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Riktningar
Uddevalla kommun är
en självklar
tillväxtmotor för en
mer utvecklad region

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Övergripande strategier

Nämndstrategier

Övergripande strategier
Företag och individer
bemöts positivt med
Öppenhet, Respekt och
Professionalitet, där vi
arbetar för en
entreprenöriell och
innovativ kultur.

Nämnd strategier
Kultur och fritid ska underlätta kulturarbetares
villkor att verka i kommunen

Politiska uppdrag

Politiska uppdrag

Mått
Mått
(KF)Gott bemötande vid
kontakt med kommun, ska
öka
(KF)Andel som tar kontakt
med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en
enkel fråga, ska öka
(KF)Andel som får svar på epost inom en dag, ska öka
(KF)Företagsklimatet ska bli
bättre

Säkra
kompetensförsörjningen
Utveckla lokal och
regional infrastruktur
inklusive Bohusbanan.

(KF)Förbättrat resultat i
Svenskt Näringslivs enkät
Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar
samhällsutveckling
Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och
attraktiviteten till service och utbud, digitalt
och analogt

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och
attraktiva platser för kulturella uttryck

Nå fler barn och unga med
kulturskoleverksamhet under
loven, som inte deltar i
ordinarie verksamhet

(KF) Kultur och fritidsnämnden har fåtti
uppdrag av kommunfullmäktige att
utreda framtida hantering av
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet
(N) Ta fram en behovsanalys av
framtidens Stadsbibliotek i Uddevalla.

Deltagandet i kulturskolan
ska öka bland de barn och
unga som bor i
utanförskapsområdena
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Övergripande strategier
Vision:

I Uddevalla kommun
utvecklar vi ett tryggt
samhälle tillsammans

Motverka
klimatförändringarnas
effekter, genom en
hållbar ekonomisk,
ekologisk och social
utveckling
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Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

kultur och fritidsnämnd
Nämndstrategier
uppdrag
Uddevalla
– Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust Politiska
och Läge
ger livskvalitet
Kultur och fritid ska främja civilsamhällets
organisering och verksamhet

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och
attraktiva platser för idrott och hälsa

(KF) kultur och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
utvärdera föreningsstödet och ta fram
förslag till nya bestämmelser för samtliga
föreningsbidrag
(KF) kultur och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
tillgänglighetsanpassa och renovera
Rimnersvallen
(KF) Kultur- och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta
fram en plan för att utveckla
Rimnersområdet till ett samlat sport- och
idrottscentrum (KF ÖS 6)
(KF) Kultur- och fritidsnämnder har utifrån
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att
under 2019 utreda villkoren för
konstgräsplaner
(KF) Fortsätt arbeta med en ridanläggning
i anslutning till Uddevalla tätort
(KF) kultur och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
Uddevalla vill vara en attraktiv
arbetsgivare, därför strävar kommunen
efter att erbjuda alla anställda heltid och
deltid som en möjlighet
(KF) Kultur- och fritidsnämnder har utifrån
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att
genomföra kommunfullmäktiges beslut
om att samlokalisera kulturskolan med
annan verksamhet i Sinclair

Mått
(KF) antalet medlemmar i
föreningarna, ska öka
Föreningarna ska vara nöjda
med kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar
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Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Övergripande strategier
Vision:

kultur och fritidsnämnd
Nämndstrategier
uppdrag
Uddevalla
– Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust Politiska
och Läge
ger livskvalitet

Sträva efter att
åstadkomma breda
politiska
överenskommelser i
långsiktigt strategiska
frågor samt öka
samarbetet med
civilsamhället t.ex.
genom gemensamt
förebyggande arbete
Verka för trygghet i de
offentliga miljöerna

Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en
levande och hållbar kommun

Verka för ökad
livskvalitet genom god
och värdig vård och
omsorg

För att främja jämlik resursfördelning ska kultur
och fritid stödja och erbjuda aktiviteter och
verksamheter som är såväl högintensiva som
lågintensiva

Mått

(KF) samtliga nämnder har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
arbeta för ökad samverkan med
civilsamhället och träffa fler IOP-avtal
(idéburet offentligt partnerskap)

Besökarna och deltagarna i
kultur och fritids verksamheter
ska vara nöjda med helheten
(KF) Barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
tillsammans ta fram en plan gällande
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i
Källdal (KF ÖS 6)
(KF) Kultur- och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta
fram en plan för fritidsgård och idrottshall i
Källdal (KF ÖS 6)
(KF) Kultur- och fritidsnämnder har utifrån
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att
tillsammans med socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden skapa
förutsättningar för att förbättra
ungdomars välbefinnande
(N) Synliggöra hur jämställdhetsarbetet
ökar kvaliteten i verksamheten, motverka
könsstereotypa normer och bidra till att
fördela samhällets resulrser på ett rättvist
och medvetet vis

(KF) antal aktiviteter i
föreningarna, ska öka
Fritidsgårdarnas besökare ska
ha en jämn könsfördelning
Besökarna på fritidsgårdarna
upplever att det är en trygg
miljö
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Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Övergripande strategier
Vision:
Uppmuntra
förändringsvilja och
modet att pröva samt
utvärdera nya
arbetsmetoder bland
annat genom en utökad
digitalisering.

kultur och fritidsnämnd
Nämndstrategier
uppdrag
Uddevalla
– Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust Politiska
och Läge
ger livskvalitet
Kultur och fritid ska främja digital inkludering

(KF) Samtliga nämnder har utifrån
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att i
samverkan med övriga nämnder uppnå
maximalt samutnyttjande av lokaler för
alla kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att
leda detta arbete
(KF) Samtliga nämnder har utifrån
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att
utveckla digitala och automatiserade
processer

I Uddevalla kommun
bedrivs en god och
trygg utbildning inför
framtiden

Verka för en trygg och
jämlik skola som skapar
studiero och förbättrade
studieresultat

Mått

Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barnoch ungdomsperspektiv
Kultur och fritid ska främja ett livslångt lärande

(KF) öka andelen förnybar
och återvunnen energi i
kommunala byggnader
(KF) minskad sjukfrånvaro
Besökarna på fritidsgårdarna
upplever att de utvecklas
personligt och socialt
Giraffarrangörer upplever att
de får utveckla sin kreativa
förmåga och sitt
organisatoriska kunnande
Utlånen av barn- och
ungdomslitteratur ska öka
per invånare 0-17 år
Andel aktiva låntagare ska
öka
Andel biblioteksbesök ska
öka
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Uddevalla kommun
erbjuder attraktiva
och hållbara
boendemiljöer där
gamla och nya
miljöer möts och
samspelar

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Övergripande strategier
Vision:

kultur och fritidsnämnd
Nämndstrategier
uppdrag
Uddevalla
– Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust Politiska
och Läge
ger livskvalitet

Tydligare krav i
upphandlingar ska ge
mervärde, såsom
ekologisk och
närproducerad mat i
kommunens kök liksom
giftfria leksaker och
byggmaterial
Nyanlända och
ungdomar ska snabbare
lotsas in i arbete,
företagande eller
utbildningar

(KF)Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet, ska
öka

Bevara våra värdefulla
kulturhistoriska miljöer
och kommunala
kulturfastigheter

Utveckla och stärk
Uddevalla kommuns
kulturarv och varumärke
med Gustafsberg och
Lyckorna som särskilda
landmärken
Nya bostadsområden
placeras både med
hänsyn till nuvarande
infrastrukturinvesteringar
samt platser som anses
viktiga för unika
boendemiljöer. Detta
möjliggör också en
utbyggnad av nära
kommunal service

Mått

Konstnärlig gestaltning ska användas för att
skapa och stärka identiteten på olika platser i
Uddevalla kommun

(KF) Kultur- och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
utreda möjligheterna och presentera
förslag för tillgänglighetsanpassade och
tillfredsställande lokaler för kulturskolan
inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”
(KF ÖS 12)
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Övergripande strategier
Vision:

Uddevalla är en
kustkommun som tar
vara på vattnets
potential

Ta vara på Uddevalla
kommuns 27 mil kust
och unika fjäll för
naturupplevelse,
boende och turism
Synliggör och
platsutveckla våra
besöksmål för
turismnäringen
Möjliggör ett
stadigvarande boende
längs kusten och skydda
den känsliga kustmiljön
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Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

kultur och fritidsnämnd
Nämndstrategier
uppdrag
Uddevalla
– Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust Politiska
och Läge
ger livskvalitet
Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett
tillgängligt och attraktivt friluftsliv

(KF) Kultur- och fritidsnämnder har utifrån
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta
fram en övergripande plan "hållbart
friluftsliv i Uddevalla kommun"

Mått

