-2022, jämfört med budget 2019. Detta sätter stor press på organisationen som måste klara ökade 
kostnader för demografi och kapitalkostnader med oförändrade ekonomiska resurser. Det innebär att 
de beskrivna effektiviseringarna/besparingarna som uppgår till nära 190 mkr för 2022, måste 
genomföras. För 2020 är 80 mkr av dessa fördelade i kommunbidraget till respektive nämnd. 
Effekterna kommer att konkretiseras i nämndernas internbudget under hösten.  

Förslaget innehåller även en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera kostnader som leder 
till att kostnadsminskningar kan ske framåt.   

Förändringstrycket för att ge utrymme för ökade kostnader kan illustreras i följande diagram. Kalkylen 
bygger på kostnader för demografin som täcker förskola, grundskola, gymnasium samt särskilt och 
ordinärt boende inom äldreomsorg är schablonberäknade och ökade kapitalkostnader är uppskattade 
utifrån en investeringsnivå om 330 mkr årligen från 2022. Nivån är högre i nämndernas egen planering 
och det bör observeras att demografin även påverkar verksamheter härutöver. Därför är behovet av att 
minska kostnader snarare underskattad än tvärtom. 
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Nedanstående tabell över utfallet för de finansiella målen och övriga nyckeltal sammanfattar den 
ekonomiska effekten av flerårsplanen. De tre finansiella målen är färgmarkerade och det som är 
markerat med rött uppfyller inte målen. 

 

Målet om nettokostnadsandelen uppnås för samtliga år i planen. Investeringsnivån är större än vad 
som kan finansieras i enlighet med målet om egenfinansiering och nås först 2022. Den faktiska 
investeringsnivån har över tid varit lägre än budget och det faktiska utfallet kommer att förändra 
måluppfyllelsen för soliditet och egenfinansiering.  

 

Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av ekonomin 

 
Stark arbetsmarknad består men BNP-tillväxten blir svag 2019 
Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket 
åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturavmattning. 
Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med 
vår relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. I hög grad liknar vår nuvarande 
bedömning den makroprognos vi presenterade i Ekonomirapporten, december 2018. 

Vår prognos är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 
hamnar med denna uppdatering nära 1 %. Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, 
när den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 %. Vi bedömer att de senaste årens höga 
sysselsättningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud 
i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en långsammare 
ökning avbefolkningen i arbetsföra åldrar – i hög grad har de senaste årens sysselsättningsuppgång 
gynnats av en växande befolkning. Därtill väntar vi oss svagare tillväxt såväl för inhemsk efterfrågan 
som för exporten. En huvudförklaring för den svagare inhemska tillväxten är det fall i 
bostadsbyggandet som vi räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till BNP-tillväxten blir 
2019 negativt – en tydlig kontrast till de föregående fem åren när byggboomen gett extra skjuts till 
BNP-tillväxten (med omkring 0,5 %-enheter årligen). 

Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt: arbetslösheten är låg och industrins kapacitetsutnyttjande 
högt. Styrkan i svensk ekonomi kommer därför att bestå en tid, speciellt på arbetsmarknaden. Trots en 
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längre perioden av stark konjunktur, där 2018 utgjorde toppen på högkonjunkturen, är både 
konsumentprisinflationen och löneökningstakten ännu relativt låga. Vi räknar dock med att 
löneökningstakten kommer att fortsätta stiga kommande år. På basis av vår prognos om att 
Riksbankens inflationsmål om två procent kommer att nås de närmsta åren, räknar vi med att 
Riksbanken fortsätter att höja reporäntan. Högre räntor trycker därmed upp KPI-inflationen 
kommande år. 

Vi antar i likhet med vår föregående prognos att det dröjer till 2020 innan arbetsmarknaden visar mer 
tydliga tecken på avkylning, att antalet arbetade timmar minskar och arbetslösheten stiger. På längre 
sikt, för kalkylåren 2021–2022, baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som 
hängs upp på arbetsmarknaden och demografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- 
eller lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarknaden. 

Skatteunderlag utvecklas betydligt svagare de närmaste åren 

 
 
Konjunkturförsvagning dämpar skatteunderlagstillväxten 
Prognosen pekar på att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började 2017 och fortsatte 
2018 kommer att hålla i sig även i år (diagram 1). Det förklaras framförallt av att sysselsättningen ökar 
allt långsammare. Men delvis beror det också på att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs, 
vilket betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt är 0,7 %-enheter lägre än den underliggande. 
Detta kompenseras landstingen för genom höjningar av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med 
belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. Nästa år räknar vi med 
att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar, vilket endast till en mindre 
del motverkas av att lönehöjningarna väntas bli större. Följden blir att skatteunderlaget både i år och 
nästa år ökar mindre än det gjort något år sedan 2010. 

Kommunernas ekonomi – från stark till svag 
Även kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från barn och unga men 
ännu inte så mycket från den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattande 
investeringar i förskolor, skolor, va-anläggningar med mera. Den stora grupp människor som föddes 
strax efter andra världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om några år som de kommer att 
ha mer omfattande behov av äldreomsorg. 

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen 
av skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt 
finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att dessa 
intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämras. 

De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- 
och familjeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar 
för ensamkommande har lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår igenom i 
budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019 där staten valt att tolka 
finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för reformerna utan medföljande 
finansiering. 
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Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som successivt beräknas öka till 6 
miljarder kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Risken finns att 
effektiviseringarna måste bli desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra 
prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin skolverksamhet. Kommande år ligger det 
demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med demografin till 2022 skulle 
kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 
31miljarder, utan höjda statsbidrag. 

Befolkningen 20–64 år respektive demografiskt betingade behov, procentuell förändring 

 

Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden 
% 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP 2,4  1,4 1,4 1,4 1,5 

Sysselsättning, timmar 2,4  0,9 -0,4 -0,2 0,4 

Relativ arbetslöshet 6,3 6,3 6,5 6,8 6,8 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3 

Konsumentpris, KPIF 2,1  1,7 1,9 1,8 2,0 

Realt skatteunderlag 1,1 1,2 0,3 0,3 1,0 

Befolkning  15-74 år 0,8  0,5 0,4 0,4 0,5 
 

 
Utgångsläge inför planeringen 
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande plan för 2019-2021. Förutsättningarna 
i den planen är för närvarande relativt oförändrade. Resultatet för 2018 blev något högre än budget 
och prognosen för 2019 förväntas bli något sämre än planen. 

För Uddevalla kommun kan vi konstatera att 2018 års resultat blev något bättre än mycket tack vare 
tillfälliga vinster från försäljning av mark. Den bedömning som nu kan göras avseende 2019 är lägre 
än gällande plan på grund av svagare tillväxt i skatteunderlaget samt fortsatta underskott i 
verksamheten. För närvarande beräknas ett totalt underskott om 10 mkr för 2019. 

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat sedan mitten av 2008 och har gått från en årstakt på 25 
mkr till ca 54 mkr i dagsläget. Ökningstakten har avtagit under de senaste åren fram till och med hösten 
2017 och en ökning har skett sedan dess. Den centralt budgeterade posten för försörjningsstöd uppgår 
till 14 mkr som tidigare. 
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Arbetsmarknaden 
Läget på arbetsmarknaden var fortsatt starkt under 2018. Aktiviteten i ekonomin har fortsatt varit god 
och efterfrågan på arbetskraft fortsatt vara hög, även om tillväxttakten dämpats något jämfört med 
föregående år. Sysselsättningsgraden för riket fortsatte stiga och är fortsatt den högsta i EU. Antalet 
sysselsatta ökade med omkring 90 000 personer under 2018. Många arbetssökande har dock inte den 
kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Många arbetssökande saknar gymnasieexamen, vilket är en 
förutsättning inom många yrken. Arbetsförmedlingens prognos pekar på en fortsatt stark arbets-
marknad, både för riket och Västsverige, men bristen på rätt kompetens riskerar att dämpa tillväxt och 
sysselsättningsökning.  

Följande diagram visar arbetslösheten i Uddevalla, riket och Västra Götaland fr.o.m. januari 2016 
t.o.m. februari 2019. Arbetslösheten redovisas som andel av den registerbaserade arbetskraften. I 
februari 2019 var 8,3 % av arbetskraften i kommunen öppet arbetslös eller i program med 
aktivitetsstöd. Detta är en högre nivå än både länet (6,1 %) och riket (7,0 %). Jämfört med motsvarande 
tidpunkt 2018 har arbetslösheten minskat med 0,2% i kommunen, 0,3% i länet och 0,4% i riket.  

 

Uddevalla noterade i februari 2019 en ungdomsarbetslöshet på 8,2 %, vilket är högre än länet (7,1%), 
men lägre än riket (8,6%). Ungdomsarbetslösheten i kommunen har sjunkit stadigt under en längre 
period och under det senaste året har ungdomsarbetslösheten sjunkit med 2,2%. Motsvarande 
minskning i länet och riket var 0,5% och 0,9%.   

 

För personer 16-64 år och ungdomar 18-24 år har män en högre arbetslöshet än kvinnor i både 
Uddevalla, länet och riket för. I kommunen var 8,6 % av männen och 7,9 % av kvinnorna i åldrarna 
16-64 år arbetslösa februari 2019. Bland ungdomar 18-24 år var 9,9 % av männen och 6,3 % av 
kvinnorna arbetslösa. Bland utrikesfödda 16-64 år var 25,4 % av männen och 27,2 % av kvinnorna 
arbetslösa februari 2019.  
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Utrikesfödda är en grupp som möter särskilda utmaningar på arbetsmarknaden. I Uddevalla är 
arbetslösheten för utrikesfödda 16-64 år 26,3% och har minskat med 2,4% under det senaste året. Detta 
är dock en betydligt högre nivå än både länet (17,6 %) och riket (19,1 %). 

 

Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2018 hade Uddevalla kommun 56 259 folkbokförda invånare. Under 2018 ökade 
befolkningen med 496 personer, vilket är en minskning jämfört med 2017 då befolkningsökningen 
uppgick till närmare 600 personer. Den största delen av befolkningsökningen kan förklaras av att            
2 937 personer flyttade till kommunen medan endast 2 557 flyttade från den. Detta ger ett positivt 
flyttnetto om 380 personer, varav ca 2/3 är gentemot utlandet och 1/3 är gentemot länet. Under 2018 
föddes det 622 barn och 514 kommuninvånare avled, vilket skapar ett födelseöverskott på ca 108 
personer.  

Sammantaget var befolkningsökningen under 2018 ca 65 personer lägre än prognosticerat, vilket till 
största delen beror på att kommunens inflyttning var lägre än förväntat.  

Kommunens prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att fortsätta under överskådlig 
framtid. Befolkningstillväxten väntas i första hand komma från ett positivt flyttnetto men även antalet 
födslar väntas öka då de stora kullarna som föddes i början av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern och 
därmed når de åldrar i vilka många får barn.  

 

Demografiska förändringar 
Före 2013 uppgick de demografiskt betingade behovsökningarna till ca 0,5 % per år i kommunerna. 
Den situationen har förändrats dramatiskt. De närmaste åren ökar behoven enligt Sveriges kommuner 
och landstings senaste prognoser med ca 1 %. Denna kostnadsökning var känd redan före den ökade 
flyktingströmmen och trenden har förstärkts av den snabbt ökande befolkningen, men nivån förändras 
vid olika befolkningsantaganden. 

 

Källa: Migrationsverket 

Sedan våren 2016 har antalet asylsökande i Sverige stabiliserats på en lägre nivå och Migrationsverket 
bedömer att mellan 16 000 och 24 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2019. Prognosen 
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för 2020 och framåt är 16 000 - 28 000 asylsökande. Bedömningen tar hänsyn till januariavtalet där 
den tillfälliga lagen förlängs i två år och alternativt skyddsbehövande ges samma rätt till 
familjeåterförening som flyktingar (med en tre månaders respit från försörjningskravet).  

Migrationsverket bedömer att antalet kommunmottagna nationellt blir ca 26 000 år 2019 och ca 18 000 
år 2020. Uddevalla kommun har de senaste åren tagit emot mellan 0,42-0,44% av det totala antalet 
kommunmottagna. Uddevalla har också varit en populär kommun för vidareflytt vilket resulterat i ett 
positivt flyttnetto för nyanlända. Direktinflyttade och det positiva flyttnettot ger en samlad prognos 
för det totala mottagandet av nyanlända om ca 140 personer 2019 och ca 100 personer 2020. 

 
Årlig befolkningsökning 2011-2018, prognos 2019-2022  

De närmaste åren sker fortsatta demografiska förändringar. De kommande åren förväntas trycket på 
såväl förskolan, grundskolan som gymnasiet öka. De yngre äldre ökar och även åldersgruppen över 
80 år växer. Antalet barn och ungdomar samt äldre ökar procentuellt mer än antalet personer i arbetsför 
ålder. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resursfördelning som ska ske. De 
demografiska förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom kommunen. Ibland kan 
dessa vara inom samma nämnds område men även omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt.  

 
Ackumulerad förändring av antal invånare i olika åldersgrupper prognos 2018-2022. 
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Ackumulerad förändring i % av antal invånare i olika åldersgrupper prognos 2018-2022. 

 

Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2018 – 2021 

Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 684 -30 -10 15 35 55 

1-5 3 395 35 45 85 150 215 

6-15 6 563 220 380 510 650 760 

16-19 2 462 0 55 125 190 290 

20-64 31 075 170 335 525 695 850 

65-79 8 298 120 245 350 485 555 

80-84 1 636 30 80 90 105 160 

85-w 1 650 0 -10 20 35 65 

Summa 55 763 565 1 120 1 725 2 350 2 960 

Förändring av antal invånare i olika åldersgrupper, faktisk befolkning 2017, prognos 2018-2022.  

Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska 
kostnader som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för 
verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende särskilt 
boende och ordinärt boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnaderna beräknas som ett 
genomsnittligt belopp per invånare i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service från 
nämnden. Det bör observeras att demografin kan påverka verksamheter härutöver. 

Långtidsprognos t.o.m. 2040 
Prognoser på kommunnivå görs regelbundet för den närmaste 10-årsperioden. På delområdesnivå 
omfattar prognoserna vanligtvis den kommande 5-årsperioden. Denna längre framskrivning redovisar 
en bedömning av befolkningsutvecklingen de kommande 25 åren fram till 2040. Fokus har lagts på 
utvecklingen i de åldrar som är viktigast ur planeringssynpunkt, dvs. barn och ungdomar samt äldre. 

Prognososäkerheten ökar ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Nedanstående långtids-
framskrivning ska ses som en möjlig utveckling utifrån de förutsättningar som var kända vid 
prognostillfället i maj 2017. Det faktiska utfallet kan på lång sikt bli både högre och lägre men 
prognosen tydliggör ändå ett viktigt budskap: vi kan i framtiden förvänta oss en kraftig ökning av 
antalet äldre och vi kommer på sikt även att ha fler barn och unga. Barn och unga ökar kraftigast i 
början av prognosen medan de äldre ökar senare. 
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Den arbetande delen av befolkningen ökar i antal men minskar i andel, framförallt i förhållande till de 
äldre generationerna. 2017 befann sig 56 % av Uddevallas befolkning i det som kan räknas till 
yrkesverksamma åldrar, 20-64 år. 2040 förväntas 53 % tillhöra denna grupp.  

Antalet personer i åldern 20-64 år förväntas under prognosperioden öka med 15 % jämfört med idag. 
Motsvarande siffra för gruppen 0-19 år är 30 % och för personer 65 år och äldre 32 %. 

 

Andelen som är 65 år och äldre ökar och befolkningens medelålder stiger. 2017 var 21 % av 
Uddevallas befolkning ålderspensionärer. Antalet pensionärer ökar stadigt under hela prognos-
perioden och andelen som är 65 år och äldre väntas ha ökat till 23 % vid prognosperiodens slut.  

Under prognosens senare del ser vi en kraftig ökning i åldersgrupperna 80-84 år respektive 85 år och 
äldre. Antalet ålderspensionärer förväntas öka med 32 % fram till 2040. I åldersgruppen 80-84 år 
väntar vi en ökning om 55 % medan vi bland de allra äldsta, 85 år och äldre, väntar en ökning på drygt 
60 %. 

 

Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är svår att förutse och är beroende av flera faktorer. Med 
såväl ett positivt födelse- som flyttnetto antas även de yngre åldersgrupperna komma att öka. 2040 
förväntas antalet barn och unga i åldern 0-19 år vara ca 30 % fler än idag. Under den första delen av 
prognosen väntas en stor ökning av antalet barn i förskoleåldern, vilket är en följd av att de stora 
kullarna som föddes runt 1990 väntas få barn. På lång sikt väntas den största ökningen inom 
grundskolan och gymnasiet, men även förskolan kommer att påverkas.  



 

 

 

 

 

  

17 

F
le

rå
rs

p
la

n
 2

02
0-

20
22

 m
ed

 b
u

d
ge

t 
20

20
 

 

Några av de förväntade förändringarna fram till 2040:   

 Uddevallas befolkning bedöms öka med drygt 12 000 personer  
 Antalet barn i förskoleåldrarna, 1-5 år, ökar med knappt 20 % 
 Antalet barn i grundskoleåldrarna, 6-15 år, ökar med ca 30 % 
 Antalet ungdomar i gymnasieåldern, 16-18 år, ökar med knappt 45 % 
 Antalet personer i åldern 19-64 år ökar med ca 15 % 
 Antalet ålderspensionärer ökar med drygt 30 % 
 Åldersklassen 65-79 år ökar med drygt 20 % 
 Åldersklassen 80-89 år ökar med ca 55 %  
 Åldersklassen 90 år och uppåt ökar med ca 75 % 

 
 
God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som 
verksamhet. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kan också beskrivas som att varje 
generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning 
inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella 
mål i strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse.  
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FINANSIELLA MÅL 2019-2022  
En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast 
en miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi, 
även om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även 
fortsättningsvis prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt 
styrprinciperna ska de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför 
arbetet med flerårsplan och budget.  Följande finansiella mål gäller för perioden 2019-2022.  

 Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 
 Soliditet inklusive pensionsskuld  
 Egenfinansiering av investeringar 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ovanstående mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 

Mkr 2019 2020 2021 2022 

Resultat 35 36 37 38 

Maximal investeringsnivå 404 616 701 773 

 
För att få en långsiktighet i målen och inte vara beroende av tillfälliga händelser och avvikelser så 
kommer utfallet av målen att mätas som ett genomsnitt av innevarande år och tre år tillbaka. 

 
Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad 
driftsredovisning 
 

Nedan följer de effekter som flerårsplanen får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Det kan 
konstateras att del av de finansiella målen uppnås för perioden 2020-2022 trots omfattande åtgärder 
som beräknas leda till minskade nettokostnader. Det är först när investeringsnivån begränsas som 
soliditeten och den finansiella styrkan har möjlighet att öka. 

Följande tabell och diagram visar utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter. 

 

 

 
 

 

Mål enligt strategisk plan 2019 2020 2021 2022 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av 
skatter och bidrag 

99,0 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 30 
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Kostnader och intäkter 
 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget innebär en något högre löneökningstakt de kommande åren. Den finansiella 
beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget för 
skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på 
de faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att 
arbetsgivaravgifterna är oförändrade. En något ökad kommunalt finansierad löneökningstakt medan 
inflationen pendlar runt 2 %. 

 

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den 
kommande perioden (ackumulerade belopp): 

Mkr 2020 2021 2022 

Lönereserv 150 243 343 

Prisreserv (varor och tjänster) 15 30 46 

Summa 165 273 389 

Ändring jämfört med gällande plan 10 19 - 

 
Pensionskostnader 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av de 
framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. Resultatet 
av denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inte ökar särskilt mycket 
och ökningen i nedanstående tabell är helt föranledd av intjänandet av ny pension till de anställda. 
 
Osäkerheten i bedömningen av utfallet är mycket stor på grund av den komplexa konstruktionen av 
pensionsförmåner för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, vilken är en grupp som ökar i 
organisationen. Det pågår uppdateringar och aktualiseringar av de uppgifter som ligger till grund för 
den årliga kostnaden för denna del. 
 

Mkr 2018 2019 2020 2021 2022 

Pensionskostnader (brutto) 195 208 215 226 232 

 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2019 till 2020 ska vara begränsad och en höjning bör maximalt 
uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2020 - 2022. 
Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och 
prisutveckling som framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån kommunens 
övergripande kostnadsstruktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader är det 
sammanvägda indexet för 2019 beräknat till 2,7 %.  Förändringar av taxor och avgifter utöver denna 
uppräkning ska särskilt redovisas och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter 
oavsett vilken nivå i organisationen som beslutar om ev. förändringar. För interna avgifter gäller 
motsvarande begränsningar för personal- och övriga kostnader vid den interna prissättningen. 

% 2020 2021 2022 

Löneökningstakt  3,2 3,2 3,3 

Löneökningstakt gällande plan 3,4 3,4 - 

Prisutveckling 1,9 1,8 2,0 

Prisutveckling gällande plan 2,0 2,0 - 



 

 

 

 

 

  

20 

F
le

rå
rs

p
la

n
 2

02
0-

20
22

 m
ed

 b
u

d
ge

t 
20

20
 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som 
används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2019-2022 är 
max 99,0 %, vilket innebär att resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a. 
egenfinansiering av investeringar. Varje procentenhet motsvarar ca 35 mkr.  

I denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan för åren 2020-2022. 

 
 
 
 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2019 års nivå om 22,16 
kronor.  

Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen 
grupp med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och 
regionen. Skillnaden i skattesats har som mest varit 85 öre och som minst 13 öre (2013). För 2019 
uppgår den till 45 öre. 
 

Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 16 % i 
förhållande till bokslut 2018.  I nedanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna 
skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. I intäkterna ingår de s.k. 
välfärdsmiljarderna som gått från riktade bidrag för den ökande flyktingströmmen till ett permanentat 
tillskott till kommunerna. 

Skatteintäktsberäkningen har använts en förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med rikets 
genomsnitt av försiktighetsskäl, trots att kommunens befolkningsprognos är aningen högre. 
 

% Bokslut 
2018 

Prognos 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Nettokostnadsandel  98,8 100,3 99,0 99,0 99,0 

 Bokslut 
2018 

Prognos 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 325 3 470 3 614 3 713 3 851 

Förändring %  4,4 % 4,1 % 2,7 % 3,7 % 

Ackumulerad förändring %  104 % 109 % 112 % 116 % 

Ändring jämfört med gällande plan, mkr 2 -15 21 -10  
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Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är respektive 
nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga för nämndens 
verksamhet.  

Finansnetto 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens 
finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll. 

Finansnettot budgeteras till 2 mkr för 2020, vilket är klart lägre än prognosen för  2019. Det är en följd 
av de ökande investeringsnivån både 2019 och 2020. 

För 2021 beräknas finansnettot till -12 mkr och för 2022 till -34 mkr. De höga investeringsnivåerna, 
som inte kan finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella 
kostnader.  

Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 
investeringar. Målet för egenfinansiering är i den strategiska planen 2019-2022 minst 30 %. 

Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa 
investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär 
en ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. En yttre begränsning på längre 
sikt är också tillgång till kapital till rimliga räntekostnader. 

Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i flerårsplanen.  

 

Investeringsnivån överstiger det finansiella målet för 2020 och 2021 i planeringsperioden. 

I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas nya brandstationer i Uddevalla och 
Ljungskile, Källdalskolan, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya förskolor, gruppbostäder LSS, nytt 
badhus, upprustning av centrum samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se 
”Kommunens investeringar 2020-2029”. 

Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas 
kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive 
investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt 
kommunbidrag.  En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader. 

Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan 
Lokalförsörjningsplan för 2019-2029 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad för 
2020-2022 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har utgjort 
underlag för nämndernas investeringsbudget för 2020-2022 och avvikelser från lokalförsörjnings-
planen kommer att revideras i den ordinarie processen med ny lokalförsörjningsplan under hösten 
2019. 

 Bokslut 
2018 

Prognos 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Investeringsnivå 330 595 724 912 749 

Resultat och avskrivningar 161 121 185 210 232 

Självfinansieringsgrad % 49 % 20 % 26 % 23 % 31 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  404 616 701 773 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  -191 -108 -211  24 
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Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. 
Målet i strategiska planen 2019-2022 är att soliditeten ska öka. Soliditeten för 2019-2021 kommer 
istället att minska främst på grund av högre investeringsnivåer men också ett lågt resultat. 

 

Skulder och räntor 
 

Upplåning  
 

 
Som framgår av tabellen ökar låneskulden med  ca 3 000 mkr under perioden 2019-2022. Kommunens 
andel av detta är ca 2 200 mkr då investeringarna är omfattande under 2019-2022. Resterade avser 
bolagens upplåning som preliminärt antas öka med ca 800 mkr i planen.  
 
För närvarande är låneskulden i allt väsentligt vidareutlånad till bolagen och stiftelserna, vilket 
tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2018. 
Kommunens ökande låneskuld enligt plan innebär ett minskande positivt finansnetto. 
 

Externränta 
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,5 % för 2019, 1,8 % för 2020, 2,0% för 2021 
och 2,3 % för 2022. Det faktiska utfallet för 2018 blev 1,5 %. 

Internränta 
För 2019 sänktes internräntan från 1,75 % till 1,5 % och nivån föreslås behållas för 2020.  Detta är 
ungefär i linje med kommunens genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med Sveriges 
kommuner och landstings rekommendation.  

 
Finansiell profil (KFI) 
Sammanställningen är baserad på Kommunforskning i Västsveriges (KFi) senast gjorda finansiella 
profil för Uddevalla för 2015-2017.  Denna jämför hur Uddevalla ligger till med Västra Götalands och 
Hallands 55 kommuner för åtta finansiella nyckeltal. Mätningen visas med en rankingplacering där 1 
är det starkaste resultatet och 55 är det svagaste. 

Uddevalla har på totalen försämrat sin placering 2017 med tre steg jämfört med 2016, från plats 27 till 
30. Årets mål enligt strategiska planen är minst plats 27, dvs. Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet 
för 2017 är därmed inte uppnått. 

% Bokslut 
2018 

Prognos 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Soliditet inkl. pensionsskuld 12,9 11,6 10,9 10,5 10,3 

 Bokslut 
2018 

Prognos 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Total låneskuld 3 204 3 933 4 801 5 600 6 215 

Varav vidareutlåning till bolag och 
stiftelser 

3 153 3 453 3 753 3 853 3 953 

Varav kommunens egen låneskuld 51 480 1 048 1 747 2 262 
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Färgmarkering: Grönt=25 % starkaste Gul=50 % mitten Rött=25 % svagaste 

I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla försämrat resultatet för sex nyckeltal, förbättrat ett, 
medan ett är oförändrat. De nyckeltal som försämrats mest är ”Resultat före extraordinära poster”. Ett 
gott resultat för skattefinansieringsgrad av investeringarna förklaras av en låg investeringsnivå vilket 
har andra negativa effekter än det strikt ekonomiska perspektivet. 

För fyra av åtta nyckeltal är resultatet lite bättre än medel för kommunerna men skattesatsen, 
soliditeten och kassalikviditet är sämre. Skattesatsen och soliditeten är två viktiga nyckeltal i 
sammanhanget som kräver långsiktiga åtgärder för att påtagligt förändra. Kassalikviditetens resultat 
är en följd av kommunens strategi om att kunna använda kommunkoncernen för att ha så låg egen 
likviditet som möjligt. 

Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger strax under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. 
I den övergripande bilden hamnar Uddevalla i den grupp av kommuner som har ett ”Starkt resultat” 
(genomsnitt 2015 – 2017) och ”Varken stark eller svag finansiell ställning” (soliditet 2017 inkl. 
pensionsskulden mellan 0 – 20 %).  

Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån 
bör dock förbättras till runt 3 % i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta 
förväntade framtida utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge 
utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad 
skuldsättning. Det är av största vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller sitt finansiella 
utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa. 

Nytt för i år är att denna profil även görs för hela kommunkoncernen. För Uddevallas del neutraliseras 
effekten av vår koncernbank och blir mer rättvisande. Resultatet är att koncernen är samma som 
genomsnittet för gruppen istället för kommunens något under genomsnittet och koncernens resultat är 
oförändrad med föregående år. 

Finansiell profil kommunkoncern: 

 

 
  

Nyckeltal 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat före extraordinära poster 20 26 22 21 33
Skattefinansieringsgrad av investeringar 41 31 26 10 11
Soliditet 38 38 38 39 40
Kassalikviditet 54 51 47 46 40
Finansiella nettotillgångar 25 25 23 21 22
Skattesats 38 40 44 44 44
Budgetföljsamhet 31 26 18 19 27
Resultat före extraordinaära poster, snitt 3 år 22 24 26 19 23
Snitt 34 33 31 27 30

Plats
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Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden! 
Utmaningarna är stora redan under den kommande treårsperioden men fortsätter även åren därefter 
dock i något lägre takt. Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 2040 är 
att klara de ökade kostnaderna både för en åldrande befolkning och ökningen i de yngre åldrarna. Det 
kommer att leda till en högre kostnadsutveckling för de demografiska förändringarna än vad som 
hittills varit fallet. En uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta framöver. De ökande 
kapitalkostnaderna för investeringarna är också en orsak till högre kostnadsutveckling. Det ser ut att 
bli mycket svårt att möta detta med den normala tillväxten utan kräver förändringar i skatteuttag 
alternativt nya sätt att ge service som leder till lägre kostnadsutveckling, förmodligen en kombination 
av dem.  

Med de prognoser som nu kan göras utifrån de ökningar i skatteunderlaget som är troliga ger det 
kraftiga underskott med nuvarande skattesats och det kräver effektiviseringar alternativt skatteökning 
framåt. En utblick har gjorts fram till 2029 och säkerheten i prognoserna avtar förstås med tiden. 
Beräkningarna bygger på att det finansiella nettokostnadsmålet ökas från 2023 och för att ha möjlighet 
att fördela ut kompensation för de direkta demografiska ökade kostnaderna och ökade kapitalkostnader 
för investeringarna så utmynnar det i ett finansieringsbehov som 2022 uppgår till ca 190 mkr och 2029 
till ca 300 mkr. Satsningar utöver direkt demografi och investeringar kräver ytterligare ökning av 
effektiviseringar eller ökad skatt. Som tidigare nämnts är detta snarare underskattad än överskattad på 
grund av behov i verksamheten som inte täcks av demografiersättningen. 
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Känslighetsanalys 
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de 
effekter som händelserna har: 

Händelse 
Årseffekt 2020, 

mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   27 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   45 

Inflationsförändring med 1 %-enhet  +-     7 

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) +-   28 

Förändrad kommunalskatt med 1 kr  +- 123 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre  +-   12 

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet +-   35 

Genomsnittlig ränta med 1%-enhet +-   13 

Ändrad befolkning med 100 personer  +- 5* 

* exkl. effekter på kommunal service  
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET 
 

 

RESULTATBUDGET
mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022
Verksamhetens intäkter 923 836 853 870 887
Verksamhetens kostnader -4 122 -4 200 -4 284 -4 361 -4 473
Avskrivningar -122 -131 -149 -172 -195
Jämförelsestörande poster 15 0 0 0 0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 306 -3 495 -3 580 -3 662 -3 780

Skatteintäkter 2 562 2 662 2 747 2 832 2 937
Generella statsbidrag och utjämning 763 808 867 881 914
VERKSAMHETENS RESULTAT 19 -25 34 51 71

Finansiella intäkter 67 70 79 93 103
Finansiella kostnader -47 -55 -77 -105 -137
ÅRETS RESULTAT 39 -10 36 39 37

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 98,8% 100,3% 99,0% 99,0% 99,0%
Finansnettos andel av skatter och bidrag 0,6% 0,4% 0,1% -0,3% -0,9%
Resultat i % av skatter och bidrag 1,2% -0,3% 1,0% 1,0% 1,0%

BALANSBUDGET
mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022
Anläggningstillgångar 5 358 6 122 6 997 7 838 8 492
- varav långfristiga fordringar 3 153 3 453 3 753 3 853 3 953
Omsättningstillgångar 391 340 340 340 340
- varav kassa, bank och korta placeringar 101 50 50 50 50
SUMMA TILLGÅNGAR 5 749 6 462 7 337 8 178 8 832

Eget kapital 1 735 1 725 1 761 1 800 1 837
- varav årets resultat 39 -10 36 39 37
Avsättningar 96 88 60 62 64
- varav pensionsskuld 47 49 51 53 55
Skulder 3 918 4 649 5 516 6 316 6 931
- varav långfristiga lån 3 204 3 933 4 801 5 600 6 215
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 5 749 6 462 7 337 8 178 8 832

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 51 480 1 048 1 747 2 262
Soliditet inkl pensionsskuld 12,9% 11,6% 10,9% 10,5% 10,3%

KASSAFLÖDESBUDGET
mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022
Finansieringsbehov
Investeringar -330 -595 -724 -912 -749
Försäljning 0 0 0 0 0
Summa investeringar -330 -595 -724 -912 -749

Finansiering
Från den löpande verksamheten 157 114 157 212 234
Utlåning (-) / amortering (+) -237 -300 -300 -100 -100
Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0
Upplåning (+) / amortering (-) 202 730 867 800 615
Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfr skulder 0 0 0 0 0
Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel 208 51 0 0 0
Summa finansiering 330 595 724 912 749

Egenfinansiering investeringar 48,9% 20,4% 25,5% 23,1% 31,0%
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DRIFTSBUDGET 
 

 

 

  

Bokslut Prognos Plan Plan Plan
Nämnd/Styrelse 2018 2019 2020 2021 2022
Kommunfullmäktige och revision -10,6 -10,7 -10,7 -10,7 -10,7
Kommunstyrelse -237,4 -242,5 -224,6 -231,3 -226,3
Barn och utbildningsnämnd -1 431,3 -1 461,7 -1 435,6 -1 449,3 -1 428,6
Socialnämnd -1 366,2 -1 373,2 -1 364,8 -1 353,9 -1 353,7
Samhällsbyggnadsnämnd -103,1 -112,3 -94,3 -93,3 -87,3
Kultur- och fritidsnämnd -141,4 -143,4 -139,0 -135,2 -131,6
Valnämnden -1,6 -1,3 -0,1 -0,1 -1,6
Försörjningsstöd -19,0 -14,0 -14,0 -14,0
Driftreserv för nytt badhus 0,0 -20,0 -20,0 -20,0
Utökad ersättning kapitalkostnader invest. -14,8 -46,5 -96,2 -126,1
Centrala upphandlingseffekter 8,0 15,0
Nämndernas över/underskott -18,1 -26,8
Effektiviseringsfond -45,0 -29,0 -23,0
Behov av minskade nettokostnader 37,4 -4,2
Summa nämnder/styrelser -3 309,7 -3 405,7 -3 394,6 -3 387,6 -3 412,1

Övriga ej fördelade poster *** -26,7 -119,1 -224,6 -340,0 -456,0
Eliminering internt finansnetto 30,8 30,0 39,1 65,3 88,0

Summa verksamhetens nettokostnad -3 305,6 -3 494,8 -3 580,1 -3 662,3 -3 780,1

Skatteintäkter 2 561,7 2 662,0 2 747,0 2 832,0 2 937,0
Generella statsbidrag och utjämning 763,2 808,0 867,0 881,0 914,0
Finansiella intäkter 67,0 69,6 79,3 93,0 103,4
Finansiella kostnader -46,9 -54,8 -77,3 -104,9 -137,1

Resultat efter finansiella poster 39,4 -10,0 35,9 38,8 37,2

REDOVISAT RESULTAT 39,4 -10,0 35,9 38,8 37,2
98,8% 100,3% 99,0% 99,0% 99,0%

Specifikation ej fördelade poster:
Arbetsgivaravgifter 6,1 4,0 4,0 4,0 4,0
Avtalsförsäkringar -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensioner -47,0 -56,0 -58,0 -65,0 -65,0
Pris och lönereserv 0,0 -62,9 -164,6 -273,0 -389,0
Riktade statsbidrag tillskott 0,0 -0,4 -6,0 -6,0 -6,0
Övriga poster 14,3 -3,8
Summa ej fördelade poster -26,7 -119,1 -224,6 -340,0 -456,0
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 
Belopp i miljoner kronor (mkr).  
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunbidragsförändring 
Kommunfullmäktiges kommunbidrag är oförändrat för kommande år.  

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Kommunbidragsförändring 
Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med -17,9 mkr för 2020, -11,2 mkr för 2021 och -16,2 
mkr för 2022.  

Kommunstyrelsens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -16,2 mkr för 2020, -7,0 
mkr för 2021 och -12,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. Det tidigare 
tillskottet om 1,7 mkr för finansiering av ordningsvakter i centrum under 2019 upphör. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden 
när investeringen är färdigställd. 

På särskild rad i driftbudgeten, ”Effektiviseringsfond”, upptas ett utrymme på 45 mkr för 2020, 29 
mkr för 2021 och 23 mkr för 2022. Effektiviseringsfonden har till syfte att finansiera kostnader som 
leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt. 

Uppdrag: 

 Att avsätta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsområdet 

 Att ta fram en övergripande plan "Välfärd 2030" 

 Att ta fram en övergripande plan "Integration 2030” 

 Att skapa bra företagsklimat med särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 10,7    -  

2020   10,7  - 

2021   10,7  - 

2022   10,7  - 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 242,5    32,9 

2020  -17,9 224,6  27,4 

2021  -11,2 231,3  89,5 

2022  -16,2 226,3  57,7 
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 Att skapa ett destinationsbolag med inriktning om genomförande 2021 

 Att överföra ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen 

 Att kommundirektören ges fortsatt uppdrag att leda arbetet med att tillsammans med 

förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisation och 

arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet med planen. Det skall även 

resultera i ett förslag till fördelning per nämnd, av 37 mkr i effektivisering/besparing för 2021  

 Att leda arbetet med att uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 

verksamheter 

 

 

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunbidragsförändring 
Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med -26,1 mkr för 2020, -12,4 mkr för 2021  
och -33,1 mkr för 2022. 

Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och 
elever i samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, fritids, grundskola F-9 och 
gymnasieskola ökar under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat 
behov av kommunbidrag på -1,1 mkr för 2020, 22,6 mkr för 2021 och 41,9 mkr för 2022. Beloppen 
ingår i ovanstående kommunbidrag.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -25,0 mkr för 2020, -35,0 mkr 
för 2021 och -75,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden 
när investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

 Att rekrytera fler lärarassistenter 

 Att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna 

 Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

 Att tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden skapa förutsättningar för 

att förbättra ungdomars välbefinnande 

 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 1 461,7   420,0  

2020  -26,1 1 435,6 291,0  

2021  -12,4 1 449,3 330,0  

2022  -33,1 1 428,6 270,0  
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SOCIALNÄMNDEN 
 

 
 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Socialnämndens kommunbidrag minskar med -8,4 mkr för 2020, -19,3 mkr för 2021 och -19,5 mkr 
för 2022.  

Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga 
ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är 
framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats 
till ett ökat behov av kommunbidrag på 8,6 mkr för 2020, 17,7 mkr för 2021 och 30,5 mkr för 2022. 
Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  

Utanför socialnämndens kommunbidrag upptas 14 mkr som ställs till kommunstyrelsens förfogande 
att användas under året för tillfälligt tillskott till nämnden avseende kostnader för försörjningsstödet 
som överstiger 34 mkr. Om den totala kostnaden för försörjningsstödet överstiger 48 mkr finansieras 
dessa utanför nämndens kommunbidrag. Inget anslag är dock upptaget i denna del och belastar därför 
resultatet om det blir aktuellt.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -17,0 mkr för 2020, -37,0 mkr 
för 2021 och -50,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden 
när investeringen är färdigställd. 
 
Uppdrag: 

 Att möjliggöra hemmaplanslösningar 

 Att riktade och förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens 

 Fortsätta arbetet med att inrätta en palliativ avdelning 

 Att utreda förutsättningar för äldrecentrum 

 Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

 Att tillsammans med barn-och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande 

 

 
 

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 1 373,2   28,0  

2020  -8,4 1 364,8 60,0  

2021  -19,3 1 353,9 67,0  

2022  -19,5 1 353,7 84,0  
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

 
 

 

 
 

Kommunbidragsförändring 
Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med -18,0 mkr för 2020, -19,0 mkr för 2021 och 
-25,0 mkr för 2022.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -13,0 mkr för 2020, -14,0 mkr 
för 2021 och -20,0 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. Det tidigare tillskottet 
om 5,0 mkr för att utöka underhållet på gator och vägar under 2019 upphör. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden 
när investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

 Effektivisera myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare processer i dialog med de 

berörda 

 Effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer 

 Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunbidragsförändring 
Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag minskar med -4,4 mkr för 2020, -8,2 mkr för 2021 och      
-11,8 mkr för 2022. 

På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 20 mkr för 2020 
och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus. 
Under perioden 2020 - 2022 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först 
den dag då badhuset tas i drift. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 112,3    187,0 

2020  -18,0 94,3  189,5 

2021  -19,0 93,3  197,0 

2022  -25,0 87,3  196,5 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 143,4   127,5  

2020  -4,4 139,0 145,6  

2021  -8,2 135,2 228,0  

2022  -11,8 131,6 140,9  
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Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -8,8 mkr för 2020, -12,6 mkr för 
2021 och -16,2 mkr för 2022 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. Det tidigare tillskottet om 
4 mkr för helårseffekt för driftskostnader för fritidsgård, idrottshall och bibliotek i Källdalskolan 
kvarstår. 

Ovanstående kommunbidrag kan komma att justeras i takt med att besparingar och föreslagna 
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2021-2022. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden 
när investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

 Att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar 

för att förbättra ungdomars välbefinnande 

 Att ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" 

 Att utreda villkoren för konstgräsplaner 

 Att genomföra kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera kulturskolan med annan 

verksamhet i Sinclair 

 Att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 

 

VALNÄMNDEN 
 
 

 
 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 
Nästa planerade val är 2022. 

 

 

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2019 1,3    - 

2020  -1,2 0,1  - 

2021  -1,2 0,1  - 

2022  +0,3 1,6  - 
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2020-2029 

 

 

 

 

Belopp i mkr

Total 
investering

t.o.m 
2019

2020 2021 2022
2023-
2029

Behov 
kommun-

bidrag 
2020

Behov 
kommun-

bidrag 
Helår

Prövas 
innan 
igång-

sättning

1. Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut 
KS Beslutsstödsystem 3,8 2,8 1,0
KS Brandstation Ljungskile 15,5 5,5 10,0 0,5 0,5
KS Brandstation Uddevalla 144,1 2,1 10,0 80,0 52,0 3,9

SBN
Gator och trafikanordningar i anslutning till ny 
Brandstation Uddevalla 6,0 6,0 0,3

BUN Ny förskola Sundstrand 40,0 29,0 11,0 1,5 3,0
BUN Källdalsskolan inkl storlek+, Sär och Idrott 250,0 223,0 27,0 7,0 15,0

Källdalsskolan idrottshall, bibliotek mm 50,0 40,0 10,0
BUN Ramnerödskolan 303,0 83,0 100,0 80,0 40,0 20,0
BUN Skansen förskola 27,0 13,0 14,0 1,0 2,0
BUN Killingen förskola 35,0 10,0 25,0 2,5
BUN Bleket förskola 36,0 16,0 20,0 2,5
BUN Sandersdal 20,0 10,0 10,0 2,0
BUN Unneröd 20,0 10,0 10,0 2,0
BUN Gymnasieskola ombyggnad Transport 10,0 10,0 1,0 1,0
SOC Gruppbostad LSS  Vildvinet 25,0 15,0 10,0 7,4 7,4
SOC Gruppbostad LSS  Fasseröd 20,0 10,0 10,0 7,0
SBN Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan 10,0 1,0 9,0 0,5 0,5
SBN Rydingsberg 9,5 0,5 9,0 0,4 0,4
SBN Ny väg Frölandsvägen - Undavägen 13,0 1,0 12,0 0,6
SBN Bjursjövägen 5,0 2,5 2,5 0,2 0,2
SBN Gestaltningsprogram strandpromenad, park 5,0 1,0 4,0 0,2
SBN Ny spårförbindelse Sörvik 20,0 5,0 15,0 0,2 0,9

SBN Översvämningsskydd, kajer förstärkn.arbeten 505,0 30,0 50,0 85,0 85,0 255,0 3,8 24,3
Prövas 

löpande

KFN Framtidens bad 464,0 41,1 100,0 200,0 122,9 21,2
KFN Tillfälligt bad 30,0 30,0 10,5 10,5

SUMMA 2 067 499 466 530 318 255 34 128

2a. Reinvesteringar Maskiner och inventarier
KS IT-investeringar, kommunikationsutrustning 23,4 3,0 2,5 2,4 15,5
KS Nytt ärende- och dokumenthanteringssystem 3,0 3,0 0,5
KS Utökning av arkivlokal 2,0 2,0
KS Ev. nytt personalsystem 9,3 1,0 1,0 7,0 0,3 0,3

BUN Inventarier fordon & IT verksamheter 180,0 30,0 30,0 30,0 90,0
SOC Inventarier i befintlig verksamhet 204,0 9,0 15,0 16,0 17,0 147,0
SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner 21,5 2,0 3,5 2,0 14,0
KFN Inventarier och maskiner 50,0 5,0 5,0 5,0 35,0
KFN Konstgräs, Undavallen 2,6 2,6
KFN Konstgräs, Fridhems- och Rimnersvallen 5,6 5,6

SUMMA 501 10 61 64 60 307 0 1

2b Reinvesteringar Mark, Byggnader och tekniska anläggningar
KFN Kulturskolan, Skolgatan 4 35,0 5,0 20,0 10,0 1,7 X
SBN Planerat underhåll - fastigheter 400,0 40,0 40,0 40,0 280,0

SBN
Planerat underhåll - gator, vägar och allmän 
platsmark 250,0 25,0 25,0 25,0 175,0 0,6 6,0 X

SUMMA 685 0 70 85 75 455 1 8

3. Profilinvesteringar 
SBN Kungsgatan Etapp 2 (Drottninggatan) 15,0 10,0 5,0 0,7 0,7
SBN Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget) 15,0 15,0 0,7 0,7
SBN Å-rummet 30,0 1,0 29,0 1,4

SBN
Ombyggn Sundbergstorget Etapp 2 
(Lagerbergsgatan) 3,0 3,0 0,1 0,1

SBN Julbelysning 2,0 1,0 1,0 0,1 0,2
KFN Konstnärlig utsmyckning 30,0 3,0 3,0 3,0 21,0 0,05 0,1

SUMMA 95 11 27 4 3 50 2 3
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Belopp i mkr

Total 
investering

t.o.m 
2019

2020 2021 2022
2023-
2029

Behov 
kommun-

bidrag 
2020

Behov 
kommun-

bidrag 
Helår

Prövas 
innan 
igång-

sättning

4. Expansionsinvesteringar 
KS Kameraövervakning offentlig plats 0,4 0,4 0,1 0,1

BUN Äsperöd förskola om- och tillbyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5
BUN Ny förskola norr Dalaberg 1:1 60,0 2,0 25,0 33,0 5,0
BUN Ny förskola Söder/Centrum 45,0 45,0 3,5
BUN Parken förskola om- och tillbyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5
BUN Bokenäs förskola 30,0 15,0 15,0 2,0
BUN Hälle 1 om/nybyggnad 45,0 15,0 30,0 3,5
BUN Ny förskola Hälle 2 45,0 25,0 20,0 3,5
BUN Herrestad förskola ombyggnad 60,0 60,0 5,0
BUN Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 45,0 3,5
BUN Forshälla/Ammenäs förskola 45,0 45,0 3,5
BUN Källdals förskola 45,0 45,0 3,5
BUN Helenedals förskola 30,0 30,0 2,0
BUN Moduler och övriga lokallösningar 20,0 20,0 3,0 3,0
BUN Äsperöd skola ombyggnad 70,0 35,0 35,0 5,0
BUN Ljungskileskolan om- och tillbyggnad 500,0 20,0 480,0 33,0
BUN Centrum grundskola F-6 nybyggnad 250,0 15,0 235,0 15,0
BUN Centrum grundskola 7-9 nybyggnad 250,0 15,0 235,0 15,0
BUN Forshälla/Ammenäs skola 250,0 250,0 15,0
BUN Bokenäs skola ombyggnad 10,0 2,0 8,0 1,0
BUN Herrestadsskolan reinvestering 50,0 15,0 35,0 3,0
BUN Brandlarm skolor, förskolor 1,0 1,0

BUN
Gymnasieskola ca 500 elever (+idrottshall) (alt 
Sinclair) 300,0 300,0 20,0

SOC Servicebostad LSS 20,0 10,0 10,0 5,0
SOC Gruppbostad LSS  20,0 10,0 10,0 7,0
SOC Servicebostad LSS 20,0 10,0 10,0 5,0
SOC Gruppbostad LSS  20,0 10,0 10,0 7,0
SOC Gruppbostäder, servicebostäder LSS  140,0 140,0 43,0
SOC Nytt Äldreboende 20 platser 80,0 15,0 40,0 25,0 13,0 X
SOC Nytt Äldreboende 40 platser 250,0 250,0 25,0
SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation 58,0 6,0 2,0 3,0 3,0 44,0 0,4 3,7

SOC
Infrastruktur digitalisering - Bra uppkoppling via fiber 
el. alternativ för personal och brukare 48,0 3,0 3,0 3,0 4,0 35,0 1,0 5,1

SBN Göteborgsvägen Etapp 2 5,0 5,0 0,2
SBN Ny väg Kuröd - Lillesjö 25,0 25,0 1,1
SBN Kasenabbevägen 10,0 10,0 0,5

SBN
Mindre investeringar för genomförande av 
handlingsplaner 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,5

4,5

SBN Tuvullsvägen 5,0 0,5 4,5 0,2
SBN Gatuombyggnad VA sanering 20,0 2,0 2,0 2,0 14,0 0,1 0,9
SBN Fastighetsförvärv strategiska och lokalförsörjning 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,2 1,5
SBN Sunningebacken 5,0 5,0 0,2
SBN Sunningebergen gator 10,0 10,0 0,5
SBN Skarsjövallen gator 56,0 56,0 2,5
SBN Temalekplats Ljungskile och centrala Uddevalla 10,0 10,0 0,5

SUMMA 3 243 9 100 229 294 2 612 5 279

TOTAL 6 592 529 724 912 749 3 679 41 418

Summa per nämnd:
Kommunstyrelsen 201,5 11,4 27,4 89,5 57,7 15,5 0,6 5,2
Barn och utbildning 3 162,0 348,0 291,0 330,0 270,0 1 923,0 13,5 202,0
Socialnämnden 905,0 43,0 60,0 67,0 84,0 651,0 8,8 128,2
Samhällsbyggnad 1 656,0 45,0 189,5 197,0 196,5 1 028,0 8,1 49,1
Kultur och fritid 617,2 41,1 145,6 228,0 140,9 61,6 10,5 33,5
Källdalsskolan idrottshall, bibliotek mm 50,0 40,0 10,0
TOTAL 6 592 529 724 912 749 3 679 41 418
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Kommunfullmäktiges beslut: 
 

att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22,16 kronor,  

att fastställa budget för år 2020 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommun-
styrelse samt nämnder på totalt 3 394,6 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2021-2022 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 387,6 mkr 
respektive 3 412,1 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 801 mkr 
för kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2020,  

att de finansiella målen för 2020-2022 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges styrkort 2019-
2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven besluta 
om kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt eventuella mindre 
justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande efter dialog med kommundirektören, att besluta om 
användande av avsatta medel om 15 mkr av effektiviseringsfonden 2020, 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för 
investeringar som blir färdigställda under 2020, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag som 
redovisas,  

att fastställa internräntan för år 2020 till 1,5 %,   

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inkl. internbudget för år 2020 senast under 
november månad 2019,  

att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av 
kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan beställning lämnas 
till samhällsbyggnadsnämnden,  

att godkänna investeringssammanställningen om 724 mkr för 2020, 912 mkr för 2021 samt 749 mkr 
för 2022, 

att investeringar med projektstart 2020 och 2021 får påbörjas, under förutsättning att det finns en 
behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av förutsättningarna 
för en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige, 

att markerade investeringsprojekt ska prövas särskilt av kommunfullmäktige innan igångsättning, 

att i kommunens flerårsplan 2020-2022 uppdra till Socialnämnden att tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden och barn-och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande, 

att i kommunens flerårsplan 2020-2022 uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att tillsammans 
med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande, 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om användande av avsatta medel om 30 mkr av 

effektiviseringsfonden 2020.  
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Bilaga 1 Beräkning demografi   
 

 

 

BERÄKNING DEMOGRAFI 2019 - 2029

Beräkningsfaktorer

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie
1-5 år 6-12 år 6-15 år 16-18 år 65-79 år 80-84 år 85-- 65-79 år 80-84 år 85--

A-pris tkr 157,4 37,2 112,7 141,1 301,8 301,8 301,8 873,8 873,8 873,8
Kompensationsnivå 
egen regi 75% 74% 63% 62% 67% 67% 67% 63% 63% 63%
Kompensationsnivå 
friskolor 81% 76% 83%

Efterfrågenivå 87% 57% 100% 95% 8% 20% 18% 4% 12% 14%

Varav andel egen regi 58% 88% 95%
Varav andel friskolor 42% 12% 5%

Befolkningsförändring utifrån senaste prognos (juni 2018)
Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 6-12 6-15 16-18 65-79 80-84 85+
2019 (föreg prognos) 3 615 4 965 6 945 1 925 8 620 1 705 1 625

2020 ny prognos -135 65 125 35 20 20 50
2021 65 80 145 60 145 15 15
2022 60 70 105 50 75 60 30
2023 35 10 80 50 25 75 25
2024 75 10 80 50 20 85 25
2025 50 10 65 25 -25 115 35
2026 35 35 15 70 -15 105 25
2027 10 50 55 60 75 20 65
2028 0 70 55 55 15 60 75
2029 -10 65 75 -15 80 10 80

3 800 5 430 7 745 2 365 9 035 2 270 2 050

Demografipeng, tkr per år
1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

Justering 2020 -14 209 1 016 9 103 2 961 -1 129 789 2 161 5 685 8 635 7 506
2021 6 841 1 251 10 559 5 076 23 727 5 719 1 621 1 705 9 045 32 772
2022 6 315 1 094 7 646 4 230 19 285 2 958 6 484 3 411 12 853 32 139
2023 3 684 156 5 826 4 230 13 896 986 8 105 2 842 11 934 25 829
2024 7 894 156 5 826 4 230 18 106 789 9 186 2 842 12 817 30 923
2025 5 263 156 4 733 2 115 12 267 -986 12 428 3 979 15 421 27 689
2026 3 684 547 1 092 5 922 11 245 -592 11 347 2 842 13 598 24 843
2027 1 053 782 4 005 5 076 10 915 2 958 2 161 7 390 12 510 23 425
2028 0 1 094 4 005 4 653 9 752 592 6 484 8 527 15 603 25 355
2029 -1 053 1 016 5 462 -1 269 4 156 3 155 1 081 9 096 13 332 17 488

Demografipeng, tkr ackumulerat
1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

Justering 2020 -14 209 1 016 9 103 2 961 -1 129 789 2 161 5 685 8 635 7 506
2021 -7 368 2 267 19 662 8 037 22 598 6 508 3 782 7 390 17 680 40 278
2022 -1 053 3 361 27 308 12 266 41 883 9 466 10 267 10 801 30 534 72 417
2023 2 631 3 518 33 134 16 496 55 779 10 452 18 372 13 643 42 467 98 246
2024 10 525 3 674 38 959 20 726 73 884 11 241 27 558 16 486 55 284 129 169
2025 15 788 3 830 43 693 22 841 86 151 10 255 39 986 20 465 70 706 156 857
2026 19 471 4 377 44 785 28 763 97 396 9 663 51 334 23 308 84 304 181 701
2027 20 524 5 159 48 790 33 839 108 312 12 621 53 495 30 698 96 814 205 125
2028 20 524 6 253 52 795 38 491 118 064 13 213 59 979 39 225 112 417 230 481
2029 19 471 7 270 58 257 37 222 122 220 16 368 61 060 48 321 125 749 247 969

ÄO Ordinärt boende ÄO Särskilt boende
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 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-02-15 Dnr KFN 2021/00021 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
roger.hansson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse mellan markägaren och Uddevalla 

kommun om badplats på fastigheten Kärr 1:1 

Sammanfattning 

Markägaren och Uddevalla kommun har tecknat en överenskommelse, innebärande att 

fastighetsägarna utan krav på ersättning upplåter kommunen att bedriva och ansvara för 

en kommunal badplats på fastigheten Högås-Kärr 1:1.  

Delegationsbeslutet om att driva kommunal badplats avsåg ett år, 2020.   

I denna överenskommelse finns inget angivet datum för överenskommelsens 

upphörande, varför den måste anses gälla över tid eller tills annat anslagits.  

Därför behöver nämnden fatta ett nytt beslut som innebär att vi även under 2021 

bedriver badplats där. Under 2021 genomförs en badplatsöversyn och då denna är klar 

kommer nämnden att ha beslutsunderlag för ett mer långsiktigt beslut.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan fastighetsägarna och Uddevalla kommun angående Kärrs 

badplats, 2020-05-29 

Beslut enligt delegation nr 1 om att upphäva Kultur och fritidsnämndens beslut  

2020-04-22 att avveckla Kärr som kommunal badplats, 2020-05-29 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att bedriva badplats på Högås-Kärr 2021 i enlighet 

med överenskommelse med markägaren. 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Roger Hansson 

Tf förvaltningschef Avdelningschef 

Skickas till 

 

jofl02
Maskinskriven text
12.





 
 

Delegationsbeslut 

 

1(1) 

2020-05-29 Dnr: KFN 2020/00082 

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 

stefan.apelman@uddevalla.se 

 

 

Kultur och fritid 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 64 25 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Beslut enligt delegation nr 1 om att upphäva Kultur och 

fritidsnämndens beslut 2020-04-22 att avveckla Kärr som 

kommunal badplats 
 

Enligt delegation nr 1 kan ordförande fatta beslut å Kultur och fritidsnämndens vägnar, 

enligt 6 kap. § 39 Kommunallagen, i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras och inte 

kan vänta till nästa nämndsammanträde. 

Sammanfattning 

Makarna Kullgren, ägarna av Uddevalla Högås-Kärr 1:1 har gjort en skriftlig 

överenskommelse med Uddevalla kommun, kultur och fritid, där de upplåter sin mark 

för en kommunal badplats utan ersättning från 29 maj 2020. I och med denna 

överenskommelse kan kultur och fritidsnämnden, utan dröjsmål, bedriva och ansvara 

för badplatsen Högås-Kärr 1:1 under 1 juni-1 september 2020. Då makarna Kullgren 

inte längre vill ställa krav på arrendeavtal kan nämnden under ovanstående period 

ansvara för badplatsen. Inför badsäsongen 2021 kommer kultur och fritid kommit fram 

till en badplatsstrategi. 

Beslut 

Att Kultur och fritidsnämndens tidigare beslut om att inte ingå arrendeavtal kvarstår, 

men då fastighetsägarna återtagit kravet på ersättning för upplåtande av Högås-Kärr 1:1, 

kommer Uddevalla kommun bedriva badplats där under 2020. 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

Monica Bang Lindberg 

Ordförande kultur och fritidsnämnden 

 

Bilaga 

Överenskommelse mellan fastighetsägarna och Uddevalla kommun angående Kärrs 

badplats 

 

 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 

hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 

överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 
Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 

efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 

kommunens officiella anslagstavla. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-02-23 Dnr KFN 2021/00024 

  

 

Handläggare 

Kultursamordnare Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 41 
stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Tidpunkt och form för utdelande av kulturpris, kulturstipendium 

och ungdomsledarpris 

Sammanfattning 

Utdelning av kulturpris, kulturstipendium och på senare år även ungdomsledarpris har 

av tradition sedan många år skett vid en julkonsert i Uddevalla kyrka. Kultur och 

fritidsnämnden har fattat beslut om pristagare och stipendiater vid sitt sammanträde i 

november. 

 

På grund av pandemirestriktionerna blev den utdelning som skulle ägt rum i december 

2020 uppskjuten tills vidare. I samband därmed aktualiserades frågan om formerna, 

platsen och tidpunkten för utdelandet.  

 

Det är förvaltningen som beslutar om formerna, platsen och tidpunkten. Den politiska 

dimensionen av ärendet handlar om tidpunkten för Kultur och fritidsnämndens beslut 

om pristagare och stipendiater.  

 

För att underlätta val av annan tid, plats och form för utdelningen, än den som 

traditionsenligt ägt rum i kyrkan, föreslår förvaltningen att nämnden fortsättningsvis 

beslutar om pristagare och stipendiater vid sitt sammanträde i juni. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-02-23 

Förslag till beslut  

 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förändring av plats och tid för utdelandet 

av kulturpris, kulturstipendier och ungdomsledarpris och ska fortsättningsvis besluta om 

mottagare av dessa priser och stipendier vid sitt sammanträde i juni. 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Stellan Hedendahl 

Tf förvaltningschef Kultursamordnare 
 

jofl02
Maskinskriven text
13.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-02-24 Dnr KFN 2021/00002 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-03-03 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut:  

 

Beslut enligt delegation nr l att öppna idrottshallar och simhall för föreningsaktiviteter 

riktade till barn och unga födda 2002 och senare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-02-24 Dnr KFN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2021-03-03 

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

 

Förutsättningar för budgetdialogen 2021 inför flerårsplan 2022-2024 med budget 2022  

Beslut KS 2021-01-27 § 19 

Bilaga förutsättningar 

Tjänsteskrivelse KLK 2021-01-12 

 

Investeringar och driftkostnader avseende ersättningsytor för Rimnersområdets 

fotbollsplaner B-plan och C-plan 

Beslut KS 2021-01-27 § 16 

Tjänsteskrivelse KLK 2021-01-19 

 

Justering av kommunbidrag 2021  

 Beslut KS 2021-01-27 

 Tjänsteskrivelse KLK 2021-01-04 

 

 

Lokalförsörjningsplan 2021-2031 för Uddevalla kommun  

 Beslut KS 2021-01-27 § 17 

 Tjänsteskrivelse KLK 2020-12-22  

 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av kommunfullmäktigeuppdrag – 

Rimnersområdet  

Beslut SBN 2020-12-17 § 508 

Tjänsteskrivelse SB 2020-11-25  

 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2019-2021  

Beslut KF 2021-02-10 § 3 

Beslut KS 2021-01-27 § 5  

Tjänsteskrivelse KLK 2021-02-05 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 
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