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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan kl. 08:30 onsdagen den 19 maj 2021  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Charlotte Larsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
I tur att justera: Ann-Charlott Gustafsson (UP) alternativt Merja Henning 

(UP) 

Beräknad tid: onsdag 26 maj 2021, kl 16:00 

 

2.  Information från förvaltningen  Roger Granat 

3.  Information om egenkontroll IFO – bistånd äldre Annikki Norén 

Camilla Göthberg 

4.  Information från socialtjänstens verksamheter Camilla Göthberg 

Ninni Söderving 

5.  Information om äldrecentrum Edina Cehic 

Carina Henriksson  

Jasmina Salja Pajic 

6.  Information om stadsbidrag 
  

Roger Granat 

7.  Information om översyn LOV  Åsa Jarhag Håkansson 

8.  Delårsrapport april 2021 socialnämnden 
Dnr SN 2021/00092 

(Handlingar kommer senare) 

Roger Granat 

Emma Rydberg 

Åkerblom 

Åsa Jarhag Håkansson 

9.  Remiss från Kultur och fritid gällande Hållbart friluftsliv - Uddevalla 

kommuns friluftsplan 2030 
Dnr SN 2021/00052  

Lars Alfredsson 

10.  Socialnämndens månadsrapporter 2021 
Dnr SN 2021/00005 

(Handlingar kommer senare)  

Roger Granat 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Sammanställning av inkomna synpunkter 2021 
Dnr SN 2021/00006  

 

12.  Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 
Dnr SN 2021/00003  

 

13.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 

2021 
Dnr SN 2021/00004  

 

14.  Information från ordföranden  

15.  Socialnämndens ärendebalanslista 2021 
Dnr SN 2021/00002 

 

 

INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA  

 

 

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. 
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Handläggare 

Administrativ chef Lars Alfredsson 

Telefon 0522-69 70 23 
lars.g.alfredsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Kultur och fritid gällande Hållbart friluftsliv - 

Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har i flerårsplan 2020 - 2022 ett uppdrag att ta fram en 

övergripande plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun.  

Planen förväntas ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar 

till att förtydliga det kommunala friluftsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för 

arbetet med friluftsfrågor för befolkningens friluftsvanor.  

 

Den övergripande planen ska vara vägledande för och samordna de kommunala 

friluftsinsatserna samt klargöra ansvarsfördelningen mellan nämnder och 

strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Remissutgåva Hållbart friluftsliv, Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 

Följebrev från Kultur och Fritid -Önskan om remissutlåtande på Hållbart friluftsliv 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

För socialnämndens verksamhetsområde är det viktigt att friluftslivet planeras och 

tlllgänglighetsanpassas så att det möjliggör besök för våra brukare i skog, natur och 

kulturlandskapet. 

Vid nybyggnation och lokalplanering är det viktigt att det planeras för möjlighet till 

friluftsliv och kulturaktiviteter för att skapa en god hälsa för brukarna 

 

Socialnämnden är positiv till framtagen plan för hållbart friluftsliv del I 
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Socialnämnden berörs främst av friluftsmålen 

Tillgänglig natur för alla – Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att 

alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet 

 

Tillgång till natur och friluftsliv – För att friluftsmålen om tillgång till natur ska 

kunna uppnås behöver friluftslivets behov säkerställas genomhållbart brukande, fysisk 

planering och bevarande 

 

Friluftsliv för god folkhälsa – Riksdagens mål om friluftsliv för god folkhälsa handlar 

om att skapa goda förutsättningar så att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i 

natur och kulturlandskapet. 

 

När det gäller framtagandet av del II av friluftsplanen så kommer socialtjänsten att utse 

representanter från verksamheterna till den kommungemensamma friluftsorganisationen 

för samverkan och samordning av det gemensamma friluftslivsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Lars Alfredsson 

Socialchef Administrativ chef 

Skickas till 

Kultur och fritidsnämnden 

Socialchef 

Administrativ chef 

Avdelningschef Social Omsorg 



UDDEVALLA KOMMUN 

2021 -02- 1 9 
Socialtjänsten 

Kilbäckskontoret 

2021-02-18 
l (2) 

Dnr: 2019:00177 

Handläggare 
Utvecklare Robert Wahlström 
Utvecklare Anna-Helena Wiechel 
Telefon +46522696459 l +46522696511 

Samtliga nämnder i Uddevalla 
kommun 

Önskan om remissutlåtande på Hållbart friluftsliv 
Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram en 
plan för hållbart friluftsliv. Denna plan ska vara vägledande för, och samordna, 
det kommunala arbetet med friluftsliv. I uppdraget ingick även att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan nämnder, för att kvalitetssäkra arbetet över tid. 

Planen tar sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv; 

• Tillgänglig natur för alla 

• Starkt engagemang och samverkan 
för friluftslivet 

• Allemansrätten 

• Tillgång till natur för friluftsliv 

• Attraktiv tätortsnära natur 

• Hållbar regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling 

• Skyddade områden som resurs för 
friluftslivet 

• Ett rikt friluftsliv i skolan 

• Friluftsliv för god folkhälsa 

• God kunskap om friluftsliv 

Planen kommer att bestå av två delar, varav ni nu kommenterar den första. Del l 
utgör den övergripande ramen för det långsiktiga kommunala friluftslivsarbetet 
utifrån vilken samtliga nämnders insatser och ställningstaganden utgår. 
Utgångspunkten för det kommunala friluftslivsarbetet är att underlätta 
medborgarnas möjlighet och tillgång till naturupplevelser och välbefinnande. 

Del l innehåller sex utpekade områden som utgör plattformen för det 
kommungemensamma arbetet med friluftsliv. Dessa ska gemensamt och 
samordnat styra arbetet mot planens övergripande mål. 

Kultur och fritid 
Fritid och unga Pastadress Besöksadress Telefon 

451 Bl UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen l 0522-69 60 00 
www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se 



2021-02-18 

I denna remissrunda önskas följande frågeställningar beaktas: 

• Vad är er bedömning om planen i sin helhet? 

• Finns det övergripande områden/förutsättningar inom ert fält som inte ryms i den 
nuvarande planen? 

• Övriga synpunkter? 

Kultur och fritidsnämnden vill ha ett svar senast den 30 april 2021. 

Under hösten 2021 kommer arbetet med del II att påbörjas. Varje nämnd kommer 
då att bidra med sina strategiska ställningstaganden inom de sex utpekade 
områdena, det vill säga inom vilka utpekade områden och på vilket sätt de ska 
bidra till att uppfylla det övergripande målet med det kommunala 
friluftslivsarbetet 

Med vänlig hälsning 
Kultur och fritid 

Robert Wahlström & Anna-Helena Wiechel 
Utvecklare 

2 (2) 
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Hållbart friluftsliv 
Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 

UDDEVALLA KOMMUN 

2021 -02- 19 
Socialt}änsten 

Kilbäckskontoret 
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ni n n 
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020-2022 i uppdrag att ta fram en övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun". Planen förväntas 

ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för 

arbetet med friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de kommunala 

friluftsinsatsema. Likaså ska ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 

Planen består av två delar; första delen utgör de övergripande ramarna för det kommungemensamma friluftslivsarbetet inklusive övergripande mål och 

utpekade områden. Andra delen beskriver, utifrån varje nämnds bidrag inom vart och ett av de utpekade områdena, hur ansvaret fördelas mellan kommunens 

olika nämnder samt vilken inriktning som den kommunövergripande friluftsorganisationen ska ha. 

Organisation 

styrgrupp 

Roger Hansson, Kultur och fritidsförvaltningen 

Projektledning 

Robert Wahlström, Kultur och fritid 

Anna-Helena Wiechel, Kultur och fritid 
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Förvaltningsövergripande arbetsgrupp 

Lynn Joel, Kommunledningskontoret 

Amanda Windeman, Kommunledningskontoret 

Anna Thoren Skrote, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Malin Kolviken, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Referensgrupp 

Kultur och fritidsnämnden 

~la 
~urvåros 
~tsnlngen 



a run 

De tio nationella m - !en föi- friluftsliv 

Det övergripande målet för den nationella friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen. Naturvårdsverket är den statliga 

myndighet som samordnar och bevakar att riksdagens tio friluftspolitiska mål efterlevs. 

Tillgänglig natur för alla 
Riksdagens mål om 
tillgänglig natur för alla 

innebär att alla människor ska ha 
möjlighet att vistas i och njuta av 
natur- och kulturlandskapet. 

Hållbar regional tillväxt 
och landsbygdsutveckling 
Friluftsmålet om hållbar 

3 

regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling innebär att 
friluftsliv och turism bidrar till att 
stärka den lokala och regionala 
attraktiviteten och medverkar till 
en stark, hållbar utveckling och 
regional tillväxt. 

starkt engagemang och 
samverkan for friluftslivet 
Riksdagens mål om stärkt 

engagemang och samverkan för 
friluftslivet sätter individens 

personliga val och engagemang i 
centrum. 

Skyddade områden som 
resurs för friluftslivet 
Friluftsmålet om skyddade 

områden som resurs för friluftslivet 
handlar om att naturområden ska 
göras attraktiva för friluftsliv och 
rekreation. 

Allemansrätten 
Viktiga mål tor 
friluftspolitiken är att 

allemansrätten värnas och att 
allmänhet, markägare, föreningar 
och företag har god kunskap om 
allemansrätten. 

Ett rikt friluftsliv i skolan 
Friluftsmålet om ett rikt 
friluftsliv i skolan innebär 

att förskolor och skolor bedriver 
friluftslivsverksamhet och 
undervisning om förutsättningar 
för en god miljö och hållbar 
utveckling. 

Tillgång till natur flir 
friluftsliv 
För att friluftsmålet om 

tillgång till natur ska kunna uppnås 
behöver friluftslivets behov 

säkerställs genom hållbart 
brukande, l)rsisk planering och 
bevarande. 

Friluftsliv fOr god 
folkhälsa 
Riksdagens mål om 

friluftsliv för god folkhälsa handlar 
om att skapa goda förutsättningar 
så att människor kan vara 
regelbundet l)rsiskt aktiva i natur
och kulturlandskapet. 

Attraktiv tätortsnära 
natur 
Friluftsmålet om attraktiv 

tätortsnära natur innebär att det ska 
finnas tillgång till attraktiv natur i 
och i närheten av tätorter. 
Allmänheten ska ha tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära 
landskap med höga frilufts- , natur
och kulturmiljövärden. 

God kunskap om 
friluftslivet 
Friluftsmålet om god 

kunskap om friluftslivet innebär att 
det bör finnas etablerad forskning 
och statistikinsamling kring 
friluftsliv. 



Uddevalla kommuns vision, med de tre värdeorden Liv, Lust och Läge, ger den kommunala friluftslivsorganisationen en tydlig övergripande förankring. 

ställningstaganden för friluftslivet i kommande översiktsplan, samt Kultur och fritidsnämndens övergripande mål och principer för styrning är vägledande. 

Friluftslivspolitiken regleras också i bland annat Plan- och bygg lagen, 1 Miljöbalken2 och i läro- och ämnesplaner. 3 Friluftspolitiken är också länkad till de 

nationella miljökvalitetsmålen. 4 

Friluftslivet behöver säkras, inte bara i nutid utan även långsiktigt. Det kulturella arvet med livet vid och på havet, fjällmiljöerna med dess gårdar och historian 

som regementsstad skapar, i kombination med allemansrätten, goda förutsättningar för ett kvalitativt friluftsliv för alla medborgare. För att kunna förvalta och 

bygga vidare på dessa goda förutsättningar, krävs en gemensam målbild, tydlig politisk förankring och en långsiktig, strategisk och övergripande 

friluftslivsplan. För att få till stånd nödvändig samordning och prioritering krävs en formaliserad förvaltningsgemensam friluftsorganisation bestående av 

representanter från samtliga förvaltningar. Friluftsorganisationen bör jobba aktivt för att säkra ett heltäckande och framåtsyftande skydd för friluftslivet, inte 

minst vad gäller de bostadsnära friluftsområdena. Välfungerande friluftspolitik ökar resurseffektiviteten i den kommunala organisationen. 

1 Natur och iriluftsliv- PBL kunskapshanken- Bon~rkel 
2 Riksintn.:ss~ l örnmun ard och Ji·ilulbli\ (. liljiib:1lkcns ~ kupitd 6 i 1 l. BJ 
3 https: //www.skolverkct.se/ 
4 Svcriues miljömal - . ' ·ri!!eS miljömul ( "\'criucsmiljomal.s ·) 
4 



O v ·· :-~ ens D 

o ver an 

Människor skattar möjligheten att utöva friluftsliv högt, så till den grad att det ofta påverkar val av bostadsort och bostadsområde. Det gör att den kommunala 

friluftspolitiken blir en angelägen strategisk fråga för såväl kompetensförsörjning och turismnäring som för folkhälsoarbetet och kultur- och naturmiljövården. 

Friluftslivet medför många positiva värden för både samhälle och individ. Friluftslivets egenvärde, det vill säga den existentiella livskvaliteten som var och en 

förnimmer i kontakten med naturen, är kanske den mest centrala. Men friluftslivet erbjuder också andra nyttor. Det utgör en källa till rekreation, psykiskt och 

fYsiskt välbefinnande och social gemenskap, det motverkar stillasittande, erbjuder en inspirerande pedagogisk miljö och ökar människors vilja att vårda och 

värna naturen. Friluftslivet utgör en central komponent i den ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara samhällsutvecklingen. 

Ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv är följaktligen· en viktig folkhälsopolitisk fråga, vilket Folkhälsomyndigheten slår fast. s Därför är det av särskild vikt att 

det offentliga ökar förutsättningar för alla att på lika villkor vistas i naturen. 

Naturvårdsverkets senaste sammanställning över den svenska befolkningens friluftsvanor visar att fYra av fem svenskar är ganska eller mycket ofta ute i 

naturen under längre ledigheter. Ungefår hälften uppger sig vara ute i naturen på vardagarna. Följaktligen är hälften av svenskarna inte ute i naturen i 

vardagen. 6 Tillgång tilllämpliga platser, kunskap och information om utbud och möjligheter är några av hindren för att delta i olika aktiviteter utomhus på 

fritiden, men också upplevelsen av tidsbrist och sällskap. 

Friluftslivet som kulturhistorisk rörelse är starkt förankrad i den ideella sektorn och dagens föreningar utgör fortfarande en viktig roll. Föreningarna förenar 

och aktiverar många människor genom sin verksamhet som förmedlar kunskap och fårdigheter för friluftslivet och för vidare de sociala och kulturella 

aspekterna kring friluftslivet som filosofisk institution. De ideella föreningarna ryller därtill en viktig funktion genom att deras verksamheter kommer den 

breda allmänheten till gagn. Detta sker genom upprätthållande och etablerande av exempelvis leder, spår, vindskydd, eldstäder, rastplatser, bryggor, spänger. 

Dessa insatser har stor betydelse för allemansrättsutövandet många fler kan nyttja allemansrätten utan att vara medlemmar i, eller organiserar sig i, föreningar. 

Det ideella arbete som sker är således en viktig faktor för ett blomstrande friluftsliv. 

s Naturvårdsverket "Uppföljning av målen får friluftspolitiken 2019" s. 85 
6 htw: l/www.IKtlllr\ nnls\ l'rkcLsdDm:umc.:n smublikatiuncr<>-I00/978-IJ 1-6_0-6SS7-5.pl.ll'?piå=.,.:i513 s. 7 
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Syffe och mål 

Överg ripande mal 

Med omsorg för framtiden förvaltar och utvecklar vi tillsammans 

ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag! 

Det övergripande målet är nedbrutet i sex utpekade områden. De utpekade områdena är sprungna ur de tio nationella målen för friluftsliv, lokala 

styrdokument, tidigare lokala kartläggningar inom området samt andra kommuners friluftsplaner. 

Friluftsplanen är en specificering av översiktsplanen avseende arbetet med det långsiktiga kommunala friluftslivsarbetet Genom att peka ut den långsiktiga 

strategiska viljeriktningen är syftet att stödja och vägleda utformningen av det kommungemensamma arbetet avseende förvärv, underhåll och utveckling av 

friluftslivsområden samt underlätta medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. Planen riktar sig främst till den interna kommunorganisationen, med 

utgångspunkten att inspirera och stödja medborgamas möjlighet till att vistas ute i naturen. 
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Vad .. r t~·luffsrv 

Den officiella definitionen av friluftsliv är "vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling". 7 

Denna plan vilar på tolkningen att friluftsliv således inte är knutet till en aktivitet utan är en erfarenhet eller den sinnesstämning som kan uppstå sig när 

användaren befinner sig i dessa miljöer. De faktorer som motverkar upplevelsen av friluftsliv är följaktligen element som hindrar användaren från att uppfYlla 

dessa förutsättningar. Friluftslivsarbetet inom kommunen ska genomsyras av detta synsätt och kommunens viktigaste uppgift är att skapa miljöer som bidrar 

till positiva upplevelser. 

Att vistas innebär inte att någon förflyttning behöver ske, utan att befinna sig i miljön är det centrala. Målet med vistelsen är att uppleva välbefinnande och att 

få en naturupplevelse. Detta ställer stora krav på miljöerna för friluftsliv. Många aspekter av det moderna samhället stör möjligheten till välbefinnande på 

samma sätt som naturupplevelsen är känslig för ingrepp och påverkan. 

7 hnn:/lwww.naturvnn.l~\·crkct.sc/Dm:umcntsl t uhlikation..:r6400/97 '-9 l-620-6887-5.ot.lr?pid: :!4 " l J s. 7 
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Utpekade områden för kommunalt friluftslivsarbete 

För att nå det övergripande målet med friluftsliv krävs samverkan inom följande utpekade områden. De utpekade områdena utgår från en modell där områdena 

representeras i ett så kallat Venn-diagram. Detta är för att fortydliga att samtliga områden påverkar varandra och påverkas av varandra. Diagrammet ska även 

tolkas på så sätt att det inte går att uppnå ett mål på bekostnad av ett annat. För att arbeta mot det övergripande målet måste samtliga områden forbättras 

samordnat. 
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Tillväxt 
Kommunens ansvar för en 
hållbar progression inom 
de utpekade områdena 

Kvalitet 
l vllke grad användoren 

upplever aktivlielen 
meningsfull och 
ldllredsslöllonde 

Tillgång 

Kommunens ansvar att 
tillgodose användamas 

tillgång tiR fr~uftsytor. 

Trygghet 
Kommunens ansvor oH 

motverka oro eller 
lveksomhel hos 

användoren 

Tillgänglighet 

l vilken grad användaren 
upplever sig ha möjlighet 

till friluftsliv 

Attraktivitet 

l vilken grad användaren 
vill utöva friluftsaktiviteten 

la 
rvåros 

ntngen 



Ti!loönoi!a'let 
'--' '-' '-' 

I vilken grad användaren upplever sig ha möjlighet till friluftsliv. 

Graden av tillgänglighet bygger på en kedja av faktorer där ingen del är starkare än den svagaste länken. Tillgänglighet börjar långt före vistelsen i form av 

information, marknadsföring och kunskap. Detta följs sedan upp av möjligheterna i att resa till platsen och avslutas med utformningen av den faktiska miljön. 

Alla de komponenter som bygger upp tillgängligheten måste även vara kopplade till varandra. 

Uppfattningen av tillgänglighet skiljer sig mellan individer men kan på många sätt generaliseras. Uppgiften blir således att identifiera vilka faktorer som bryter 

kedjan och gör så att känslan av tillgänglighet minskar eller saknas helt. Vana användare kan i större utsträckning tolerera brister i tillgänglighet, dock ska 

även användare som rör sig sällan eller aldrig i skog och mark uppleva friluftslivet som tillgängligt: ända från den första exponeringen till dess att de har 

avslutat en vistelse i naturmiljön . 

.r<crn niunens ro!f 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta om den fysiska och digitala informationen vi tillhandahåller om områden och aktiviteter och för att användare ska 

ha vetskap om vad som finns. Vidare berör det utformningen av de naturområden vi marknadsför och erbjuder, samt vilken information och vägledning som 

finns på plats. Användarnas väg till och från olika områden är en viktig aspekt för att skapa tillgänglighet. 

Friluftslivet behöver även utgöra en del av den fysiska planeringen för att skapa god geografisk täckning av områden samt att sätta in friluftslivet i den 

samhällsutveckling som kommunen driver. 

9 
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I vilken grad användaren vill utöva friluftslivsaktiviteten. 

Attraktivitet handlar om den subjektiva upplevelsen av utbudet av områden och aktiviteter i kombination med kvaliteten. Kvaliteten är avgörande för att 

attraktiviteten ska vara god, men det bygger även på mönster hos användare - så som medborgare, besökare och turister - men även hos samhället i stort. 

Dessa mönster samt vilka faktorer som får oss att vilja ta oss ut måste undersökas kontinuerligt. 

En viktig del i att skapa attraktiva miljöer är att låta kvalitet vara tongivande i utveckling av friluftslivet för att sedan förstärka de faktorer som skapar 

attraktivitet, i stället för att bara utgå från tillgängliga områden. 

Korn '!l uner.s roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta initialt om att finna metoder för att skapa torståelse för användarnas vanor, viljor, mönster och efterfrågan för att 

kunna utforma miljöer och utveckla utbudet på ett välavvägt sätt. Det handlar dock lika mycket om att utreda vad som gör ett område oattraktivt för friluftsliv . 

lO 

@la 
rvårds 

niogen 



Kommunens ansvar att motverka oro eller tveksamhet hos användaren. 

Trygghet handlar om utövarens tillit till sin egen förmåga att på ett säkert sätt kunna genomföra en vistelse i naturen. Undervisning i skolan spelar en central 

roll i att skapa förtrogenhet hos barn och unga, men det finns även ett behov av detsamma hos andra ålderskategorier. 

Det handlar även om att skapa trygghet i vad utövaren kan förvänta sig av de anläggningar och områden som kommunen tillhandahåller och marknadsför till 

allmänheten. Olika typer av områden kräver olika insatser i olika stor utsträckning för att öka tryggheten. Områden ska dock aldrig upplevas som hotfulla eller 

obehagliga oberoende av vem användaren är. 

:<ommu:1ens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta framför allt om två frågor: fysiska miljöer och kunskapsförmedling. Den fysiska aspekten utgörs av att skapa 

miljöer som inte upplevs som otrygga eller osäkra. Detta kan åstadkommas genom fysiska ingrepp, information eller sociala åtgärder. Gällande 

kunskapsförmedling handlar det om att stödja olika åtgärder för att minska allmänhetens trösklar orsakade av brist på erfarenhet, kunskap eller förtrogenhet. 

Det handlar om riktade insatser till vuxna, utveckling av fritidsaktiviteter för barn och unga samt stöd till skola för undervisning av friluftsliv . 

Utöver detta behövs kunskapsinsamling kring varför personer väljer att avstå från vissa områden, vissa aktiviteter eller från friluftsliv som helhet. 

11 
~la 
vurvtrds 

salsnongen 



Kvalitet 

I vilken grad användaren upplever aktiviteten meningsfull och tillfredsställande. 

Kvalitet utgörs av användarens uppfattning av välbefinnande under sin vistelse samt kvaliteten på naturupplevelsen. Genom att exempelvis belysa och säkra 

naturvärden skapas starkare upplevelser i miljön. Lika viktig är avsaknad av störande inslag i upplevelsen, då dessa minskar möjligheten till välbefinnande, 

avslappning och rekreation. Kvalitet bör därför i många fall stå över kvantitet vad gäller friluftsliv. Ett kvantitativt stort utbud tyller inte nödvändigtvis 

behovet hos användaren om kvaliteten på utbudet är bristande. 

Viktiga faktorer som ökar upplevelsen av meningsfullhet är att användaren har förståelse för, och är medveten om de fördelar och vinster som kommer med att 

utöva friluftsliv. Kunskap, erfarenhet och förståelse behöver även stärkas hos personer som sällan eller aldrig tar del av friluftslivet. 

l<ornrnut 1ens ro!! 

Kvalitet inom kommunalt friluftsliv behöver vara evidensbaserat De faktorer som ökar kvaliteten är i stor utsträckning universella och har belägg i forskning 

kring effekter och förutsättningar för rekreation. 

Kvalitet handlar om att skydda naturmiljöer som används för friluftsliv från ingrepp som minskar naturvärdet eller den biologisk mångfalden. Det handlar om 

att erbjuda ett mervärde till upplevelsen och att öka användarnas kunskaper för att öka medvetenheten kring den miljön de befinner sig i. Parallellt med detta 

behöver störningar för utövaren kartläggas och minimeras. Friluftslivet måste även förankras i den fysiska planeringen för att kvalitet och attraktivitet ska vara 

mer framträdande i utvecklingen av friluftslivet. 

12 



Kommunens ansvar att tillgodose användarnas tillgång till y tor för friluftsliv. 

Tillgång är både ett konkret mått på antal området för friluftsliv och storleken på dessa men är även en upplevd känsla kopplat till tillgänglighet. Tillgång till 

olika typer av områden tillsammans med god tillgänglighet kan skapa ett smörgåsbord för användaren. Därför måste den konkreta tillgången på områden för 

friluftsliv samspela med tillgänglighet, attraktivitet och kvalitet: det räcker inte med att bara ha tillgång till områden, utan de måste även förvaltas på ett sätt 

som möjliggör friluftsliv. 

Tillgången på områden för friluftsliv måste även genomsyra alla nivåer och aspekter av samhällsplanering, bebyggelse och boende. Utan bostadsnära tillgång 

till miljöer som tillgodoser tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet, kan aldrig friluftslivet få en naturlig plats i vardagen. 

i<ornrnunens roi! 

Det kommunala perspektivet på tillgång innebär framför allt att tillgodose efterfrågan på miljöer för friluftsliv samt bi ytor så som parkeringar till dessa. Detta 

innebär dels att möta den efterfrågan vi har i dagsläget, dels att framtidens behov inbegrips i övrig planering. I nya och gamla områden bör det strävas efter att 

åstadkomma och bibehålla höga natur- och kulturvärden, att skapa möjligheter till diversifierat friluftsliv och att säkra geografisk spridning av områdena inom 

kommunen. Detta sistnämnda innefattar tryggande av såväl tätortsnära områden som områden längre bort. 

13 
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Kommunens ansvar för en hållbar progression inom de utpekade områdena. 

Tillväxt är en naturlig del i samhället och således även en naturlig del i friluftslivet. Tillväxt kan både utgöra ett hot och en möjlighet för friluftslivet vilket 

innebär att samhällets tillväxt behöver ske i samklang med friluftsliv och naturvård. En samhällsplanering som tar dessa faktorer i beaktning ger stora vinster 

på lång sikt. För att kommunen på ett konkurrenskraftigt sätt ska kunna utmärka sig i regionen som turistmål och som attraktiv kommun för boende behöver 

tillväxten vara välplanerad. Detsamma gäller för att stärka folkhälsan. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är därför viktiga aspekter även inom detta 

fält. 

Friluftslivet i sig är även det i ständig rörelse och förändring, så förbättringsarbetet och utvecklingen bör vara kontinuerlig. Tillväxt behöver därför inte 

nödvändigtvis betyda ökning eller fysisk expansion, utan kan lika gärna tolkas som progression eller förädling. 

Kon>.'Tii.Jnens roi/ 

Kommunens roll inom tillväxt handlar primärt om att tillse att förutsättningarna för friluftsliv inom kommunen förbättras över tid i takt med att övriga 

förändringar sker. Dessa förändringar kan utgöras av ändrade förutsättningar för den kommunala organisationen, samhällsutvecklingen eller ändrad 

efterfrågan från allmänheten. Omvärldsbevakning bör därför ske kontinuerligt och revision av denna plan bör ske medjämna mellanrum. 
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Genomförande 

a) Uddevalla kommuns Plan för hållbart friluftsliv (2030) del l antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument som anger den 

övergripande riktningen på friluftslivsarbetet i Uddevana kommun. Planen utgör den ram som varje nämnd har att utgå ifrån i sina respektive insatser 

inom friluftslivet. 

b) Del II utformas efter förankringsprocess. Den består av de strategiska ställningstaganden som varje nämnd beslutar att rikta in sitt friluftslivsarbete på, 

samt de målsättningar inom varje ställningstagande som nämnden har. Förvaltningarna har sedan till uppgift att verkställa dessa, i samverkan med 

övriga representanter i den kommungemensamma friluftsorganisationen. Varje förvaltning utser också en eller flera representanter till den 

kommungemensamma friluftsorganisationen för samverkan och samordning av det gemensamma friluftslivsarbetet 

c) Uppföljning och analys. Årligen följs hela kommunens friluftslivsarbete upp i kommunfullmäktige utifrån friluftsplanen. Tillsammans ska alla 

nämnder säkra att kommunen arbetar i enlighet med samtliga sex utpekade områden. 

Komn1unikation av dokumentet 

Friluftsplanen ska vara ett välkänt dokument i kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar mandatperiodens 

strategiska plan. Kultur och fritidsnämnden är ansvarig för att hålla dokumentet levande genom att vara samordnande nämnd för den kommungemensamma 

friluftsorganisationen. Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida. 

Uoof n·n oc u v r er'n l ena 1::. 

Varje nämnd följer tertialvis upp sitt arbete inom sina områden i enlighet med det kommunala uppföljningssystemet Den kommungemensamma 

friluftsorganisationen följer upp samtliga nämnders arbete till årsredovisningen och rapporterar till kommunfullmäktige. 
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Revidering 

Det övergripande målet för den kommunala friluftspolitiken specificeras i de sex utpekade områdena. Bedöms något område vara i behov av revidering, bör 

också det övergripande målet bli f"öremål f"ör revidering. Detta ställningstagande sker årligen i samband med den kommunala friluftsorganisationens 

rapportering av arbetet till kommunfullmäktige. 

Källförteckning 

Boverket. PBL Kunskapsboken- En handbok om Plan- och Bygg/agen. 2020 

Naturvårdsverket. Uppföljning av de tio friluftspolitiska målen 2019. 2019 

Naturvårdsverket. Friluftsliv 2018 -Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor. 2019 

Naturvårdsverket. Tema fakta- Hushållning med värdefull natur, riksintresseför naturvård och friluftsliv. 2015 

Skolverket.se 

Sverigesmiljomal.se 
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Sammanställning för synpunkter för april 2021

Ärendenr/ Synpunkter på VerksamhetsområdeVerksamhet Avdelningschef Inkom/ Antal
man/kvinna Avslutad 2021
2021/90 Klagomål via IVO gällande  Avd social omsorg Sektionen socialpsykiatri Marion Vaern 2021‐04‐23 12.

socialpsykiatrin
2021MC28030 Klagomål gällande vård‐och Avd social omsorg Sektionen vård‐och omsorgs Maria Kullander 2021‐04‐12 13.
man omsorgsboende boende 2021‐04‐22
2021MC31500 Beröm till hemtjänsten Avd social omsorg Sektionen hemtjänst Marion Vaern 2021‐04‐22 14.
man 2021‐04‐22



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-05-12 Dnr SN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

 KF beslut 2021-04-14 § 78 gällande ny ersättare i socialnämnden (SN 279036 

DOK). 

 KF beslut 2021-04-14 § 65, Redovisning av motioner och medborgarförslag som 

inte avgjorts den 28 februari 2021 (SN  279035 DOK). 

 KF beslut 2021-04-14 § 67 gällande Revisionsberättelse 2020 för Uddevalla 

kommun (SN 279004 DOK). 

 Beslut från IVO gällande klagomål inom hälso-och sjukvård (SN 2019 265). 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-05-12 Dnr SN 2021/00004 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

Telefon 0522-69 70 22 
charlotte.a.larsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 

delegeringsordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-05-10. 

 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-05-10. 

 Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-05-10. 

 Statistisk sammanställning av beslut fattade fr o m 2019-2021 tertial 1 inom individ- 

och familjeomsorg samt rörande äldreomsorg, LSS och avgifter. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-05-05. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

 

 

 
 



  Beslutsförteckning 
Socialtjänsten 

 

2021-05-10 

 1 (2) 

 

Sida 1 av 2 
 

 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslutsförteckning till socialnämndens sammanträde 2021-05-19 

 

*Nummer i delegeringsordningen 

 

 

Personnr/ 

diarienr 

Namn och adress Beslut Besluts- 

datum 

Beslut av 
(befattning och 

namn) 

Nr* 

WADE-

2021-00004     

Zettergrens livs AB, 

Lövskogsgatan 8, 

451 54 Uddevalla, 

med 

organisationsnumm

er 559161-9589 

att bevilja Zettergrens livs AB 

tobakstillstånd i enlighet med 

5 kap. 3§ Lag om tobak och 

likande produkter för 

distanshandel 

2021-04-16 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2021-00007     

Matbutiken 

Vällebergsvägen 

AB, 

Vällebergsvägen 27, 

459 30 Ljungskile 

med 

organisationsnumm

er 559015-9553 

 

att bevilja Matbutiken 

Vällebergsvägen AB 

tobakstillstånd i enlighet med 

5 kap. 3§ Lag om tobak och 

likande produkter för 

distanshandel 

2021-04-16 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2021-00011     

Compass Group 

AB, Box 30170, 

104 25 Stockholm, 

med 

organisationsnumm

er 556258-1461 

att bevilja Compass Group AB 

tobakstillstånd i enlighet med 

5 kap. 3§ Lag om tobak och 

likande produkter, enligt 

ansökan om stadigvarande 

försäljning till allmänheten vid 

MR Grodan 

2021-04-16 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

12-2021-

00010 

Anders Bagge 

Resturang AB, 

Kilbäcksgatan  21, 

451 31 Uddevalla, 

med 

organisationsnumm

er 556947-2680 

Tillståndsenheten beslutar att 

återkalla ovannämnda 

serveringstillstånd enligt 9 

kap. 18 § 1 punkten 

alkohollagen samt att 

avregistrera serveringslokalen 

med ovanstående 

restaurangnummer och 

tillståndshavare ur 

restaurangregistret med 

anledning av inkommen egen 

anmälan om upphörande. 

2021-04-28 Pernilla 

Gilvad 

Tillstånds-

handläggare 

7:19 



  Beslutsförteckning 
Socialtjänsten 

 

2021-05-10 

 2 (2) 

 

Sida 2 av 2 
 

WADE-

2021-00010     

Anas Barbour, Unda 

149, 451 94 

Uddevalla, med 

organisationsnumm

er 801112-1251 

att bevilja Anas Barbour 

tobakstillstånd i enlighet med 

5 kap. 3§ Lag om tobak och 

likande produkter, enligt 

ansökan om stadigvarande 

försäljning till allmänheten vid 

Unda Livs 

 

2021-04-29 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2021-00009     

Hultsten Fastigheter 

AB, Södra 

Viktoriagatan 46 C, 

411 30 Göteborg, 

med 

organisationsnumm

er 559221-7045 

 

att bevilja Hultsten Fastigheter 

AB tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om tobak 

och likande produkter, enligt 

ansökan om stadigvarande 

försäljning till allmänheten vid 

Tempo Jacobs Matcenter 

2021-05-05 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2021-00003 

Söder Express 

(Mohamad Alsadi), 

Göteborgsvägen 

21A, 451 42 

Uddevalla. 

Organisationsnumm

er 961128-7757 

att bevilja Mohamad Alsadi 

tobakstillstånd i enlighet med 

5 kap. 3 § Lag om tobak och 

liknande produkter, enligt 

ansökan om stadigvarande 

försäljning till allmänheten vid 

Söder Express. 

21-05-06 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 

WADE-

2021-00001 

LANA kiosk AB, 

Kålgårdsbergsgatan 

3, 451 30 

Uddevalla. 

Oraganisationsnum

mer 559286-5017 

att bevilja LANA kiosk AB 

tobakstillstånd i enlighet med 

5 kap. 3 § Lag om tobak och 

liknande produkter, enligt 

ansökan om stadigvarande 

försäljning till allmänheten vid 

LANA kiosk. 

21-05-06 Ninni 

Söderving 

Enhetschef 

vid 

förebyggand

eenheten 

8:1 
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Sociala avdelningen 2019- 2021   
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Tertial 1 -19 Tertial 2 - 19 Tertial 3 -19 Tertial 1 -20

Tertial 2 -20 Tertial 3-20 Tertial 1 -21



På sociala avdelningens tjänstemannabeslut finns besluten:

Ekonomi 
Försörjningsstöd. Ansökan behandlas och beslutas per ärende varje månad.
Bidrag till personer inom etableringen. Ansökan behandlas och beslutas per ärende varje månad.
Eftergift av återkrav
Förskott förmån vid framställan till Försäkringskassan
Dödsboanmälan
Förmedlingsmedel 

Barn och unga
Beslut enligt LVU:
Handräckningsbegäran för vård/omhändertagande
Hemlighållande av vistelseort
Umgängesinskränkning
Läkarundersökning

Beslut enligt SoL
Kontaktfamilj alt kontaktperson
Avlastningshem
Personligt stöd
Placering i familjehem och institution högst 1 månad
Ungbo
Behandlingsinsats i hemmet
Övriga hemmaplanslösningar

Vuxen
Kontaktperson
Personligt stöd
Bistånd som avser boende på Athenagården, Ungbo och Västgötavägen
Behandlingsinsats i hemmet



Missbruk 
LVM
Handräckningsbegäran
Läkarundersökning

SoL
Bistånd som avser boende på Jarlsgatan, Alhagen, Stödboendet och Repslagaregatan
Kontaktperson
Personligt stöd
Kontakt med Kompassen

Socialpsykiatri
Bostad med särskild service, korttidsplats
Boendestöd 

Familjerätt
Faderskapsfastställelse
Avtal vid boende, vårdnad och umgänge
Kontaktperson vid umgänge
Blodundersökning
Samtycke fortsatt adoptionsförfarande

Handläggning
Ej inleda utredning
Inleda utredning 
Lägga ned utredning 
Förlänga utredningstid barn och ungdom
Begäran om förlängd tid för ansökan om vård enligt LVU
Yttrande
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Beslut av arbetsutskott/socialnämnd på sociala avdelningen finns besluten:

Ekonomi
Försörjningsstöd

Barn och unga SoL
Placering i familjehem och institution
Eftervård efter institutionsvård

LVU
Ansökan om vård
Placering i familjehem och institution

Övervägande Omprövning Rapport
Övervägande och omprövning enligt LVU
Rapport om fortsatt vård enligt SoL

Överflyttn./Mottag av ärende
Överflyttning av ärende till annan kommun
Mottagande av ärende från annan kommun

Polisanmälan
Polisanmälan vid misstanke om barnmisshandel, sexuellt övergrepp och socialbidragsbedrägeri

Missbruk LVM + SoL
LVM
Ansökan om vård

SoL
Placering i familjehem och institution

Eftervård efter institutionsvård
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Tertial 1 -19 Tertial 2 -19 Tertial 3 -19 Tertial 1 -20

Tertial 2 -20 Tertial 3-20 Tertial 1 -21



I äldreomsorg finns besluten:

Hemtjänst
Hemtjänst, trygg hemgång

Kost
Matleverans
Matkort

Avlösning
10 tim/mån utan avgift. En del personer med närståendestöd/avlösning har även hemtjänst.

Trygghetslarm
Trygghetslarm

Dagverksamhet
Gäller enbart beslutad dagverksamhet på Myråsen 

Vård och omsorgsboende
Vård och omsorgsboende

Korttidsboende
Korttidsboende
Växelvård

Färdtjänst
Färdtjänst
Färdtjänst med ledsagare
Färdtjänst med specialfordon

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst
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Socialnämndens ärendebalanslista maj 2021 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2020-12-15 § 190 Stefan Skoglund (S) och Christina 

Nilsson (KD) efterfrågar berättelser från 

brukare samt digitala studiebesök i 

socialtjänstens verksamheter. 

 

Under våren 2021 

2021-03-17 § 54 Nämnden önskar information om social 

investering – Barn i riskzonen 

 

 

2021-03-17 § 54 Nämnden önskar information om 

avtalstrohet inom socialnämnden 

 

 

2021-04-21 § 74 Lars Hultberg (C) önskar information 

om mötesplats Dalaberg 
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