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Verksamhetsberättelse 2018 kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har under 2018 arbetat med att skapa relevant och intressant 

verksamhet, som speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan med 

invånare och besökare. 

Andelen barn i kulturskolan boende i utanförskapsområden har mer än fyrdubblats 

under året, och kön på kulturskolan har minskat, tack vare nya arbetssätt. 

Könsfördelning bland besökare har räknats på öppna anläggningar.   

Allas sommarlov har nått ca 13 000 barn. Totalt har fler än 20 000 barn nåtts av 

lovstödsaktiviteter. Omfattande utredningar och kartläggningar har presenterats för 

nämnden. Brukarundersökningar har genomförts, liksom intern medarbetar-

undersökning. Samtlig personal har genomgått utbildning i hjärt-lungräddning, 

brandskydd och första hjälpen. 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter redovisade ett överskott på 1,6 mkr. 

Verksamhetens budgeterade intäkter var 21,6 mkr, utfallet blev 27,7 mkr. Överskottet 

på 6,1 mkr beror på att erhållna bidrag är högre än budgeterat. Det är statliga bidrag som 

Lovstöd, gratis simundervisning, kulturskolebidrag, etableringsstöd, stärka bibliotek 

men även bidrag från regionen som danslyftet. 

Verksamhetens budgeterade kostnader var 157,5 mkr, utfallet blev 162,3 mkr. 

Underskottet på 4,8 mkr består bl. a uppkomna kostnader för ovanstående bidrag. 

Kostnader för bl. a semesterlöneskulden minskade kraftigt på grund av 

pensionsavgångar och att vakanta tjänster inte fick återbesättas. Detta och 

återhållsamhet med kurser, konferenser, försiktighet med resor i tjänsten samt att endast 

inköp för att klara att hålla igång verksamhet bidrog till totalt lägre kostnader. 

Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott för kapitalkostnaderna. 

Årets investeringar uppgick till 9,8 mkr vilket är lägre än den budgeterade nivån på 

34,5 mkr. Större investeringar var inköp av inventarier till Ljungskile nya bibliotek och 

ny maskinpark till Bowlinghallen.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2018-01-23 

Verksamhetsberättelse 2018 kultur och fritidsnämnden 
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Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2018  

 

   

 

 

 

Katarina Hansson Monica Laigar-Strandberg 

Kultur och fritidschef Ekonom 

Expediera till 

ekonomirapportering@uddevalla.se 

kommunstyrelsen 

 
 

mailto:ekonomirapportering@uddevalla.se


 Verksamhetsberättelse 2018 
  
 
  
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2018 

Kultur- och fritidsnämnden 
  



 Verksamhetsberättelse 2018 2 (21) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  

 

Innehållsförteckning 

1. Verksamheternas redovisning kultur- och fritidsnämnden ............................................ 3 

1.1 Kultur och fritidsnämndens redovisning av ekonomi och verksamhet ............................. 3 

1.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort .............................................. 6 

1.2.1 En jämlik skola ............................................................................................................................ 6 

1.2.2 Ett levande centrum ................................................................................................................ 8 

1.2.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv ........................................................................................................ 8 

1.2.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling .............................................................. 12 

1.2.5 Förebyggande arbete .......................................................................................................... 13 

1.2.6 Ekologisk hållbar utveckling ................................................................................................. 14 

1.2.7 Attraktiv arbetsgivare ............................................................................................................ 15 

1.2.8 Resurseffektivitet ...................................................................................................................... 16 

1.2.9 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro ............................................................................ 19 

1.2.10 Uppföljning av kommunfullmäktige och nämndens avslutade uppdrag ............ 20 

 

  



 Verksamhetsberättelse 2018 3 (21) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  

 

1. Verksamheternas redovisning kultur- och fritidsnämnden 

 

1.1 Kultur och fritidsnämndens redovisning av ekonomi och verksamhet 

Kultur och fritid har under 2018 arbetat med att skapa relevant och intressant verksamhet, som 

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

Andelen barn i kulturskolan boende i utanförskapsområden har mer än fyrdubblats under året, och 

kön på kulturskolan har minskat, tack vare nya arbetssätt. 

Könsfördelning bland besökare har räknats på öppna anläggningar.  

Allas sommarlov har nått ca 13 000 barn. Totalt har fler än 20 000 barn 

nåtts av lovstödsaktiviteter. Omfattande utredningar och kartläggningar 

har presenterats för nämnden. Brukarundersökningar har genomförts, 

liksom intern medarbetarundersökning. Samtlig personal har 

genomgått utbildning i hjärt-lungräddning, brandskydd och första 

hjälpen. 

Ekonomiskt resultat 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter 

redovisade ett överskott på 1,6 mkr.  

Verksamhetens budgeterade intäkter var 

21,6 mkr, utfallet blev 27,7 mkr. Överskottet på 

6,1 mkr beror på att erhållna bidrag är högre än 

budgeterat. Det är statliga bidrag som Lovstöd, 

gratis simundervisning, kulturskolebidrag, 

etableringsstöd, stärka bibliotek men även 

bidrag från regionen som danslyftet. 

Verksamhetens budgeterade kostnader var 

157,5 mkr, utfallet blev 162,3 mkr. Underskottet 

på 4,8 mkr består bland annat av uppkomna 

kostnader för ovanstående bidrag. Kostnader för 

bland annat semesterlöneskulden minskade 

kraftigt på grund av pensionsavgångar och att 

vakanta tjänster inte fick återbesättas. Detta och 

återhållsamhet med kurser, konferenser, 

försiktighet med resor i tjänsten samt att endast 

inköp för att klara att hålla igång verksamhet 

bidrog till totalt lägre kostnader. 

Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott för kapitalkostnaderna. Årets 

investeringar uppgick till 9,8 mkr vilket är lägre än den budgeterade nivån på 34,5 mkr. Större 

investeringar var inköp av inventarier till Ljungskile nya bibliotek och ny maskinpark till 

Bowlinghallen. 
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Resultaträkning 

Driftredovisning mkr Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 

Verksamhetens intäkter 27,7 21,6 25,2 

Verksamhetens kostnader -162,3 -157,5 -158,0 

Avskrivningar -5,2 -5,5 -4,1 

Jämförelsestörandeposter 0,0 0,0 -0,2 

Verksamhetens nettokostnad -139,8 -141,4 -137,1 

Kommunbidrag 141,4 141,4 137,3 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 1,6 0,0 0,2 

 

Investeringar Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 

Investeringar -9,8 -34,5 -8,5 

Nettokostnader  

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommun-

bidrag 
Resultat 2018 Resultat 2017 

Kultur 5,1 -39,5 34,0 -0,4 0,3 

Bibliotek 1,0 -22,7 21,7 0,0 -0,5 

Unga 4,9 -21,7 17,0 0,2 0,0 

Fritid 16,5 -72,7 56,0 -0,2 -0,2 

Gemensam verksamhet 0,2 -10,9 12,7 2,0 0,6 

Summa  27,7 -167,5 141,4 1,6 0,2 

  

Kultur 

Underskottet på 0,4 mkr beror på omorganisation och uppsägning av en enhetschef. 

Uppsägningstidens kostnad hamnade i sin helhet på årets budget samt överanställning av en person 

med 60%, då Uddevalla kommun skulle arrangera den internationella musiktävlingen Imagine. 

Kulturskolan har genomfört stora förändringar i sin organisation med hjälp av externa medel från 

Kulturrådet, statligt etableringsstöd och statliga lovpengar. Verksamheten har kortat kön med 

ca 200 personer. Deltagandet från Tureborg, Dalaberg och Hovhult har ökat från 2% till 9% på ett 

år. Nyinvestering på Skolgatan i form av underhåll av vissa ytskikt, mer kontorsutrymme för 

personal samt tillgänglighetsanpassning i form av en trapphiss samt en handikapptoalett. 

Avdelningen har satsat på arrangemang i centrum bland annat Parksommar, ett arrangemang i 

veckan under hela sommaren med musik och utomhusbio, som till största delen finansierades av 

externa medel. 
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Bibliotek 

Biblioteket gör totalt ett nollresultat. Ett större underskott finns på personal som beror på att 

biblioteket har tagit emot en omplacering utan kompensation. Även Ljungskile bibliotek har ett 

underskott som beror på kostnader för det nya biblioteket som inte har kunnat tas som investering. 

Ljungskiles nya bibliotek öppnade i februari och har inneburit många nya besökare och över 1 050 

personer har registrerat sig som meröppetlåntagare. De kan nu använda biblioteket 7–21 varje dag. 

Dalabergs bibliotek har påbörjat ett helt nytt projekt med hjälp av statliga medel, ”Stärkta 

bibliotek”, där bibliotekarie och integrationspedagog tillsammans arbetar för att öka tillgängligheten 

för barn och unga vad gäller litteratur, information, kultur och göra biblioteket till en trygg 

mötesplats. Stegvis har även inomhusmiljön förbättrats men mer behöver göras för att skapa ett 

attraktivt rum. För att motverka digitalt utanförskap har biblioteket ordnat både kurser, 

föreläsningar och enskild hjälp. 

Unga 

Alla medarbetare har arbetat med ett resurseffektivt tankesätt, vilket bidragit till ett överskott på 

avdelningen med 0,2 mkr. Aktivt arbetat med flytt av tid istället för att använda övertid och mertid. 

Antalet planeringsdagar, fortbildning och konferenser har varit återhållsamt under hela året, 

genomgående valdes utbildning nära för att undvika hotellkostnader. Fritidsledarna har fått 

grundläggande utbildning i KEKS - Kvalité och kompetens i samverkan, men det är under 2019 

som fördjupning och användande av metoder kommer börja påbörjas på allvar i alla enheter. För att 

hålla nere kostnader har vakanser vid sjukdom och annan ledighet ej ersatts fullt ut. Användning av 

statliga medel till verksamhetskostnader har nyttjats i hög grad och våra kostnader har därför kunnat 

hållas på en lägre nivå. I övrigt har det genomförts renoveringar så som ansiktslyft på Dalabergs 

fritidsgård och Skogslyckans fritidsgård har fått nytt kök och kioskdel. 

Fritid 

Avdelningen fritids resultat för 2019 slutar på en budgetavvikelse på 0,2 mkr, ca 0,3 %. Ett resultat 

som påvisar en följsamhet av budgeterat utrymme. Avdelningen har under 2018 haft flertalet 

utmaningar och prognosen har under årets gång visat på en risk för ett större underskott. Med 

prognosen som styrmedel har avdelningen bl.a. valt att inte återbesätta tjänster och efterlevt 

förvaltningschefens beslut om inköps och konferensstop. Händelser under året som påverkat utfallet 

har bl.a. stöld av en traktor, olika haverier i Walkesborgsbadet, sommarens varma väder, 

pensionsavgångar och kompetensutveckling av nya medarbetare. Utöver basverksamheten präglar 

2018 års verksamhet är framförallt de stora utrednings- , kartläggnings- och nybyggnationsuppdrag 

som hamnar inom avdelningens ansvarsområde. Nämnas i detta sammanhang kan bland annat SM-

anpassning av Rimnersvallen, Framtidens bad, Tillfälligt bad, Utredning framtida ridanläggning, 

byggnation aktivitetspark samt Total översyn av stödet till föreningslivet. Under året har man, 

genom statliga stöd, även skapat förutsättningar för att utöka simskoleplatser, genomfört gratis 

simskola, haft gratis bowling för barn och unga samt för nyetablerade, haft badbio m.m. 2018 har 

varit ett år med högt tempo för avdelningens medarbetare – medarbetarna har visat på stort 

engagemang och driv, detta är en förutsättning för att skapa kunna erbjuda medborgare och 

besökare ett möte med verksamhet som har god kvalité och tillgänglighet. 
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Gemensamt 

Ett överskott med 2,0 mkr består till största del på förändring av semesterlöneskulden. Flera 

pensionsavgångar under året har bidragit till minskning av skulden. Även lägre kostnader för 

ersättning av förlorad arbetsförtjänst samt utbildning av nämndsledamöter. Projekt öppettider och 

bemanning har under perioden gått in i en besluts och genomförandefas. Förvaltningens projekt 

med att sätta en plan för kvalitetsutveckling har under perioden övergått i ett löpande 

verksamhetsutvecklingsarbete. Under året har samtlig personal utbildats i Första hjälpen, Hjärt- och 

lungräddning samt Brandskydd. 

Korta fakta 

Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 2018 

Bohusläns museum, antal besökare  293 055 290 108 276 387 280 095 270 273 

Regionteater Väst, antal besökare 8 739 8 804 12 495 8 708 10 270 

Kulturskolan, antal elevplatser  1 204 1 198 1 169 1 155 1 150 

Bibliotek, antal lån (fysiska och digitala)  
358 681 357 620 354 850 339 807 340 495 

Emaus lantgård, antal besök  44 073 39 230 47 216 46 347 40 000 

Fridhemshallen, antal besök  44 896 39 786 44 175 39 580 38 000 

Walkesborgsbadet, antal besök  95 844 104 453 103 651 118 223 110 873 

Bowlinghallen, antal besök     56 500 50000 

 

1.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

1.2.1 En jämlik skola 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för livslångt lärande och 

bildning genom att tillgängliggöra kultur och fritidsaktiviteter för fler, och inspirera till engagemang 

och lust. 

 

Utlånen av barn och ungdomslitteratur har ökat under 2018. Dock har utlåningen per person inte 

ökat i samma utsträckning då utlåningen står i relation till befolkningsökningen i målgruppen. 

Alla sexåringar i kommunen har under året erbjudits en gåvobok i 

samband med sitt besök på folkbiblioteket. För många barn var det 

första besöket på ett bibliotek.  Förvaltningens egen 

simskoleverksamhet har under året utökat antalet simskoleplatser, 

med hjälp av statliga bidrag. 

 

Under året genomfördes sommarlovspraktik för unga 

kommunutredare, där frågor kring rasism i skolan behandlades. 

Ungdomssamordnaren har medverkat i arbetet med framtagande av 

den nya översiktsplanen och där framförallt varit med i kontakten med 

unga medborgare. 

 

Kulturskolan bidrar till lärande genom att erbjuda olika typer av kurser i musik, dans, drama och 
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bild. Verksamheten arbetar aktivt med att sänka trösklarna för deltagande och har genom medvetna 

insatser ökat deltagande från Uddevallas utanförskapsområden, från 2 till 9% under 2018, vilket är i 

nivå med deltagandet i Ljungskile. Metoden inom Giraffstödet utgår från att ungdomarna ska 

genomgå ett lärande genom att själva genomföra arrangemang i praktiken. 

 

Förvaltningens föreningsstöd syftar till att påverka, att barn och ungdomsverksamhet som bedrivs i 

föreningsregi, erbjuder förutsättningar för bildning och livslångt lärande. 

Strategier 

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom kultur och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, där 

beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna 

1.2.1.1 Nämnduppdrag 

Uppdrag Kommentar 

Kartlägg och analysera hur 

kostnadsnivåer för deltagande i 

olika kultur- och fritidsaktiviteter 

ser ut och vilka trösklar för 

deltagande som finns (kulturplan, 

ungdomsplan) 

På uppdrag av kultur och fritidsnämnden har kultur och fritidsförvaltningen genomfört en 

kartläggning av vad som hindrar barn och unga från att delta i kultur och fritidsverksamheter. 

Genom att sammanställa nationella studier är syftet att skapa ett kunskapsunderlag som på 

sikt kan öka tillgängligheten till kultur och fritidsaktiviteter (jmf. verksamhetsplan 2017-

2019). Kartläggningen redovisas i sin helhet i rapporten ”Bortom det självklara. En 

kartläggning av kostnader och andra hinder som villkorar barns och ungas deltagande i 

kultur och fritidsaktiviteter”. Med avseende på kön och ålder ger kultur och 

fritidsförvaltningen en bild av hur bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola och idrottsföreningar 

används samt vilka normer och värderingar som följer med varje verksamhetsområde. Detta 

diskuteras sedan i relation till Uddevallas lokala verksamheter. Rapporten innefattar därmed 

ny och viktig kunskap om tillgänglighet till och användning av bibliotek, fritidsgårdar, 

kulturskola och idrottsföreningar. En sådan kunskap är att verksamheternas normer och 

värderingar kraftigt påverkar vilka barn och unga som deltar. Ju större de individuella 

avvikelserna är från verksamheternas normer och värderingar ju svårare är det att delta. En 

annan kunskap är att förklaringar som normer och värderingar ersätter förklaringar som brist 

på tid, pengar eller att avstånden är för stora. Ytterligare en kunskap är att social klass inte 

bara föregår möjligheten att delta i kultur och fritidsaktiviteter utan även produceras av 

kultur och fritidsaktiviteter. I rapporten konstateras även att de normer som relaterar till 

kultur och fritidsaktiviteters samhällsroll (serious och casual leisure), logik (högintensiva och 

lågintensiva mötesplatser) och praktik sammantaget medför att Uddevallas kultur och 

fritidsaktiviteter gynnar pojkar mer än flickor. Nämnden beslutade (KFN 181213 § 106) att 

uppmana förvaltningschefen att använda den kunskap om barns och ungas möjligheter att 

delta i kultur och fritidsverksamheter som framträder i rapporten "Bortom det självklara – En 

kartläggning av kostnader och andra hinder som villkorar barns och ungas deltagande i 

kultur och fritidsaktiviteter" som underlag för utredningar och beslut. Nämnden beslutade 

också att uppdraget därmed var avslutat. 

1.2.1.2 Nämndmått  

Mått Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt Målsättning 

Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka 

per invånare 0-17 år 
   13,6 

Kommentar Måttet bygger på två nyckeltal (antal utlånade barn-och ungdomsböcker och antal barn och ungdomar mellan 0 och 

17 år i Uddevalla kommun). Resultatet redovisas i delårsbokslut, då nationell insamling och bearbetning sker under våren. För att 

öka utlånen har medel omfördelats för fler nyinköp av barn- och ungdomsböcker då det enligt forskning finns ett starkt samband 

mellan antal inköpta medier och utlån. Utlånen för denna målgrupp har ökat de två senaste åren och nytt rekord har uppnåtts 2018. 

Däremot är det inte säkert att ökningen av utlån väger upp målgruppens ökade antal och ger ett positivt resultat för måttet. 

Resultatet syns först vid delårsbokslutet. Ett hinder för målsättningen är att barn och ungdomsbibliotekarierna inte räcker till för 

att möta det ökade antalet barn och unga i kommunen. 
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1.2.2 Ett levande centrum 

Uddevalla centrum görs levande genom aktiviteter och närvaro av människor. Kultur och 

fritidsförvaltningen förlägger majoriteten av arrangemang i centrum och i det offentliga rummet. 

Under året har förvaltningen haft 51 egna kulturarrangemang (varav 35 utifrån giraff). Av dessa var 

39 förlagda i centrum, dvs 76 % av alla arrangemang. Arrangemangen finansieras till största delen 

av externa medel. 

Under 2018 har kultur och fritid bland annat 

arrangerat Valborgsmässoafton, Riksfinalen i 

musiktävlingen Imagine, Häng på Hamngatan, 

Pride-festival och Gömda glömda gårdar. 

Kultur och fritid har också arrangerat 

Parksommar vid 8 tillfällen under sommaren i 

Margretegärdeparken. Parksommar är ett 

koncept med ett arrangemang per vecka med 

inslag av dans, musik och utomhusbio.  

Skolavslutningen i samverkan med biografen 

växer i popularitet och utökades 2018 till två 

visningar och samlade över 500 ungdomar. Likaså har många lovaktiviteter medvetet förlagts i 

centrum, för att skapa en positiv bild av medborgarnas gemensamma offentliga mötesplats.  

 

Stadsbiblioteket har utökat öppettiderna på fredagar och lördagar med ökat antal besökare som 

följd. Bowlinghallen har med bland annat ny maskinpark och lovaktiviteter lockat en växande skara 

ungdomar till verksamheten. 

Strategier 

Bära lokalprogrammets vision vidare i arbetet med gestaltningen av Framtidens bad 

1.2.2.1 Nämnduppdrag 

Uppdrag Kommentar 

Utred och ta fram förslag om 

former för nyårsfirande 

Kultur och fritidsförvaltningen har utrett frågan om former för nyårsfirande. Utredningen 

konstaterade bland annat att fyrverkerier inte är fullt så miljöfarliga som kritiken gjort gällande, 

och på publikavstånd är inte ljudet så högt att det skadar. Snarare, visar utredningen, att de 

kommuner som tar bort det kommunala fyrverkeriet får en högre andel privata fyrverkerier, 

vilket skadar djur och känsliga personer än mer. 

Utredningen behandlade tre former; att fortsätta med fyrverkerierna eller att ersätta dessa med en 

lasershow eller en ljuspromenad. Kultur och fritidsnämnden beslutade 2018-09-20 § 117 att tills 

vidare fortsätta med kommunens offentliga fyrverkeri på nyårsafton. 

Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av uppdraget i samband med nämndens beslut om 

verksamhetsberättelsen, 2019-02-13. 

1.2.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv 

Det statliga lovstödet, genom vilket kultur och fritid 

arrangerat aktiviteter under året, nådde fler än 20 000 

besökare. Landbadet har varit ett välbesökt semestermål och 

antalet besökare har räknats (fler än 20 000). Även 

Bokbussen har besökt Landbadet i sommar i syfte att 

inspirera och tillgängliggöra bokbussen/biblioteket och dess 

utbud för främst barn och unga. 
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Förvaltningen har aktivt arbetat med minskad kö till kulturskolan, genom att antagningen sker i 

grupper om tre/lektion i stället för enskild undervisning. 

 

Med hjälp av ideella krafter har nya mountainbikeleder anlagts vid Bjursjön, vilket har lett till ett 

uppsving i antal barn och unga som lockats till cykelsporten. Ljungskiles nya bibliotek öppnade i 

februari. Bibliotekets nya placering och meröppettider har inneburit ett ökat intresse för biblioteket. 

Ljungskile bibliotek är nu tillgängligt kl. 7-21 sju dagar i veckan. 

Bibliotekens program, riktad till såväl vuxna som barn, har varit fullbokade. 

Stärkta bibliotek är ett projekt för Dalabergs bibliotek att testa nya arbetssätt i syfte att öka 

tillgängligheten för barn och unga vad gäller litteratur, information, kultur och biblioteket som en 

trygg mötesplats. Dalabergs bibliotek lockar även nya besökare i samarbete med kulturskolan, 

Cumulus och vuxenskolan. 

 

Omfattande resurser har under 2018 lagts på de byggprojekt som är aktuella i kommunen, såsom 

framtidens bad, tillfälligt bad, SM - anpassning av Rimnersvallen, aktivitetspark samt 

ridanläggning. 

Strategier 

Utveckla kultur- och fritidsaktiviteter och verksamheter för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt 

samhälle. Den prioriterade målgruppen är barn och unga, där särskilt beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna 

Arbeta strategiskt för ändamålsenliga, tillgängliga lokaler och mötesplatser, för att tillgodose möjligheten att utifrån egna 

förutsättningar uppleva, delta, skapa och påverka 

Tillvarata medborgarnas initiativ och behov genom enkla former av dialog, samt säkerställa medborgarinflytandet vid större 

projekt 
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1.2.3.1 Kommunfullmäktige flerårsplan- uppdrag  

Uppdrag Kommentar 

Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2017-2019 fått 

i uppdrag att under 2017 anlägga 

en aktivitetspark. 

Gestaltningsförslag har tagit fram för aktivitetsparken på Skeppsviken. Förslaget har arbetats 

fram i samråd med intressenter för de olika aktivitetsinriktningarna samt tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare. Under året har detaljprojektering av 

gestaltningsförslaget samt upphandling av entreprenör genomförts. Bygglov är beviljat. 

Markbygg AB kommer att påbörja byggnationen under januari 2019 med färdigställande till 

6 juni 2019 

Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 fått 

i uppdrag att använda 4 mkr 

(helårseffekt från 2020 +8 mkr) 

till ny fritidsgård, idrottshall och 

info/bibliotek i Källdal 

Uppdraget börjar 2019-01 

Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 fått 

i uppdrag att under 2019 utreda 

möjligheterna till att få 

tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler till 

kulturskolan. 

Under 2018 har Kulturskolans lokaler till viss del förbättrat tillgängligheten för 

funktionsnedsatta, genom installation av ytterligare en trapphiss samt en handikapptoalett. 

Lokalerna är dock fortsatt inte tillfredställande tillgänglighetsanpassat, då den som är 

funktionsnedsatt inte kan ta sig runt i hela huset. Renoveringsbehovet i lokalerna är mycket 

stort. 

Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 fått 

i uppdrag att fullfölja 

badhusprojektet i centrum. 

Uppdraget börjar 2019-01 

Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 fått 

i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa 

Rimnersvallen genom renovering 

och utbyggnad med sikte på SM i 

friidrott 2020. 

Kommunstyrelsen har beslutat att inte genomföra SM i friidrott 2020 och med detta som 

bakgrund har projektet avslutats. Utredningens resultat kommer framgent att användas i 

framtida utveckling av Rimnersområdet som sport- och idrottscenter. 

1.2.3.2 Nämnduppdrag 

Uppdrag Kommentar 

Fortsätt arbeta med en 

ridanläggning i anslutning till 

Uddevalla tätort 

Under 2018 har dialog med presidiet i KFN förts. Enligt överenskommelse ska en 

uppdragsbeskrivning arbetas fram inför genomförandet av förstudie för framtida 

ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort. 

Planera en nybyggnation av en 

kombinerad 

fritidsgård/bibliotek/idrottshall på 

Källdal 

En internrekrytering av projektledare har gjorts för kultur och fritids verksamheter på 

Källdal. I tjänsten ingår att samordna förvaltningens olika verksamheter både när det gäller 

utvecklingen av verksamhetens innehåll och fysiska miljö. Även framtagande av 

organisering och samordning av tjänster och arbetsuppgifter i huset kommer att planeras. Att 

få en projektledare på plats kommer innebära att uppdraget kan genomföras inom utsatt tid. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av uppdraget i samband med nämndens beslut 

om verksamhetsberättelsen, 2019-02-13. 

Utred vilka åtgärder som behöver 

göras för att fysiskt 

tillgänglighetsanpassa 

Rimnersvallen, samt koppla ihop 

Rimnersvallen med 

Rimnershallen 

Förvaltningen har under året som gått arbetat intensivt med uppdraget att anpassa 

Rimnersvallen till senior SM för friidrott, ett arrangemang som skulle genomföras på arenan 

2020. Efter framtagandet av underlag för de åtgärder som behöver genomföras för att nå SM 

standard, konstaterades att tidplanen för byggnationen var mycket snäv. Vidare konstaterades 

att de medel som fanns avsatta för investeringarna i arenan (Flerårsplan 2018-2020) inte var 

tillräckliga för att nå full anpassning. Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 § 297 att avstå 

genomförandet av SM 2020 och meddelade Svenska Friidrottsförbundet detta. Projektet 

avstannade då och den påbörjade partneringupphandlingen avbröts. Rimnersvallens framtida 

utveckling läggs nu istället ihop med uppdraget att utveckla Rimnersområdet som idrottsligt 
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Uppdrag Kommentar 

centrum, ett uppdrag som kommer att påbörjas under kommande mandatperiod. Denna 

utredning behöver klarlägga nivå på arrangemang som i framtiden ska kunna genomföras på 

arenan, för dimensionering av läktare m.m. 

Rimnersområdet som 

idrottscentrum 

Förvaltningen avvaktar med att arbeta fram ett utredningsuppdrag med anledning av det 

oklara läget av placering av det tillfälliga badet samt att en ny politisk majoritet tillträder 

190101. 

 

1.2.3.3 Nämndmått 

Mått Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt Målsättning 

Giraffarrangörer upplever att de fått utveckla sin 

kreativa förmåga och sitt organisatoriska 

kunnande 

  80 80 

Kommentar Måttet anger andel giraffarrangörer som upplever att de fått utveckla sin kreativa förmåga och sitt organisatoriska 

kunnande. Resultatet bygger på enkät genomförd 2017-2018 samt utvärderingar efter varje giraffarrangemang. Avdelningens nya 

utvärderingssystem som ska matcha det aktuella måttet är inte använt under 2018. Därför baseras resultatet på det vi kunnat utläsa 

i vår befintliga enkät. 

Nå fler barn och unga med 

kulturskoleverksamhet under loven, som inte 

deltar i ordinarie verksamhet 

120 80 200 200 

Kommentar Måttet anger antal personer nådda av kulturskoleverksamhet under loven, som inte deltar i ordinarie verksamhet. 

Kulturskolan har inom befintlig ram samt genom statligt lovstöd erbjudit verksamhet på skollov under 2018. Verksamheterna har 

skett genom samarbete med andra aktörer bland andra biblioteket och museet. Under lovverksamheterna har hela grupper av barn 

från skolans fritidsverksamhet deltagit med skolans fritidspedagoger. Verksamheterna har genom lovstödet kunnat erbjudas 

kostnadsfritt. 

Metoderna som använts har varit gynnsamma och förvaltningen har nått ett bra resultat både vad gäller antal deltagare, och 

könsfördelningen bland dem. Dock kommer verksamheten inte kunna upprätthålla denna nivå på verksamheten framöver då 

medlen från Kulturrådet nu är slut och verksamheten ska bedrivas inom befintlig budgetram. 

Offentliga kulturarrangemang ska genomföras 

tillsammans med annan aktör 
  90 90 

Kommentar Måttet anger andel offentliga kulturarrangemang som genomförs med annan aktör. Alla offentliga arrangemang som 

kultur och fritid deltar i, sker i någon form av samverkan med föreningar, studieförbund, unga arrangörer eller andra 

organisationer. Stora delar av arrangemangen sker dessutom i samverkan med regionen då förvaltningen på det sättet erhåller 

bidrag. Tack vare att den största delen av arrangemangen sker i samverkan med andra, kan förvaltningen åstadkomma fler och 

större arrangemang än annars vore möjligt. 

Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn 

och unga som bor i, de av Uddevalla kommun 

identifierade, utanförskapsområdena 

  9 6 

Kommentar Måttet anger andel barn och unga, deltagande i kulturskolans verksamhet och boende i utanförskapsområden. 

Kulturskolan har, med hjälp av medel från Kulturrådet, kunnat intensifiera arbetet med kortare, gratis, kurser i de aktuella 

bostadsområdena. Metoderna vi använt har varit gynnsamma och vi har ett bra resultat både vad gäller antal deltagare och 

könsfördelningen hos dem. Dock kommer verksamheten inte kunna upprätthålla denna nivå på verksamheten framöver då medlen 

från Kulturrådet nu är slut och verksamheten ska bedrivas inom befintlig budgetram. 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de 

utvecklats personligt och socialt 
29 55 44 44 

Kommentar Måttet är ett index, framtaget av nätverket KEKS. Resultatet för 2018 är strax under nätverkets "good enough" mål på 

50%. Förvaltningen ges höga betyg vad gäller trygghet och bemötande. 

Desto lägre betyg ges för gruppverksamhet, måendet bland deltagarna och aktivitetstimmar skapade av unga. Fritidsgårdarna gick 

med i nätverket under 2018 och har just börjat arbeta utifrån KEKS metoder. 

Föreningarna ska vara nöjda med kommunens     
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Mått Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt Målsättning 

idrotts- och fritidsanläggningar 

Kommentar Förvaltningen har under 2018 genomfört en översyn av det totala stödet till föreningslivet, med hjälp av extern 

konsult. I samband med undersökningen framkom frågeställningar som förvaltningen vill följa upp. 

Uppföljning av detta mått kommer att genomföras första gången i april 2019 och målsättning är att redovisning sker i T1. 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är 

en trygg miljö 
92 92 92 92 

Kommentar 92 procent av besökarna på Dalabergs och Skogslyckans fritidsgård upplever att fritidsgården har en trygg miljö 

enligt enkät genomförd 2018. Både flickor och pojkar upplever fritidsgårdens miljö som trygg. 

Befolkningens intresse för bibliotekets 

verksamheter ska öka 
    

Kommentar 2019 års statistiska underlag kommer utgöra baslinje för målsättning 2020. 

 

1.2.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling 

Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till bättre förutsättningar för näringslivsutveckling genom att 

samverka med näringslivet kring olika arrangemang och satsningar. En del av näringslivsutveckling 

är också den kulturella- och upplevelsebaserade näringen, som förvaltningen stödjer genom att 

exempelvis erbjuda stöd till unga engagerade arrangörer. Arbetet ger innovativa, drivna och 

engagerade samhällsmedborgare och entreprenörsandan förstärks. Detta gynnar med all sannolikhet 

befolkningsutvecklingen, att de unga vill stanna i staden, samt gynnar näringslivet då dessa unga 

också ska arbeta i Uddevalla. Att förvaltningen förlägger så många arrangemang i centrum gynnar 

centrumutvecklingen och näringsidkarna, samt ökar attraktiviteten för staden. Därtill arbetar 

förvaltningen med att bevara och utveckla det kommunala friluftslivet, vilket också stödjer 

naturturismen. 
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1.2.5 Förebyggande arbete 

Ett av huvudsyftena med kultur och fritids verksamhet är att stärka folkhälsan på ett jämlikt sätt. En 

viktig grund för ett hälsosamt liv, både psykiskt och socialt, är att på sin fria tid ta del av olika typer 

av kultur-och fritidsaktiviteter. Ungdomsverksamhet har pågått på Tureborg under året och en 

ungdomspedagog har anställts. På grund av dess popularitet har allmän ungdomsverksamheten 

utökats från en till två tillfällen i veckan. Därtill har ytterligare en kväll i veckan varit riktad till 

tjejer. På biblioteken pågår alltjämt ett målinriktat arbete för att motverka digitalt utanförskap. 

Genom att tillhandahålla lokaler och bevilja ekonomiska bidrag arbetar kultur och fritid indirekt för 

att förbättra folkhälsan, samt komplettera organiserad träning med spontana aktiva mötesplatser. 

Strategier 

Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter med speciellt fokus på barn och 

ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna 

1.2.5.1 Kommunfullmäktiges styrkort 

Mått Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt Målsättning 

Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka    1,12 

Kommentar Kultur och fritidsnämnden arbetar genomgående med att skapa förutsättningar för jämlik hälsa genom uppsökande 

verksamheter, särskilt inom kulturområdet. Likaså erbjuds spontana aktiva mötesplatser för alla att ta del av. Ett samarbetsprojekt 

som förvaltningen har deltagit i under året, med syfte att stärka förutsättningarna för god och jämlik hälsa, är Inget att vänta på. 

En del av det projektet, Människan bakom uniformen (MBU), samordnas av förvaltningen. 

Integrationen skall förbättras i form av minskat 

utanförskap 
61,4 63,5 61,7 62 

Kommentar Kultur och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att bryta olika typer av segregation och öka integrationen i 

samhället genom bland andra föreningsstödet, biblioteksverksamheten, giraffstödet och offentliga arrangemang. 

 

Kulturskolan har, med hjälp av medel från Kulturrådet kunnat intensifiera arbetet med kortare, gratis, kurser i 

utanförskapsområden. Arbetssättet har varit framgångsrikt med goda resultat, både vad gäller antal deltagare och könsfördelning 

bland dem. Dock kommer förvaltningen inte kunna upprätthålla denna nivå på verksamheten framöver då medlen från Kulturrådet 

nu är slut och verksamheten ska bedrivas inom befintlig budgetram. Under 2018 har deltagandet av personer som bor i områdena 

Hovhult, Dalaberg och Tureborg ökat från ca 2 till ca 9 %. Det kan ställas mot andelen kulturskoledeltagare boende i Ljungskile 

på ca 11 procent. 

Boendesegregationen ska minska i kommunen    36,5 

Kommentar Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till målet genom att skapa trygga och attraktiva platser där människor i olika 

bostadsområden kan mötas och trivas. Kultur och fritids verksamheter i olika stadsdelar bidrar till att minska segregationen mellan 

olika befolkningsgrupper genom att fler medborgare får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter gratis eller till låg kostnad. Under 

året har närbiblioteket på Dalaberg arbetat med att skapa ett mer inbjudande och attraktivt biblioteksrum. Kultur och fritid ser 

utmaningar i arbetet med minskad boendesegregation utifrån den begränsade möjligheten för personer från olika stadsdelar att 

med kollektiva färdmedel kunna ta del av verksamhet i olika anläggningar i kommunen. 
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1.2.6 Ekologisk hållbar utveckling 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv i såväl utformningen, som 

marknadsföringen, av verksamheter och aktiviteter. Sommarlovsprogram har planerats med 

utgångspunkt i barnens och ungdomarnas möjlighet att till fots eller per cykel kunna nå 

aktiviteterna. 

 

Kultur och fritidsnämnden beslutade under året att behovspröva hantering av avfall på kommunala 

badplatser. Grunden till detta är att avfall ansamlats på kommunens badplatser i varierande mängd 

sedan beslutet att ta bort avfallsbehållare på badplatserna år 2006. Ett objektsregister för de olika 

friluftsanläggningar som förvaltningen ansvarar för har tagits fram med avsikten att skapa en 

kvalitativ förvaltning av desamma samt öka tillgängligheten till den, fysiskt och digitalt. 

 

Kultur och fritidsnämnden har under året besvarat ett antal kommunövergripande planer, med 

tydligt hållbarhetsfokus. Exempelvis i samrådet för ny brandstation (Halla Stenbacken 1:89) lyfte 

kultur och fritidsnämnden behovet av att ta närheten till friluftsområdet Rimnersområdet-

Sannerödsberget i beaktande, och förbättra stråkets koppling till Strandpromenaden. I samrådet för 

Windingsborg 1 lyfte Kultur och fritidsnämnden fördelarna med att stänga Asplundsgatan för att 

skapa en tryggare miljö för gångtrafikanter och uppmuntra andra trafikslag än bilar. Förvaltningen 

har även lyft förslaget att skapa ett grönt sammanhängande område kring badhuset där såväl 

Museiparken, Teaterplantaget och Badhusparken ingår. 

 

Årets internrevision enligt ISO 14001 hade fokusområdena energi, kommunikation och avfall. 

Reviderade verksamheter hos Kultur och fritid var Agnebergshallen och Rimnershallen. Den 

kommunövergripande miljöaspektlistan har under året setts över, med vissa justeringar för kultur 

och fritid. Ett förvaltningsövergripande arbete för ett hållbart friluftsliv i Uddevalla har pågått under 

hösten, under projektledning av kultur och fritid. 

 

Strategier 

Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde 

Kultur och fritid ska inspirera till en hållbar livsstil i de aktiviteter som erbjuds, både innehållsmässigt och genom 

inramning/marknadsföring 

1.2.6.1 Kommunfullmäktige flerårsplan-uppdrag  

Uppdrag Kommentar 

Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2016-2018, 

2017-2019 och 2018-2020 fått i 

uppdrag att under 2016- 2018 

utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ 

Skeppsviken med utökat 

friluftsliv och mötesplats Bodele. 

Utifrån uppdrag i flerårsplanen, att utveckla området runt Bodele med utökade möjligheter 

för friluftsliv samt mötesplats Bodele, har förvaltningen genomfört samråd med 

länsstyrelsen. Samrådet resulterade i ett klargörande från Länsstyrelsen om att alla i samrådet 

angivna aktiviteter kräver tillstånd. Länsstyrelsen beslutade, 2018-05-23, att ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från föreskrifterna för Gustavsberg 

naturvårdsområde, för att utföra tillgänglighetsåtgärder och placera utegym på fastigheten 

Gustavsberg 1:6 i Uddevalla kommun. 

Under sommaren har projektet inte gått vidare till nästa fas. Beslut har nu tagits tillsammans 

med förvaltningschef att detta uppdrag får ligga vilande fram t o m våren 2019.  

Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2017-2019 fått 

i uppdrag att under 2017 upprusta 

Landbadet så att verksamheten 

Upprustning av Landbadet är färdigställd - invigning skedde den 6 juni 2017. Upprustningen 

har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m. har iordningsställts 

för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett områdesskydd, staket, sats upp 

för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och öka säkerheten. Slutbesiktning av 

teknisk drift samt ekonomisk avstämning kvarstår innan uppdraget kan avslutas. 
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Uppdrag Kommentar 

kan bedrivas Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att färdigställa slamavskiljningen, detta måste 

färdigställas innan uppdraget kan avslutas. Slamavskiljningen planeras vara klar innan 

årsskiftet meddelar samhällsbyggnadsförvaltningen och ska testas i skarpt läge i maj 2019, 

innan anläggningen öppnar för allmänheten 6 juni 2019. 

1.2.6.2 Nämnduppdrag 

Uppdrag Kommentar 

Rusta upp och informera om 

vandringsleder kring Tureborg 

Röjning av leden har genomförts i samverkan med Skogsstyrelsen och deras sk "gröna jobb". 

Kvarstår gör fysisk och digital tillgängliggörande i form av skyltning till och i området samt 

inläggning och presentation i kommunens karttittskåp. Färdigställande av detta ska ske under 

första tertialet 2019 

1.2.6.3 Kommunfullmäktiges styrkort 

Mått Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt Målsättning 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel   25 30 

Kommentar Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska 

varor. I relationen till förvaltningens besökare intar medarbetarna en förebildande roll, bland annat vad gäller livsmedel, för att 

bidra och inspirera till en hållbar livsstil. Årets internrevision visade att inköp av ekologiska och etiska varor är implementerat i 

den reviderade verksamheten. 

Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka    67,5 

Kommentar Kultur och fritidsförvaltningen försöker genom utformande och inramning av olika aktiviteter, att inspirera till en 

ekologiskt hållbar livsstil. Förvaltningen har i största möjliga mån placerat de offentliga arrangemangen på platser som ligger nära 

kollektivtrafikens hållplatser. I processer med styrdokument och samhällsplanering ger kultur och fritid input på behov av 

lokaltrafik kopplat till olika fritidsaktiviteter, för att få till stånd god tillgänglighet för barn och unga samt hållbart resande. För 

förbättrad måluppfyllelse behöver busslinjer till befintliga anläggningar, t.ex. Rimnershallen och Fridhemshallen prioriteras. 

 

1.2.7 Attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen har under året gjort en översyn hur den faktiska bemanningen ser ut i förhållande till 

antal besökare. Syftet har varit att se om verksamheten kan blir mer resurseffektiv samt att skapa 

god ekonomisk hushållning. Hela förvaltningen har under året genomfört mindre och större 

förändringar till följd av kartläggningen. Kultur och fritids ledningsgrupp har beslutat att 

förvaltningens verksamheter ska bemannas efter verksamhetens behov och verksamhetsplanens mål 

och syfte ska uppfyllas. Korrigeringen för att uppnå ledningsgruppens beslut har inneburit oro för 

sitt personliga schema men utifrån ett förvaltningsperspektiv innebär förändringarna tydliga 

arbetsvillkor där varje verksamhet bemannas med rätt kompetens i rätt tid. 

 

Intern medarbetarundersökning visar att medarbetarna upplever sig ha en relativt god dialog med 

sin chef. Dock önskas mer inflytande över det beslut som fattas kring verksamheten. 

Medarbetarsamtal och lönedialog har skett med samtliga medarbetare. Samtliga chefer har 

genomgått utbildning i IT-stödet ADATO, kommunens rehabiliteringssystem. Chefer har 

uppföljningssamtal med HR-partner löpande och samtal med enskilda medarbetare vid behov. Varje 

verksamhet har kontinuerliga arbetsplatsträffar där dialog och beslut om verksamhet sker. 

 

Kultur och fritids medarbetare upplever i hög grad att de får möjligheter till kompetensutveckling. 

För varje år visar resultatet i den interna medarbetarundersökningen att upplevelsen av 

kompetensutveckling ökar. Under året har samtliga tillsvidareanställda medarbetare erbjudits hjärt- 
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& lungräddning, första hjälpen samt brandskyddsutbildning under nio tillfällen genom 

räddningstjänstens försorg. 82% av medarbetarna har genomfört utbildningen. Dialogutbildningarna 

i verksamheterna fortsätter med tema som Medarbetare & Ledarskap, Öppenhet & tillit, 

Ambassadörskap & stolthet, Delaktighet & Helhetssyn, Samarbete & respekt, Professionalitet och 

Utveckling. 

Strategier 

Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap 

1.2.7.1 Kommunfullmäktiges styrkort 

Mått Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt Målsättning 

Andel ofrivilliga deltidstjänster    14 

Kommentar Den interna medarbetarenkätundersökningen som gjordes i januari 2018 visar på att av de deltidsarbetande är det ett 

litet antal medarbetare som önskar en ökning av sin sysselsättningsgrad. Cheferna har medarbetarsamtal i slutet av året och har 

dialog om sysselsättningsgrad och arbetsinnehåll. Förvaltningen har få ofrivilliga deltidsarbetande. Målsättning är noll 

deltidsarbetande i förvaltningen varför prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas 

genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande 

till männens 

   95 

Kommentar Kultur och fritid har både kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser. Bedömning av lönespann sker 

utifrån gemensamt definierade lönekriterier, utan hänsyn till medarbetares kön. 

1.2.7.2 Nämnd 

Mått Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt Målsättning 

Andelen medarbetare som upplever  sig ha en 

attraktiv arbetsgivare ska öka 
  78 86 

Kommentar 

Under första tertialet har alla verksamheter utfört det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att varje arbetsplats 

genomför en skyddsrond tillsammans med skyddsombud samt att arbetsgruppen vid en arbetsplatsträff fastställer vilka 

friskfaktorer och eventuella risker som man upplever på jobbet. Avdelningscheferna har analyserat verksamheternas resultat och 

gjort en handlingsplan med olika insatser för kommande år. Dialogutbildningar på respektive arbetsplats pågår med olika teman. 

Förvaltningen har sammanställt resultat på avdelningsnivå för det systematiska arbetet. Rapporten om förvaltningens systematiska 

arbetsmiljöarbete och ledningsgruppens förslag till insatser godkändes och beslutades av samverkan i september. Varje 

verksamhet har en handlingsplan för sin arbetsmiljö. Samtliga avdelningar har genom projekt öppettider gjort en översyn i 

respektive verksamhet över öppettider och resursbehov. Syftet har varit att se om verksamheten kan blir mer resurseffektiv samt 

att skapa en god ekonomisk hushållning. Hela förvaltningen har under året genomfört mindre och större förändringar till följd av 

projekt öppettider. Kultur och fritids ledningsgrupp har beslutat om att förvaltningens verksamheter ska bemannas efter 

verksamhetens behov och verksamhetsplanens mål och syfte ska uppfyllas. Målet är skapa tydliga arbetsvillkor med 

hälsoperspektiv och hållbara arbetstider, jämn arbetsfördelning och med tydligt uppdrag genom verksamhetsplanen. 

Fritidsgårdarna har anslutit sig till KEKS, Kvalitet och kompetens i samverkan som är en tydlig verksamhetsidé om den öppna 

ungdomsverksamheten. Samtliga visstidsanställda rapporterar sin arbetstid digitalt via tidrapporteringssystemet medvind vilket 

sparar både administrativt arbete och miljön. 

1.2.8 Resurseffektivitet 

Kultur och fritid har under 2018 avslutat ett antal större utredningar, för att åstadkomma väl 

underbyggda beslut för framtiden. Förvaltningen har arbetat för att förbereda organisationen för 

framtida besparingskrav, där bland annat hanteringen av 

sjunkande statligt stöd är en viktig beståndsdel. 

Ljungskile bibliotek är Meröppet vilket gör att biblioteket 
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är tillgängligt kl. 7-21 varje dag hela veckan. Meröppet är ett system som gör det möjligt för 

biblioteksanvändarna att besöka biblioteket även när det inte finns personal på plats. 

Kultur och fritidsförvaltningen har fortsatt med det gemensamma kvalitetsarbetet, som syftar till att 

styra verksamheten på ett mer resurseffektivt sätt. En integrerad del i kvalitetsarbetet är 

jämställdhetsintegration i styrning, ledning, kärnverksamhet och stödstrukturer. Arbetet med att 

kartlägga könsfördelningen i våra verksamheter fortsätter, bland annat genom mått och nyckeltal. 

Jämställdhetsarbetet har under perioden jämkats med nämndens styrkort. Genomlysning och 

kartläggning av olika processer utifrån resursanvändning pågår i förvaltningen, med särskilt fokus 

på lokaler och personal. 

 

Strategier 

Utveckla tekniska och digitala verktyg i verksamheterna för att förbättra kommunikationen med medborgarna och bli mer 

resurseffektiva 

Utveckla användningen av statistik, forskning och andra kunskapsunderlag i arbetet med budget, planering, 

verksamhetsutveckling och uppföljning. Som stöd i beslutsfattande ska kultur och fritid synliggöra och analysera hur resurserna 

används med särskilt fokus på prioriterad målgrupp och utifrån diskrimineringsgrunderna 

Aktivt söka samarbeten med externa parter såväl som förvaltningsövergripande samarbeten, i syfte att utveckla verksamheten och 

bredda utbudet samt skapa positiva synergieffekter 

1.2.8.1 Kommunfullmäktige flerårsplan- uppdrag  

Uppdrag Kommentar 

Samtliga nämnder har 

utifrån flerårsplan 2018-

2020 fått i uppdrag att 

söka och använda de 

riktade statsbidragen som 

finns tillgängliga. 

Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med hjälp av externa 

medel. Utan dessa hade Uddevalla kommun inte haft tillnärmelsevis så stor offentlig 

kulturverksamhet, till exempel. 

Under 2018 har bland annat bidrag via socialstyrelsen för lovstödsaktiviteter sökts och mottagits, 

liksom Statens kulturråds bidrag till Stärkta bibliotek och inköpsstöd (det senare tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen), samt från samma finansiär till kulturskoleverksamheten. 

Förvaltningen har mottagit statsbidrag för ökad simkunnighet. Därutöver har regionalt bidrag sökts 

och mottagits inom ramen för barnkulturprogram, danslyft mm. 

Förvaltningen har också, i samverkan med Skogsstyrelsen, gjort insatser kring Gröna jobb och 

Friluftsliv. 

Under 2018 har drygt 6 miljoner kronor rekvirerats för kultur och fritids del i form av externa bidrag. 

De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en stor utmaning i att 

integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad budgetstorlek, när de externa medlen fasas ut. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen begär avslut av uppdraget i samband med nämndens beslut om 

verksamhetsberättelsen, 2019-02-13. 

1.2.8.2 Nämnduppdrag 

Uppdrag Kommentar 

Ta fram en fritidsplan i syfte att 

få en långsiktig inriktning på 

framtida beslut och verksamhet 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2018-06-12 § 88 att förlänga uppdragstiden till och med 

2020-12-31. Uppdraget har inte påbörjats under 2018. 

Synliggöra hur 

jämställdhetsarbetet ökar 

kvaliteten i verksamheten, 

motverka könsstereotypa normer 

och bidra till att fördela 

samhällets resurser på ett rättvist 

Kultur och fritidsförvaltningen har under 2018 arbetat vidare med jämställdhetsintegration 

inom ramen för Utveckla jämställt. Förvaltningen har genomfört de aktiviteter som 

jämställdhetsplanen angav skulle genomföras under 2018; utbildning i 

könskonsekvensanalys för handläggare, jämkning av jämställdhetsplan och styrkort avseende 

mått och nyckeltal, introduktion till nyanställda i jämställdhet samt kartläggningar och 

utredningar med jämställdhetsperspektiv. En sammanställning av årets jämställdhetsarbete 

finns tillgängligt via inblicken. Förvaltningen har under året fortsatt granska sin verksamhet 
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Uppdrag Kommentar 

och medvetet vis ur ett jämställdhetsperspektiv. Den könsuppdelade besöksstatistiken på biblioteken har 

analyserats, liksom användningen av spontana aktiva mötesplatser. Förvaltningen har också 

genomfört total översyn av stödet till föreningslivet inklusive en jämställdhetsanalys av 

resursfördelningen. Perspektivet är även inarbetat i den rapport kring ridsportens 

förutsättningar som tagits fram under året. Könsfördelningen bland brukare och besökare 

räknas inom samtliga avdelningar, som underlag i verksamhetsplaneringen. Kultur och fritid 

arbetar också aktivt med jämställd marknadsföring och kommunikation vad gäller text och 

bild. Därtill arbetar förvaltningen med HBTQ och riktade aktiviteter för ökad inkludering. 

Utred och ge förslag på 

strategiska inriktningsbeslut för 

framtida föreningsstöd 

Uppdraget har inte påbörjats under 2018. 

1.2.8.3 Kommunfullmäktiges styrkort 

Mått Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt Målsättning 

Medborgarnas möjlighet till delaktighet och 

inflytande 
  93 96 

Kommentar I en stor del av kultur och fritidsförvaltningens verksamheter utgör samverkan med civilsamhället ett etablerat 

arbetssätt, särskilt via föreningslivet. Bland annat genomförs regelbundna brukarråd med idrottsföreningar i syfte att ge utrymme 

för föreningarnas delaktighet i verksamhetens utveckling. 

 

En brukarundersökning har genomförts på Kulturskolan, som visar att deltagarna upplever att de kan påverka verksamhetens 

utformning i hög grad. Likaså har brukarundersökningar genomförts på fritidsgårdarna. Översyn av föreningsstödet inbegrep en 

utvärdering av föreningarnas upplevelse av förvaltningens föreningsstödsarbete. Underlaget till utredningen om ridanläggning 

skapades i samverkan med olika intressenter. Feriepraktiken som ung kommunutredare har för åttonde året i rad erbjudits 

ungdomar i syfte att öka ungdomars kunskap om kommunens organisation och bidra med sina perspektiv på kommunala frågor. 

Samordningen av arbetet sker på kultur och fritidsförvaltningen. Under året har behovsanalys inför upphandling av enkätverktyg 

framtagits för att på ett ändamålsenligt sätt kunna analysera och bearbeta de medborgarundersökningar som förvaltningen 

framöver kommer att genomföra. 
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1.2.8.4 Nämnd 

Mått Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt Målsättning 

Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 

verksamheter ska vara nöjda med helheten 
    

Kommentar En brukarundersökning har genomförts på Kulturskolan som visar att deltagarna upplever att de i hög grad är nöjda 

med verksamheten. Likaså har besökare till fritidsgårdarna besvarat enkäter om nöjdhet, bland annat. Både flickor och pojkar är 

mycket nöja med verksamheten. 

I övrigt har arbetet inletts för att kunna genomföra brukarundersökningar, och därigenom få en baslinje, under 2019 

 

Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 

verksamheter ska känna att de får möjlighet att 

vara delaktiga och påverka verksamheten 

    

Kommentar En brukarundersökning har genomförts på Kulturskolan som visar att deltagarna upplever att de kan påverka 

verksamhetens utformning i hög grad. På fritidsgårdarna har besökare besvarat enkäter om delaktighet, bland annat. Resultatet 

visar en förhållandevis låg nivå på inflytande och delaktighet, särskilt bland flickorna. 

I övrigt har förvaltningen under året ägnat sig åt förarbete till de brukarundersökningar som ska genomföras under 2019. 

 

Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn 

könsfördelning 
  21 40 

Kommentar Flickorna utgör 21 procent av det totala besöksantalet till fritidsgårdarna Dalaberg, Skogslyckan och Tureborg. 

Förvaltningen kommer behöva arbeta målinriktat under 2019 för att utjämna skillnaderna i könsfördelningen bland besökarna. 

 

Kultur och fritid ska ha jämställd 

resursfördelning för föreningar som redovisar 

aktiviteter för barn och ungdomar (7-20 år) 

  51  

Kommentar Tre nyckeltal ligger till grund för måttet: resursfördelningen gällande aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag och 

lokalbidrag. Data bygger på föreningarnas redovisningar. 2018 gavs 51 % av det totala kontanta stödet till pojkars 

föreningsidrottande. 

1.2.9 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro 

Mått 

Resultat 

kvinna  

2017 

Resultat 

kvinna  

2018 

Resultat 

man 2017 

Resultat 

man  2018 

Resultat 

totalt  2017 

Resultat 

totalt  2018 
Målsättning 

Sjukfrånvaron bland 

Uddevalla kommuns 

medarbetare ska minska 

3,72 4,19 3,8 5,93 3,75 4,97 3 

Kommentar Statistiken avser månadsavlönade medarbetare. Antalet medarbetare som ingår är 215 stycken fördelade mellan 122 

kvinnor (57%) och 93 män (43%). Totala sjukfrånvaro har ökat med 25% under 2018. För män är ökningen 36% och för kvinnor har 

sjukfrånvaro ökat med 11%. I jämförelse med Uddevalla Kommun totala sjukfrånvaro, 7,55%, är förvaltningens frånvaro relativt låg. 

Det finns några avdelningar som har högre sjukfrånvaro än övriga avdelningar. Kultur och fritid arbetar efter beslutade riktlinjer om 

rehabilitering. Medelåldern på förvaltningen är hög, 48% är 50 år eller äldre, 34% är mellan 30–49 år och 17% är upp till 29 år. 

Målsättningen för sjukfrånvaro är 3% vilket är orealistiskt med en förvaltning med så hög medelålder, varför målsättningen därför 

kommer att höjas till 4% inför 2019. Antalet sjukfrånvarotimmar är 12. 78 och motsvarar 6,5 tjänster. Statistikens 12 månaders 

intervall har ändrats med 1 månad varför jämförelse med föregående års statistik inte blir helt korrekt. Kultur och fritid arbetar 

systematiskt med arbetsmiljö och gör årlig medarbetarenkät, där god arbetsmiljö, ledarskap och kompetensutveckling mäts, och 

resultatet diskuteras på en arbetsplatsträff i respektive verksamhet som leder till en handlingsplan för kommande års insatser. Risk 

och konsekvensanalys sker vid förändringar. Tillbud rapporteras från varje avdelning. 

 

  



 Verksamhetsberättelse 2018 20 (21) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  

 

1.2.10 Uppföljning av kommunfullmäktige och nämndens avslutade uppdrag 

1.2.10.1 Kommunfullmäktige flerårsplan- uppdrag 

Uppdrag Kommentar  2018 

Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2018-2020 fått 

i uppdrag om nytt bibliotek i 

Ljungskile. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-08-29 att godkänna Kultur- och fritidsnämnden 

slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2018-2020, om nytt bibliotek i Ljungskile. 

 

Processen med flytt av Ljungskile bibliotek är avklarad i och med invigningen i bibliotekets 

nya lokaler den 17 februari 2018. Genom den nya, för bibliotek anpassade lokalen, har 

verksamheten utformat ett ”Meröppetsystem” som ytterligare ökar tillgängligheten till 

biblioteket, även utanför öppettider med bemanning. Bibliotekets nya placering och ändrade 

öppettider har medfört ett ökat intresse för biblioteket. Många nya besökare hittar dit som 

tidigare inte varit på biblioteket. Det gäller både äldre besökare och barnfamiljer. 

Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2018-2020 fått 

i uppdrag att under 2018 utöka 

bemanningen för 

fritidsverksamheten på Tureborgs 

mötesplats. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 att godkänna Kultur- och fritidsnämnden 

slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2018-2020, om att utöka bemanningen för 

fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats. 

 

Ungdomshänget på Tureborg har bemannats med en tjänst som delas mellan Tureborg och 

enhet Norr. Fritidsverksamheten på Tureborg höll under hösten 2018 öppet två kvällar i 

veckan och bemannades upp på ett tryggare och mindre sårbart sätt med ungdomspedagog 

och fritidsledare. Lokalfrågan på Tureborg är ännu inte löst och olika förslag till lösning 

diskuteras. Innan denna fråga är löst kan verksamheten inte utökas mer. Uppdraget att utöka 

bemanningen på Tureborg är fullföljt utifrån rådande förutsättningar. 

 

1.2.10.2 Nämnduppdrag 

Uppdrag Kommentar  2018 

Utreda förutsättningar för 

etablering av nya 

näridrotts-

/spontanidrottsplatser 

Kultur och fritidsförvaltningen har i uppdrag av kultur och fritidsnämnden att utreda 

förutsättningarna för etablering av nya spontana aktiva mötesplatser 

(näridrotts/spontanidrottsplatser). Syftet med dessa platser är att sänka trösklarna för deltagande i 

aktivitet och öka tillgängligheten till densamma. Det övergripande syftet är att skapa jämlika 

förutsättningar till god folkhälsa (Verksamhetsplan 2017:10). 

 

I dagsläget visar dock kultur och fritidsförvaltningens studier att det finns strukturella glapp i utbudet 

av spontana aktiva mötesplatser. Främst handlar det om geografiska skillnader både i tätorten och 

utanför. Det handlar även om stora könsskillnader. I genomsnitt är 73,2 procent av aktivitetsutövarna 

pojkar/män medan 26,8 procent är flickor/kvinnor. Det sistnämnda stämmer även väl överens med 

rikssnittet för traditionella näridrottsplatser. För att i framtiden etablera spontana aktiva mötesplatser 

som bidrar till utvecklingen av en mer jämställd folkhälsa krävs ett kunskapsbaserat förhållningssätt 

både när det gäller resursfördelning och styrning (jmf Verksamhetsplan 2018:5,10). 

 

I enlighet med tidigare "korpen-uppdrag" (Dnr Ks 2014/00498) behöver därför kultur och 

fritidsförvaltningens studier kompletteras med en förvaltningsövergripande kartläggning av samtliga 

spontana aktiva mötesplatser. Som parallell aktivitet behöver även en ansvarsfördelning mellan 

kultur och fritids-, samhällsbyggnads- och barn och utbildningsförvaltningen tydliggöras. Vidare 

behöver kultur och fritidsförvaltningen pröva och utvärdera olika verksamhetsmodeller i syfte att 

både erbjuda plats för identitetsutveckling och sänka trösklarna för deltagande. 

 

Kultur och fritidsnämnden beslutade därmed att avsluta uppdraget 2018-02-15, § 19 (Dnr KFN 

2018/00001). 

Genomföra en fullständig 

översyn av det samlade 

stödet till föreningslivet 

Uppdraget slutfördes i och med beslut KFN 2018-06-12 § 83 

 

Översynen renderade ett nytt uppdrag med syftet att ta fram strategiska inriktningsbeslut för det 

framtida föreningsstödet. 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  

 

1.2.10.3 Övriga från kommunfullmäktige 

Uppdrag Kommentar  2018 

Beställ projektering av 

tillfälligt bad på 

Landbadet 

2018-12-12 § 320 beslutade kommunfullmäktige att godkänna kultur och fritidsnämndens förslag till 

slutrapportering av uppdrag om att beställa projektering av tillfälligt bad på Landbadet. 

 

Uppdraget mottogs i och med fullmäktigebeslut 2018-06-13 § 170. Förvaltningen har under perioden 

fått i uppdrag att gå vidare med projektering av tillfälligt bad på Landbadet under byggnation av 

Framtidens bad. Sedan uppdraget givits har förvaltningen ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen samt 

Gustavsbergsstiftelsen. Länsstyrelsen överväger att ge tillstånd enligt föreskrifterna för 

naturvårdsområdet för uppförandet av tillfällig byggnad. Innan byggnation påbörjas ska dock 

kommunen inkomma med underlag för gestaltning för byggnadens exteriör samt beskrivning av 

schaktarbeten som kan störa närliggande träd. Beställning av projektering är skickad till 

samhällsbyggnadsförvaltningen 180903. Kultur och fritidsnämnden föreslog kommunfullmäktige att 

godkänna rapporteringen på uppdraget och avsluta detsamma 2018-10-18 § 137 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Kultur och fritids slutrapportering av kommunfullmäktige- och 

nämnduppdrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat och genomfört en rad 

politiska uppdrag. I ärendebeskrivningen finns kultur och fritidsförvaltningens 

slutrapportering på följande uppdrag; 

 

Från kultur och fritidsnämnden 

 

 

 Utred och ta fram förslag om former för nyårsfirande  

 

 Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på 

Källdal 

 

 

Från kommunfullmäktige 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och 

använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-24 

      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporteringen på samtliga nämnduppdrag och 

avslutar därmed uppdragen.  

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen på 

uppdraget ” Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka 

och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga” och därmed avsluta 

uppdraget. 
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Ärendebeskrivning 

Uppdrag från kultur och fritidsnämnden 

 

 Utred och ta fram förslag om former för nyårsfirande  

 

Kultur och fritidsnämnden har under de två senaste åren mottagit ett större antal 

medborgarförslag gällande former för nyårsfirande. Nämnden beslutade 2018-04-19 § 

50 att utreda frågan om framtida nyårsfirande i kommunen. 

Utredningen presenterades för och godkändes av nämnd 2018-09-20 § 117.  

Utredningen konstaterade bland annat att fyrverkerier inte är fullt så miljöfarliga som 

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

Snarare, visar utredningen, att de kommuner som tar bort det kommunala fyrverkeriet 

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

Utredningen behandlade tre former; att fortsätta med fyrverkerierna eller att ersätta 

dessa med en lasershow eller en ljuspromenad. Nämnden beslutade att tills vidare 

fortsätta med kommunens offentliga fyrverkeri på nyårsafton. 

 

 Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på 

Källdal 

 

Sedan ärendet gavs förvaltningen 2015-11-23, har följande skett: 

Ritningar på lokaler för kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall utarbetades under 

2015, i samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft samordningsansvar under processen. 

Studiebesök till Malmö gjordes för inspiration vad gäller utformning och arbetssätt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08 i flerårsplan att inte utöka kommunbidraget 

för Källdal.  En medborgardialog genomfördes 2016 med fokus på 

biblioteksverksamhet. 

Kultur och fritidsnämnden beslutade under 2017 om den konstnärliga gestaltningen. 

Skisser på kultur och fritids delar i Källdalsbygget presenterades på 2017 års Bo och 

Leva mässa. 

 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2018-03-22 § 39 att, under förutsättning att 

nämnden inte beviljades utökade investerings- och driftsmedel för nybyggnation av 

fullmåttshall, fritidsgård och bibliotek i Källdal, skulle nämnden avstå från att ta 

lokalerna i anspråk och återlämna dem till barn- och utbildningsnämnden. I flerårsplan 

2019-2021 beviljades en delvis utökad ram och arbetet med att planera verksamhetens 

organisering och innehåll påbörjades utifrån rådande förutsättningar. 

 

Under 2018 har organisationsskisser för kultur och fritidsverksamheter utarbetats och 

projektledare tillsatts. Projektledarens uppgift är att samordna förvaltningens olika 

verksamheter både när det gäller utvecklingen av verksamhetens innehåll och fysiska 

miljö. Även framtagande av organisering och samordning av tjänster och 
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arbetsuppgifter i huset kommer att planeras. Att få en projektledare på plats kommer 

innebära att uppdraget kan genomföras inom utsatt tid. 

 

I och med kommunfullmäktiges uppdrag från flerårsplan 2019-2021 ”att använda 4 mkr 

till ny fritidsgård, idrottshall och info/bibliotek i Källdal”, bedömer kultur och 

fritidsförvaltningen att nämnduppdraget att ”planera en nybyggnation av en kombinerad 

fritidsgård/bibliotek/idrottshall på Källdal” är avslutat. 

 

Uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2018-2020 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och 

använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga 

 

Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med hjälp 

av externa medel. Förvaltningen har under flera år aktivt sökt externa medel för att 

kunna utveckla verksamheten och nå upp till målsättningar. Medlen har bidragit till 

förvaltningens arbete med ökad tillgänglighet till och utbud av verksamheter och 

aktiviteter.  

 

Följande medel har sökts och rekvirerats under 2018: 

Från Socialstyrelsen har medel sökts för lovstödsaktiviteter samt bidrag för ökad 

simkunnighet för elever i förskoleklass. Från statens kulturråd har medel sökts för 

Stärkta bibliotek och inköpsstöd samt kulturskolebidrag. Från migrationsverket har 

etableringsstöd sökts och använts i form av tex Parksommar, fritidsledartjänst, särskilt 

mediainköp på biblioteken, Cumulus, gratis bowling och simskoleundervisning bland 

annat. 

 

Därutöver har regionalt bidrag sökts och mottagits inom ramen för barnkulturprogram 

och fria danskonsten mm. Förvaltningen har också, i samverkan med Skogsstyrelsen, 

gjort insatser kring Gröna jobb och Friluftsliv. 

 

De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en stor 

utmaning i att integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad budgetstorlek, när 

de externa medlen fasas ut. Arbetet med ökad inkludering i målgrupperna och ökad 

bredd på aktiviteterna försvåras. 

 

 

Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Expediera till kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Avdelningschef Anna Svensson 

Telefon 0522-69 5194 
Anna.svensson@uddevalla.se 

 

Ansökan om stöd till Ljungskiledagen 2019 

Sammanfattning 

I samverkan mellan Ljungskile Samhällsförening, Uddevalla Näringsliv 

(Ljungskilegruppen) Ljungskile sportklubb, Ljungskile friluftsklubb och 

Studieförbundet Vuxenskolan genomförs årligen Ljungskiledagen i Ljungskile. 

Arrangemanget har många besökare, 2018 var det ca 6 500 personer. 

 

2017 ansökte arrangörsgruppen om bidrag till banderoller och scenvagn. Ärendet 

beslutades delvis i Kultur och fritidsnämnden. Förvaltningen tog själv beslut om att 

bevilja medel för banderoller och nämnden tog beslut om att bidra med kostnaden för 

scenvagnen motsvarande 3 400 kr inkl moms.  

 

Av okänd anledning blev inga banderoller inköpta 2017 och förvaltningen fick sedan 

samma fråga inför arrangemanget 2018. Förvaltningen tog då själva beslutet att bevilja 

medlen för både banderoll och scenvagn utifrån diskussionerna föregående år. 

 

En ansökan för Ljungskiledagen 2019 avseende nya banderoller för 8000 kr samt 

kostnaden för scenvagn inklusive transport till ett värde av 3 400 kr, har inkommit. 

 

Avdelningen kultur kan i vissa fall bidra med stöd till arrangemang, men har då som 

princip att det ska avse någon form av kulturarrangemang. Arrangemanget ska bidra till 

en bredd av Uddevalla kommuns kulturliv och stödes ges endast till föreningar eller 

ideella organisationer.  

 

Ljungskiledagen är ett publikt och välbesökt arrangemang. Dock bedömer Kultur och 

fritidsförvaltningen att det inte är ett kulturarrangemang. Dessutom är privata företag 

med och arrangerar dagen, samt ett studieförbund som redan får kommunalt bidrag för 

sin verksamhet. Medel till banderoller har tidigare beviljats och köpts in till 

arrangemanget.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen anser att en och samma arrangör inte bör beviljas medel 

för nya banderoller årligen. Banderoller bedöms dels inte vara nödvändigt för 

arrangemangets genomförande och de förväntas dessutom hålla i några år.  

 

Vad gäller scenvagnen så kan den självklart användas och den bokas och hyrs ut via 

Uddevalla centrumutveckling. Ansökan gäller alltså kostnaden. Scenvagnen är frekvent 

använd vid olika arrangemang och föreningslivet hyr den regelbundet. Kultur och 

fritidsförvaltningen har betalat för scenvagnen på Ljungskiledagen under minst ett par 
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år och anser nu att arrangörerna vid det här laget vet att de vill använda scenvagnen och 

bör inräkna den i sin budget.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen bedömer, på grund av ovanstående resonemang, att 

ansökan inte ska beviljas. Att förvaltningen de senaste två åren har beviljat kostnaderna 

beror på kultur och fritidsnämndens beslut 2017. 

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-29 

Ansökan om stöd till Ljungskiledagen 2019, 2019-01-09 

 

     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår ansökan om kostnader för banderoller och scenvagn 

till en sammanlagd kostnad av 11 400 kr. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Anna Svensson 

Kultur och fritidschef Avdelningschef Kultur 

Expediera till 

Sökanden Kerstin Wennerbro 
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Handläggare 

Avdelningschef Fritid Anna Reinhardt 

Telefon 0522-69 64 29 
anna.reinhardt@uddevalla.se 

 

Remiss: Motion från Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD), 

Elving Anderson (C), Rolf Jonsson (L) gällande bygg 

simhall/badhus på Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall 

(KD), Elving Andersson (C) och Rolf Jonsson (L) gällande byggnation av 

simhall/badhus på Rimnersområdet.I motionen beskriver motionärerna de fördelar som 

en placering vid Rimnersområdet skulle ge i relation till beslutad placering på 

Windingsborg.  

 

Kommunfullmäktige beslutade, 2016-04-13 § 76, att placeringen av Framtidens bad i 

Uddevalla ska vara Windingsborg. Beslut om placering föregick av att olika placeringar 

utreddes av samhällsbyggnadsförvaltningen. För närvarande pågår ett arbete med att ta 

fram systemhandlingar för vidare detaljprojektering av det framtida badhuset. Arbetet 

sker tillsammans med upphandlade projektörer. Detaljprojekteringen kommer enligt 

gällande tidplan att färdigställas under perioden fram till 2020-01-30. Utöver detta pågår 

framtagande av detaljplan för fastigheten Windingsborg samt flytt av vattenledning på 

tomten utifrån framtida byggnations behov.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-17 KFN2018/00175 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-14 § 293 

Motion gällande bygg simhall/badhus på Rimnersområdet 2018-10-26 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-13 § 76 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att stå fast vid gällande 

beslut om placering av framtidens bad i Uddevalla.    

 

 

Katarina Hansson Anna Reinhardt 

Kultur och fritidschef Avdelningschef Fritid 

 
Expediera till 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2018-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 293 Dnr KS 2018/00754  

Motion från Mikael Staxäng (M), Jonas Sandwall (KD), Elving 
Anderson (C), Rolf Jonsson (L) gällande bygg simhall/badhus 
på Rimnersområdet 

 

       

                        

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till Kultur och fritidsnämnden och till 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2018-11-19 

Elving Andersson, Sonny Persson, Rolf Jonsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-11-19 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2018-11-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

     

      

 



  
 
 
Uddevalla // 2018-10-26 
 
Bygg simhall/badhus på Rimnersområdet 
 
Vi i Alliansen i Uddevalla gick till val på en vision om att lägga badhus/simhall på Rimnersområdet. Vi anser att 
den placeringen är det bästa alternativet sett ur tre grundläggande perspektiv: 
 

• Strategi 
• Ekonomi 
• Miljö och hållbarhet 

 
Strategi 
Området där nuvarande simhall ligger är utpekat som ett framtida centralt nybyggnationsområde med hög 
attraktionsgrad. När Uddevalla centrum växer vill vi i Alliansen se till att byggnationen kan vändas mer mot 
vattnet. Det vattennära läget är en av Uddevallas mest attraktiva platstillgångar och bör primärt frigöras till 
boenden. I en modern stadsbild och i god strategisk planering är det därför inte rimligt att prioritera placering av 
ett fristående badhus/simhall på ett av stadens mest attraktiva lägen som dessutom är redo för bostäder. 
 
I arbetet Trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun kretsat metodiken kring de så kallade TRAST-
aspekterna. Att placera simhall/badhus inom det mest centrala området kommer med stor sannolikhet motarbeta 
flera aspekter i denna arbetsmodell. En central placering kommer att öka flödet av trafik när fler bilar och 
busslaster kontinuerligt ska ta sig in till badhuset/simhallen. Parkeringsbehovet riskerar att öka kraftigt vilket gör 
att ytan för parkering måste expanderas markant. En yta som Alliansen istället vill se som bostäder med vacker 
arkitektur och friska grönområden i stadsbilden. Den centrala placeringen kommer att belasta gamla 
Göteborgsvägen via Gustafsberg på ett ofördelaktigt sätt. Trafiken som ansluter från E6 behöver korsa hela 
innerstaden och fortsatt skära av närheten till vatten och påverka säkerheten för fotgängare och cyklister. 
 
Att istället placera simhall/badhus på Rimnersområdet löser denna problematik på ett strategiskt korrekt sätt. 
Placering på Rimnersområdet möjliggör för bra trafikflöden och avlastar centrum från bilar och bussar. 
Parkeringar och infrastruktur för ändamålen idrott blir samlade i ett område och kan effektiviseras fullt ut.  
 
Ekonomi, miljö och hållbarhet 
Att förlägga simhallen/badhuset till Rimnersområdet bygger ett modernt kluster av idrottsaktiviteter. Detta i sig 
skapar en sund ekonomisk fördel då allt mer samlas på en plats. En restaurang och café kan exempelvis få bäring 
då fler människor rör sig i samma byggnad. Föräldrar behöver inte skjutsa till flera områden i staden för att nå 
olika aktiviteter. Något som är både ekonomiskt fördelaktigt och sparar miljön genom mindre utsläpp.  
 
En placering på Rimnersområdet skapar också nya möjligheter för att samplanera parkeringar, trafik och 
infrastruktur samt energianvändning på ett mer effektivt sätt. Många städer bygger exempelvis simhall och ishall 
i anslutning till varandra för att kunna utnyttja de stora drifts- och energifördelar som uppstår när man kan växla 
värme och kyla mellan ishall och simhall/badhus. Detta blir en hållbar byggnation både ur perspektivet ekonomi 
och hållbar miljö. Teknikens utveckling går snabbt och vi måste se 10–20 år framåt i tiden. Om 
simhallen/badhuset kan anläggas med utrymme för data/serverhall i källaren så kan serverhallen hyras ut på 
långa kontrakt och spillvärmen kan gå till hållbar och miljövänlig uppvärmning av vattnet.  
 
Arenor som simhall/badhus och ishall behövs i vår kommun och det är inte strategiskt, ekonomiskt eller 
miljömässigt försvarbart i en modern samhällsplanering att dela upp dessa anläggningar på flertalet platser.  
 
 
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar 
 

• Att den nya simhallen/badhuset ska byggas på Rimnersområdet 
 

 
 Mikael Staxäng (M)       Jonas Sandwall (KD)     Elving Andersson (C)    Rolf Jonsson (L) 
 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2016-04-13 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 76 Dnr KS 2016/00125  

Framtidens bad/simhall i Uddevalla: innehåll, funktion och 
placering 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden under 2015 fortsatt 

utreda förutsättningarna för en placering av ett nytt badhus i Uddevalla antingen vid 

Riverside eller vid fastigheten Windingsborg. Under året har kompletterande 

utredningar gällande placeringsalternativen ur ett samhällsbyggnadsperspektiv, i 

relation till det planerade inströmningsskyddet och i viss mening till respektive ytas 

grad av förorenad mark gjorts. Volymstudier och ekonomiska kalkyler byggda på det 

lokalprogram som beslutats av kultur- och fritidsförvaltningen har också bearbetats.  

 

Utredningen visar att det är möjligt att placera badhuset på båda av de föreslagna 

tomterna och att investeringarnas storlek, exklusive markvärdet, i stort sett är oberoende 

av placering. Fördelar och nackdelar med placering på respektive tomt redovisas i 

samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag. Även alternativanvändning och värdering 

av de olika tomterna framgår av utredningen och får anses vara en väsentlig faktor ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förorda placering på 

Windingsborg. 

 

Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till Lokalprogram för ett nytt badhus. 

Lokalprogrammet beskriver innehåll och funktion i badanläggningen som svarar mot 

användares tilltänkta behov och önskemål. Samtidigt är syftet att anläggningen ska 

spegla Uddevallas identitet och innebära flexibla lösningar. Målsättningen har varit att 

skapa balans mellan de fyra inriktningarna föreningsliv, öppen verksamhet, folkhälsa 

och pedagogik. Lokalprogrammet har föregåtts av ett omfattande 

medborgardialogarbete. 

 

Utifrån lokalprogrammet och översiktliga geotekniska och miljötekniska utredningar 

har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en kalkyl för den totala projektkostnaden 

för de två alternativa placeringarna. Enligt denna innebär en placering vid 

Windingsborg en investering om 491 mkr och vid Riverside 498 mkr. Kultur och 

fritidsnämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett igångsättningsbeslut 

för badet i enlighet med lokalprogrammets vision.  

 

Investeringen beräknas nu uppgå till knappt 500 mkr att jämföra med de 400 mkr som 

är upptagna i flerårsplanen 2016 – 2018. Osäkerhetsmarginalen anges till +/- 15 % och 

investeringen kan då hamna i intervallet 420  - 570 mkr. 

 

Driftkostnaderna bedöms nu till ca 31 mkr per år och har ökat med 10 mkr sedan 

kommunfullmäktiges beslut i juni 2014. Nuvarande bad, Walkesborg, har en 

nettokostnad idag på 6 mkr. Det nya badhuset innebär därmed en utökad nettokostnad 

med 25 mkr per år. I gällande flerårsplan har ett utrymme för de tillkommande  
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driftkostnaderna fortsatt att byggas upp. I budgeten för 2016 uppgår detta till 8 mkr och 

planeras bli 16 mkr 2018. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Carin Ramneskär (M), Annelie Högberg (S), Martin 

Hellström (KD), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Elving Andersson (C), Jarmo Uusitalo 

(MP), Rolf Carlson (SD), Roger Johansson (L), Evy Gahnström (V), Lars-Olof Laxrot 

(V), Christer Hasslebäck (UP), Magnus Jacobsson (KD) och Kenneth Engelbrektsson 

(S) yttrar sig i ärendet.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-30 § 68. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-15. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-18 § 72. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2016-02-18 § 19. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-02-08. 

Lokalprogram för framtidens bad 2015-04-02. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2015-04-23 § 45. 

Beräkningar av kostnad för byggnation av nytt bad 2016-01-23. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-11 § 119. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-06.  

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S) och Lars-Olof Laxrot (V): bifall till kommunstyrelsens förslag 

i handlingarna.  

 

Carin Ramneskär (M), Martin Hellström (KD) och Magnus Jacobsson (KD): i första 

hand återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för att skyndsamt utreda möjligheterna 

för ett badhus på Skeppsviken och i andra hand att badhusets placering ska vara 

Riversideängen.  

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP): bifall till de tre första 

attsatserna enligt kommunstyrelsens förslag i handlingarna, samt att den ekonomiska 

ramen i sista attsatsen ökas till 425 mkr, där 25 mkr avsätts till den estetiska 

utformningen av simhallen.  

 

Elving Andersson (C) och Rolf Carlson (SD): att badhusets placering ska vara 

Riversideängen.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på Carin Ramneskärs (M) m.fl. återremissyrkande 

mot avgörande idag och finner kommunfullmäktige besluta avgöra ärendet idag.  
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Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag enligt 

handlingarna där inga säryrkanden finns och finner kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag i handlingarna. 

 

Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag i handlingarna om 

placering på Windingsborg mot Carin Ramneskärs (M) m.fl yrkande om placering på 

Riversideängen och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag i 

handlingarna. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna. 

Nej-röst bifall till Carin Ramneskärs (M) m.fl. yrkande.   

 

Omröstningsresultat 
Med 36 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna och 21 nej-

röster för bifall till Carin Ramneskärs (M) m.fl. yrkande, 4 avstår, beslutar 

kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag i handlingarna. 

Ja Nej 

Ralph Steen (L)  Björn Skår (M)   

Roger Johansson (L)  Carin Ramneskär (M)  

Monica Bang Lindberg (L)  Mikael Staxäng (M)  

Maria Johansson (L) Zeidi Ström (M)  

Sonny Persson (S)  Ingela Ruthner (M)  

Lina Larsson (S) Johanna Ramneskär (M)  

Per-Erik Holmberg (S)  Gösta Dahlberg (M)  

Birgitta Pelli (S)  Sture Svennberg (M)  

Philip Magnusson (S)  Niklas Moe (M)   

Louise Åsenfors (S)   Stig Olsson (C)  

Tobias Andreasson (S) Elving Andersson (C)  

Maria Berglund (S)  Magnus Jacobsson (KD) 

Anna-Lena Heydar (S)  David Sahlsten (KD)      

Ingemar Samuelsson (S)  Martin Hellström (KD)  

Paula Berger (S)  Christina Nilsson (KD) 

Stefan Skoglund (S) Rolf Carlson (SD) 

Cecilia Sandberg (S) Rose-Marie Antonsson (SD)  

Kenneth Engelbrektsson (S) Mattias Forseng (SD) 

Annelie Högberg (S)  Bo Antonsson (SD)  

Alf Gillberg (S)  Thommy Carlin (SD) 

Ann-Catrin Wikblad (S) Andreas Svensson (SD) 

Petra Ekerum (S)  

Tommy Strandh (S)  

Lisbeth Estrada Pérez (S)    

Susanne Börjesson (S)  
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Ja forts  Avstår  

Evy Gahnström (V)    AnnaTora Huss (MP)  

Ewa Espling (V)  Gunilla Magnusson (MP)  

Erdin Pirque (V) Ole Borch (MP)   

Lars-Olof Laxrot (V)  Jarmo Uusitalo (MP)   

Jaana Järvitalo (V)   

Kerstin Wallsby (V)    

Majvor Abdon (M)  

Christer Hasslebäck (UP)   

Caroline Henriksson (UP)    

Ann-Charlott Gustafsson (UP)   

Andreas Thorn (UP)    

   

Propositionsordning forts.  

Ordförande ställer sist proposition på sista attsatsen enligt kommunstyrelses förslag i 

handlingarna mot Ann-Charlott Gustafssons (UP) och Christer Hasslebäcks (UP)  

yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag i 

handlingarna.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens utredning, 

  

att badhusets placering ska vara Windingsborg,  

  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan i enlighet 

med beslutad placering, samt 

  

att återremittera lokalprogrammet till kultur och fritidsnämnden för anpassning till 

flerårsplanens ram om maximalt 400 mkr för investeringen.  

 

   

Reservation 

Ledamöterna från (M)-gruppen, (C)-gruppen, (KD)-gruppen, (SD)-gruppen och (UP)-

gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  
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Protokollsanteckning 
Ledamöterna från (MP)-gruppen i kommunfullmäktige noterar till protokollet att 

Miljöpartiet avstår från att delta i ärendet eftersom vi förordrar en annan placering vid 

Rimnershallen tillsammans med övriga idrottsanläggningar.  

 

Ledamöterna från (M)-gruppen i kommunfullmäktige noterar till protokollet att 

Moderaternas ställningstagande är att området kring Widingsborg/Walkesborg är  

 

betydligt mer lämpad för bostadsbyggande än som en del av lokalförsörjningen, 

bostadsbyggande innebär en långsiktig och hållbar utveckling av centrum.  

 

Vi ser ett långsiktigt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. En plats med 

närhet (gångavstånd) till alla utbud som staden erbjuder. Mellan 250-300 bostäder 

innebär mellan 500 - 1.000 nya innevånare centralt som efterfrågar service, går på 

caféer besöker restaurang, bio och möts på stadens grönytor. Arbetspendlingen har 

också, redan i dag, ett stort utbud av pendlingsmöjligheter vilket innebär ökade 

möjligheter att få in nya skattebetalare till vår stad. Målen för en ökning av 

kollektivtrafiken är en fördubbling fram till 2030, här ser vi en möjlighet att medverka 

till detta pendlingsmål - och ett grönare samhälle. 

 

Som bostadsändamål är marken värderad till cirka 60 miljoner (motsvarar 

investeringen av två medelstora förskolor- kontant betalda) utifrån de kända 

ekonomiska prognoserna så kommer vi att se ett behov av att tillskjuta medel i vård, 

skola och omsorg. Förskolor behövs givetvis också och 60 miljoner kan användas på ett 

klokare sätt. Att avstå från denna möjlighet, till bostadsbyggnation, visar på ett oklokt, 

tanklöst och oseriöst agerande - de största förlorarna är vi 

medborgare/kommuninnevånare.  

 

Moderaterna vill peka på det ansvarslösa i att använda användbar mark för bostäder 

till lokaler - när detta kan tillgodoses på annat sätt.    

 

De tillväxtmål som finns i ett framtida "Storgöteborg" pekar på en befolkningsökning på 

ca 300.000 innevånare på cirka 15 år (det är 3 gånger Borås) så torde prognoserna för 

en befolkningsökning visa åt ett tydligt håll även för Uddevallas del. Utöver det 

nettoöverskott som vi har i dag kommer sannolikt befolkningsutvecklingen i 

Storgöteborg att påverka Uddevalla som kommun. Redan i dag ser vi bostadsbrist, 

varför vi har ett ansvar att tillgodose en efterfrågan på bostäder - med detta menas inte 

baracklösningar.   

 

Argument som att "badhuset lyfter Centrum" anser vi sakna relevans, Det har funnits 

badhus i nämnda område i cirka 40 år och ändå har centrum avlövats. Vår  
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grundinställning är att det är människorna som vill ha service, går o fikar, handlar, 

som lyfter centrum. 

 

Bl.a. av ovan nämnda skäl vill Moderaterna i Uddevalla se bostäder på Widingsborg 

och badhus lokaliserat t.ex på Riversideområdet.  

    
 

 

Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2016-04-18 

Alf Gillberg, Ewa Espling, Carin Ramneskär 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-04-18 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2016-04-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-01-28 Dnr KFN 2018/00170 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Revidering av delegationsordning för kultur och fritid  

Sammanfattning 

Kultur och fritids gällande delegationsordning godkändes av nämnden år 2012. 

Förvaltningen har nu sett över och reviderat delegationsordningen, bland annat utifrån 

den nya kommunallagen. 

 

I kommunstyrelsens delegationsordning finns ett avsnitt om personalärenden. Detta 

gäller för samtliga kommunens nämnder och förvaltningar, och finns som bilaga till 

kultur och fritids delegationsordning. 

 

Kommunstyrelsens har rekommenderat samtliga nämnder att införa de delegationer för 

inköps- och upphandlingsområdet som finns i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Denna rekommendation grundar sig i att kommunstyrelsen ser ett behov av ökad 

tydlighet och samverkan inom upphandlingsområdet. Det har också skett förändringar i 

kommunallagen som påverkar tillämpningen av dessa delegationer. Delegationer för 

upphandlingsfrågor är därför införda i kultur och fritids delegationsordning. 

 

Kultur och fritid inkluderar inte verkställighetsgärder i sin delegationsordning och har 

därför inte infört punkterna som härrör verkställighet av inköp. Förvaltningen har en 

rutinbeskrivning för avtalshantering där verkställighetsfrågor för inköp hanteras.  

 

Samtliga delegationsbeslut som fattas på kultur och fritid kommer att anmälas till 

nämnden.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2018-11-01 

Kultur och fritids delegationsordning reviderad 2019-01-25 

Protokollsutdrag KS 2018-06-20 § 157     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner reviderad delegationsordning (2019-01-25) för 

kultur och fritid.  

   

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Expediera till 

Kommunledningskontoret 

sta
Maskinskriven text
9.



 

 

Kultur och fritids delegationsordning  
2019-02-13 

 

Om delegation/delegering 
Att delegera beslut innebär att överlämna befogenheten att fatta beslut till någon annan som 

beslutar i nämndens ställe. Det är uppgiften att besluta som delegeras, och inte ansvaret som 

sådant. De förtroendevalda har det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är 

de som styr förvaltningen.  

 

Inför införandet av 1991 års kommunallagen resonerade man om en förskjutning i den 

politiska styrningen; från detaljstyrning till övergripande styrning med mål och ramar
1
. De 

förtroendevalda kan helt enkelt inte fatta alla beslut själva, utan behöver fokusera på mer 

övergripande frågor. I förarbetet resoneras även om en förskjutning mot en allt mer 

professionell förvaltning. Dessa två trender sammantaget med den kommunala verksamhetens 

ökande omfattning och komplexitet gör att kommunallagen möjliggör delegering av 

beslutanderätten, från nämnd till exempelvis anställda.   

 

Ett delegationsbeslut är ett politiskt beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Kommunallagen (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens 

verksamhet. Beslutanderätten kan delegeras till exempelvis tjänstemän. Detta finns till 

eftersom de förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid över för 

övergripande frågor. Man frigör helt enkelt resurser som nämnden kan använda för att 

formulera och utveckla den politiska viljan
2
.  

 

 

När är det inte tillåtet att delegera beslutanderätten? 
I vissa fall får beslutanderätten inte delegeras. Detta gäller exempelvis ärenden som rör 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet (KL 6:38, p.1). Detta beror på att 

nämnden alltjämt har det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Medborgarförslag får 

inte heller delegeras enligt samma paragraf.  

 

Hur går det till? 
En nämnd får uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 

viss grupp av ärenden (KL 7:5). Vilka beslut eller typer av beslut som delegerats och till vem, 

framgår av Kultur och fritids delegationsordning.  

 

En nämnd får även uppdra åt ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (KL 6:39). Detta är delegation nummer 

ett i Kultur och fritids delegationsordning.  

 

Samtliga delegationsbeslut som tas på kultur och fritid ska anmälas till kultur och 

fritidsnämnden. Ett delegationsbeslut kan överklagas inom tre veckor från den dag det 

tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (KL 13:5).  

 

                                                 
1
 Regeringens proposition 1990/91:117 om en ny kommunallag 

2
 ibid 



 

 

Delegaten har ansvar för handläggning och beslutsfattande i de ärenden som delegationen 

omfattar. Nämnden kan ta tillbaka delegationen och kan även ta upp ett ärende till eget 

avgörande, även om beslutanderätten delegerats.  

  

Om en delegat bedömer att ett ärende är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, skall 

hen avstå sin delegationsrätt. Vid frånvaro av ordinarie delegat, eller vid exempelvis jäv, ska 

närmas överordnad chef fatta beslut istället.  

 

 

Beslut som fattas på kultur och fritid 
I kommunallagen (KL 6:44) anges att fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 

verksamhet och arbetsformer. Detta infördes i kommunallagen för att möjliggöra en friare 

nämndorganisation.  

 

Kultur och fritids reglemente beskriver nämndens manöverutrymme, varför beslut som fattas 

av nämnden eller på nämndens vägnar (delegationsbeslut) ska rymmas inom de uppgifter som 

finns angivna för kultur och fritid i reglemente. Om beslutas fattas utanför reglementets 

spelplan kan det annars bli föremål för laglighetsprövning, det vill säga beslutet har inte 

fattats på lagligt sätt.  

 

Kommunallagens regler om delegation finns bland annat till för att beslutsfattandet ska kunna 

anpassas efter lokala förhållanden. Utifrån kultur och fritids reglemente har nämnden i uppgift 

att fastställa normer och regler och fördela kommunens bidrag till föreningsverksamhet, 

studieförbund och olika typer av föreningar. Några av dessa bidragsbeslut är delegerade till 

tjänstemän. Detta och flera andra beslutstyper som finns i delegationsordningen har delegerats 

för att man ska kunna ge snabbare besked, exempelvis till föreningar, då man inte behöver 

invänta ett nämndsammanträde. Detta ger även en effektivare verksamhet. 

Delegationsbesluten avlastar även nämndsammanträdena, som annars skulle belastas med 

många beslut om föreningsbidrag. 

 

Förvaltningsgemensamma delegationer om upphandling och 

personalärenden 
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2018-06-20. I kommunstyrelsens 

delegationsordning finns förvaltningsövergripande delegationer inom personalområdet (se 

bilaga 1). Detta grundar sig i att beslut i personalärenden är delegerade från kommunstyrelsen, 

som är kommunens anställande myndighet, till personalutskottet eller direkt till 

förvaltningschef som i definierade ärenden får vidaredelegera. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderade vid revideringen av sin delegationsordning att samtliga 

nämnder införde likadana delegationer för inköps- och upphandlingsområde som finns i deras 

delegationsordning. Delegationer för upphandlingsfrågor är därför införda i kultur och fritids 

delegationsordning. 

 

Kultur och fritid inkluderar inte verkställighetsåtgärder i sin delegationsordning och har därför 

inte infört punkterna som härrör verkställighet av inköp. Förvaltningen har en 

rutinbeskrivning för avtalshantering där verkställighetsfrågor för inköp hanteras.  

 

 



 

 

Om verkställighet  
Begreppet verkställighet betyder att verkställa, utföra, ett beslut som är fattat. En kommunal 

förvaltnings verksamhet är i sig verkställighet, det vill säga genomförande av politiskt fattade 

beslut. Den anställda ska sköta den löpande förvaltningen och verkställa åtgärder som 

nämnden beslutat om. Man bör även resonera om begreppet ”ren verkställighet” i relation till 

beslut som kan delegeras.   

 

Förenklat kan man säga att de förtroendevalda fattar beslut och de anställda verkställer. 

Eftersom kommunal verksamhet är omfattande kan de förtroendevalda emellertid inte fatta 

alla beslut själva. I praktiken är det tjänstemän som fattar en stor del av besluten. 

 

Beslut som anställda fattar kan antingen vara delegationsbeslut, eller beslut som ryms inom 

verkställigheten. Beslut som fattas inom verkställighetens ramar ska karaktäriseras av att: 

 

 Det finns ett litet utrymme för självständigt bedömningar eller alternativa lösningar, 

dvs beslutet fattas på grundval av tydliga regler, lagar eller taxor. 

 Invånarna har litet intresse att överklaga lagligheten i de besluten.  

 Beslutet förutsätts ske inom givna ekonomiska ramar.  

 

Om en verksamhet har tydliga målsättningar, kan många vardagliga åtgärder inom 

förvaltningen anses vara ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt 

ställningstaganden
3
.   

 

Verkställighetsbeslut behöver ingen delegation och ska heller inte anmälas som 

delegationsbeslut. Kultur och fritidsförvaltningen inkluderar inte verkställighetsfrågor i 

delegationsordningen. Detta beror delvis på att mängden verkställighetsärenden är för stor för 

att redovisa i en delegationsordning på ett fullständigt sätt. Vid osäkerhet på om de beslut man 

fattar i tjänsten ryms inom verkställigheten, bör man lyfta det med sin avdelningschef. 

 

Kultur och fritid har ett separat dokument för avtalshantering som beskriver rutiner för de 

avtal som skrivs på kultur och fritid inom ramen för verkställighetsbeslut. 

 

Uppföljning av verkställighet och delegationsbeslut 
För att ge kultur och fritidsnämnden en bild av vilka ärenden som avgörs av förvaltningen 

anmäls samtliga delegationsbeslut till nämnd. Åtgärder och beslut som tas inom ramen för 

verkställighet återrapporteras till nämnden i form av informationsärenden, delårsbokslut, 

bokslut, med mera.  
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 Regeringens proposition 2016/17:171  En ny kommunallag 



 

 

 

 

 

Kultur och fritids delegationsordning 
Delegation 

nr. 

Gällande Delegat Anmärkning 

1. Besluta å Kultur och fritidsnämndens vägnar enligt 6 kap. § 39 

Kommunallagen i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 

och inte kan vänta till nästa nämndsammanträde  

Ordförande 

 

 

2. Besluta om Kultur och fritidsnämndens ledamöters och 

ersättares deltagande i kurs, konferens o. dyl. 

 

Ordförande  

3. Utse beslutsattestanter för nämndens ansvarsområde 

 

Förvaltningschef  

4. Besluta om extern representation när alkohol serveras 

 

Förvaltningschef  

5.  Besluta om att överklaga en annan myndighets/domstols beslut 

att t. ex. upphäva nämndens beslut. Gäller när Kultur och 

fritidsnämndens beslut inte kan inväntas p.g.a. tidsfrister 

 

Förvaltningschef efter 

samråd med 

kommunjurist 

 

6. Besluta om att sekretesslägga allmän handling 

 

Administrativ chef  

7.  Besluta om att inte lämna ut uppgifter och allmänna handlingar 

enligt sekretesslagen eller uppställa förbehåll för 

utlämnande 

 

Administrativ chef  

8. Besluta om utvecklingsbidrag till föreningar 

 

Avdelningschef fritid                          

9. Besluta om förbättrings- och utrustningsbidrag till föreningar 

 

Avdelningschef fritid  

10. Tillståndsgivning enligt spellagen (fd. lotterilagen) Utredare  



 

 

 

11.  Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Avdelningschef  Beskrivning i 

avtalsdokument 

12.  Besluta om upphandling Förvaltningschef  

13. Besluta att avbryta upphandling Förvaltningschef  

14. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och tjänster 

med ett upphandlings-värde över 10 miljoner kronor 

Kommun-direktör    

15. Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster med ett 

avtalsvärde över 20 miljoner under avtalstiden 

Kommun-direktör  

16. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och tjänster 

med ett upphandlings-värde upp till 10 miljoner kronor 

Förvaltningschef  

17. Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster med ett 

avtalsvärde för avtalsperioden upp till 20 miljoner kronor 

Förvaltningschef  

18. Teckna tilldelningsbeslut för varor och tjänster till ett 

upphandlingsvärde upp till vid varje tidpunkt gällande 

tröskelvärde 

Förvaltningschef Tröskelvärdet fastställs av 

Europeiska kommissionen och 

tillkännages av svenska 

regeringen i svensk 

författningssamling. (För 2018 

är tröskelvärdet bestämt till 2 

096 097 kronor). 
19. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning 

mot ramavtal för varor och tjänster med ett upphandlings-värde 

över 28 procent av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde 

Förvaltningschef 28 procent av tröskelvärdet är 

för 2018 bestämt till 586 907 

kronor, (vilket också motsvarar 

den tillåtna övre gränsen för 

direktupphandling). 

20. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning 

mot ramavtal för varor och tjänster med ett upphandlingsvärde 

upp till 28 procent av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde 

Avdelningschef  

21. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning 

mot ramavtal för varor och tjänster med ett upphandlingsvärde 

upp till ett prisbasbelopp 

Enhetschef  



 

 

Bilaga 1: Kommunstyrelsens delegationer inom personalområdet (gäller för hela Uddevalla 

kommun)  
Delegater och förkortningar 

Förkortningar Delegater 

AC Avdelningschef 

AC-A Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen 

AC-E Avdelningschef Ekonomiavdelningen 

AC-P Avdelningschef Personalavdelningen 

AC-T Avdelningschef Tillväxtavdelningen  

EC Enhetschef 

EC-fi Chef finansenheten 

EC-pos Chef enheten för planering och styrning 

EC-r Chef redovisningsenheten 

EC-u Chef upphandlingsenheten 

Ek.ass Ekonomiassistent 

FC Förvaltningschef 

IBC Internbankschef 

KD Kommundirektör 

JUR Kommunjurist 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

KS 1vO Kommunstyrelsens första vice ordförande 

KS 2vO Kommunstyrelsens andre vice ordförande 

PU Personalutskottet 

 

 V-del Delegation till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera 

Del Delegationsbeslut 

Ver Verkställighetsåtgärd  



 

 

 

I delegationsordningen finns i kolumnen anmälan en siffra som anger vilken status beslutet har, delegationsbeslut (1) och verkställighetsbeslut 

(2). Anmälan av delegationsbeslut ska ske månatligen till kultur och fritidsnämndens sammanträde. Verkställighetsbesluten ska inte anmälas. 

Underlaget till beslutet ska finnas hos beslutsfattaren. 

 

 

Delegation 

nummer 

Ärende Lägsta delegat Anmälan 

  Personalärenden samt förtroendevaldas villkor     

P1 Tillsvidareanställning av   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med KS presidium   

  Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium 

  

  Avdelningschef FC   

  Övrig personal resp. AC/EC   

P2 Visstidsanställning (över 6 månader) av   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med KS presidium   

  Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium 

  

  Avdelningschef FC   

  Övrig personal resp. AC/EC   

P3 Visstidsanställning (upp till 6 månader) av   1 

  Kommundirektör KSO   



 

 

  Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium 

  

  Avdelningschef FC   

  Övrig personal resp. AC/EC   

P4 Utgått     

        

  Anställnings upphörande     

P5 Utgått     

P6 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist   1 

   - fler än 5 tillsvidareanställda KS   

  - färre än 5 anställda PU    

  - anhörigvårdare och personliga assistenter  AC   

P7 Uppsägning - p.g.a. personliga skäl av:   1 

  Avsked av kommundirektör KSO efter samråd med KS presidium   

 Avsked av förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium 

  

  Avsked av avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Avsked av övrig personal FC efter samråd med AC-P   

P8 Utgått     

P9 Omplacering av   1 



 

 

  Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med resp. nämnds presidium samt 

AC-P 

  

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Övrig personal FC efter samråd med AC-P   

P10 Omplacering mellan förvaltningarna när överenskommelse inte 

nåtts 

AC-P 1 

P11 Avstängning/Disciplinåtgärd   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med AC-P   

  Förvaltningschef KSO efter samråd med AC-P   

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Övrig personal FC efter samråd med AC-P   

P12 Polisanmälan av, om brott begåtts i tjänsten,   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med AC-P   

  Förvaltningschef KSO efter samråd med AC-P   

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Övrig personal FC efter samråd med AC-P   



 

 

  Förtroendevalda PU efter samråd med AC-P   

P13 Ekonomisk uppgörelse i samband med anställnings upphörande 

(s.k. utköp) 

  1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med AC-P   

P13 forts. Förvaltningschef KSO efter samråd med AC-P   

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

  Övrig personal FC efter samråd med AC-P   

        

  Ledighet     

P14 Ledighet för enskild angelägenhet med eller utan lön enligt AB samt 

semester och kompensationsledighet 

Närmast överordnad chef 2 

P15 Utgått     

P16 Utgått     

P17 Byte av semesterledighet mot lön utöver lagstadgad semester enligt AB Närmast överordnad chef 2 

P18 Ledigheter enligt lagar och avtal (föräldraledighet, värnplikt, offentligt 

uppdrag, facklig förtroendeman, studieledighet m.m.) 

Närmast överordnad chef 2 

        

  Utbildning, konferens, resa     

P19 Delta i kurs, konferens, studieresa och tjänsteresa inom Norden 

fler än tre dagar för 

  2 

  Kommundirektör KSO     

  Förvaltningschef KSO     



 

 

  Avdelningschef FC     

  Övrig personal AC   

P20 Delta i kurs, konferens, studieresa och tjänsteresa inom Norden i 

tre dagar eller färre för 

  2 

  Förvaltningschef KSO     

  Avdelningschef Närmast överordnad chef   

  Enhetschef Närmast överordnad chef   

  Övrig personal Närmast överordnad chef   

  Kommundirektören avgör själv eget deltagande vid tre dagar eller färre     

P21 Delta i kurs, konferens, studieresa och tjänsteresa utom Norden 

för 

  2 

  Kommundirektör KSO     

  Förvaltningschef KSO     

  Avdelningschef FC     

  Övrig personal FC     

P22 Förmåner vid fortbildning och vidareutbildning för   2 

  Kommundirektör KSO     

 Förvaltningschef Närmast överordnad chef   

  Avdelningschef Närmast överordnad chef   

  Övrig personal Närmast överordnad chef   

P23 Kommunalråds, förutom ordföranden, deltagande i längre utbildning, kurs, 

konferens och dylikt eller resa utanför Norden 

KSO   1 

        



 

 

  Lönesättning inom personalutskottets riktlinjer och fastställd budgetram 
m.m. 

    

P24 Rätt att förhandla och driva löneöversynsförhandlingar samt rätt att sluta 

lokala kollektivavtal med de fackliga organisationerna 

AC-P   1 

  Rätt att förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning och 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 §§ och 38 § lagen om 

medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområde. 

AC-P     

  Vid förhandlingar som handlar om att reglera arbetsförhållande mellan 

arbetstagare och kommunen får överenskommelse om särskild avtalspension 

träffas som alternativ till avgångsvederlag 

AC-P efter samråd med FC   

P25 Lönesättning vid rekrytering eller nya arbetsuppgifter för:   1 

  Kommundirektör KSO efter samråd med KS presidium   

P25 Förvaltningschef KSO efter föredragning av KD och efter 

samråd med AC-P 

  

  Avdelningschef FC efter samråd med AC-P   

   Enhetschef inom gällande lönespann Närmast överordnad chef efter samråd 

med AC-P  

  

  Övrig personal inom gällande lönespann Närmast överordnad chef   

  Utöver gällande lönespann Närmast överordnad chef efter samråd 

med AC-P  

  

P26 Placering i lönetabell AC-P 1 

P27 Fastställa lönespann AC-P 1 

P28 Lönesättning vid årlig löneöversynen till     1 

  Kommundirektör KSO   



 

 

  Förvaltningschefer KSO efter föredragning av KD   

  Avdelningschefer FC      

  Övrig personal   Närmast överordnad chef   

P29 Justering av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i kommunen PU 1 

P30 Fastställa riktlinjer inför lönerevisionsförhandlingar PU 1 

P31 Ärenden som ankommer på kommunstyrelsen som personalorgan och 

pensionsmyndighet och som inte delegerats till annan  

PU 1 

        

  Pension     

P32 Beslut om särskild avtalspension PU 1 

  Bisyssla     

P33 Förbjuda eller inskränka bisyssla för   2 

  Kommundirektör KSO   

  Förvaltningschef KSO   

  Avdelningschef FC      

  Övrig personal   AC   

  Förhandling enligt MBL     

P34 Förhandla enl. 11§ och 14§ MBL   2 

  Kommunnivå AC-P   

  Förvaltningsnivå FC      

  Avdelningsnivå AC   

  Enhetsnivå EC   

  Övriga personalärenden     

P35 Utgått     

P36 Återbesättandeprövning  efter definierat behov FC, AC-P 2 

P37 Arbetsmarknadsåtgärder     

  Visstidsanställning AC-A   



 

 

  Organisation     

P38 Fastställande av organisation   1 

  Förvaltningsindelning KF   

  Avdelningsindelning av förvaltning   FC efter samråd med KD     

  Indelning av avdelning i enheter FC     

P39 Bemanning   1 

  All personal inom förvaltningen FC   

 Förvaltningarnas dimensionering med kvalificerade stabs och stödfunktioner 

(personalekonomi ,juridik, IT, information och utredning/utveckling etc.) Se 

vidare riktlinjer för styrning! 

FC efter samråd med KD   

  Arbetsmiljö     

P40 Utgått     

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-01-30 Dnr KFN 2019/00018 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Val av representanter från Kultur och fritidsnämnden i 

styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla 

Elitidrottsgymnasium 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden ska utse två förtroendevalda som ska representera kultur och 

fritidsnämnden i styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla Elitidrottsgymnasium. En 

förtroendevald från majoriteten och en från oppositionen ska utses.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-01-30 

    

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden utser X och Y som nämndens representanter i styrgruppen 

för Idrottsalliansen, Uddevalla Elitidrottsgymnasium 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Expediera till 

UEIG 

sta
Maskinskriven text
10.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-02-05 Dnr KFN 2019/00022 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Öppna sammanträden på kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen uppmanade 2019-01-30 samtliga nämnder att ta beslut om huruvida 

de ska ha öppna eller stängda sammanträden. Kultur och fritidsnämnden har sedan 

många år tillbaka haft öppna sammanträden. Det innebär att sammanträdet är öppet för 

allmänheten att lyssna på.  

 

Delar av, eller hela, sammanträden kan vara stängda. Detta kallas för nämndens egna 

överläggningar och tillämpas exempelvis vid beslut om kulturpris, kulturstipendium 

och ungdomsledarstipendium samt vid budgetarbete.  

 

Enligt kommunallagen (6 kap 25 §) får en nämnd även besluta att den eller de som 

väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar 

medborgarförslaget och har då rätt att yttra sig i ärendet.  

 

En nämnds sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden där det 

förekommer uppgifter som omfattas av sekretess (kommunallagen 6 kap 25 § p2).  

 

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-02-05 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-02-01 § 11      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämndens sammanträden ska vara öppna, med undantag för nämndens 

egna överläggningar och ärendet som omfattas av sekretess.  

   

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 
 

Expediera till 
Kommunstyrelsen 

 

 

sta
Maskinskriven text
11.



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-01-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2018/00886  

Öppna sammanträden 

Sammanfattning 

Med anledning av kommunens delaktighetsmått har nämndernas öppna eller stängda 

sammanträden diskuterats. Nina Möller, utvecklare på kommunledningskontorets 

ekonomiavdelning har gjort en liten jämförelse mellan tio jämnstora kommuner 

gällande öppna eller stängda sammanträden.  

 

Demokratiberedningen föreslår att kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att, i och 

med ny mandatperiod, ta beslut om öppna eller stängda sammanträden. 

 

Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokollsutdrag, 2018-12-07 § 44      

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna samt att kommunstyrelsens 

sammanträden ska vara stängda.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppmana nämnderna att i och med ny mandatperiod, ta beslut om öppna eller 

stängda sammanträden samt, 

 

att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda.  

          

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-01-31 

Christer Hasslebäck, Mikael Staxäng 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-01-30 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-02-01 

Samtliga nämnder 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-02-05 Dnr KFN 2019/00004 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-02-13 

          

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut 2019-01-10 § 2 enligt delegation nr 10 om utvecklingsbidrag till Uddevalla 

Orienteringsklubb 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 
 

sta
Maskinskriven text
14.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2019-02-05 Dnr KFN 2019/00003 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2019-02-13 

           

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Firmatecknare för Uddevalla kommun 

 Beslut KS 2019-01-30 § 9 

 Tjänsteskrivelse KLK 2018-12-06 

 

Öppna sammanträden 

 Beslut KS 2019-02-01 § 11 

 Beslut demokratiberedningen 2018-12-07 § 44 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 
 

sta
Maskinskriven text
15.

sta
Maskinskriven text
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