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hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter.  

 

Information om distansdeltagande  

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

distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Deltagande på distans ska i första hand 

ske via avskilda rum i Stadshuset. Med ordförandes godkännande kan deltagande ske från annan plats 

där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets överläggningar. 
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2022-01-12 Dnr KFN 2022/00003 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Jonas Hansson 

Telefon 0522-69 65 11 
jonas.p.hansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Pär Allvin om kvartersanknutna 

boulebanor. 

Sammanfattning 

 

Förslagsställare, Pär Allvin, har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande av 

kvartersanknutna boulebanor inom Uddevalla tätort. Boulebanorna är tänkta att verka 

som mötesplatser på nära håll där invånarna kan få socialt utbyte kombinerat med fysisk 

aktivitet. Samtidigt kan förslaget enligt förslagsställaren innebära en positiv och konkret 

arbetsmarknadsåtgärd genom att anläggande och skötsel sker i kommunal regi. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-08 § 296 att överlåta åt kultur och 

fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 

Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet och 

gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga strategiska 

arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och 

fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv 

fysisk aktivitet1. Främst handlar det om gamla tennis och fotbollsplaner som anlades i 

olika bostadsområden på 1960- och 1970-talet, men också om senare anlagda ytor så som 

skateplatser och utegym. Syftet är att öka tillgängligheten till fysisk aktivitet och att fler 

människor ska kunna utöva aktiviteter som passar dem. För att uppnå detta är det viktigt 

att Uddevallas platser för lågintensiv fysisk aktivitet ingår som delar i en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet.  

 

Arbetet med att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv fysisk aktivitet är dock 

i sin linda. Inte heller har kultur och fritidsförvaltningen en tydlig idé om hur en hållbar 

infrastruktur för fysisk aktivitet bör se ut, det vill säga hur olika platser för fysisk aktivitet 

bör vara placerade i förhållande till varandra för att social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet ska uppnås. Avsaknaden av en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk 

aktivitet gör det också svårt att anlägga nya platser för fysisk aktivitet på ett ansvarsfullt 

sätt. Vi kan helt enkelt inte ur ett hållbarhetsperspektiv motivera varför en yta för fysisk 

aktivitet bör anläggas på en plats och inte en annan. Därför är det också svårt att bemöta 

medborgarförslaget om att anlägga kvartersanknutna boulebanor inom Uddevalla tätort.  

 

                                                      
1 Lågintensiv fysisk aktivitet kännetecknas av att de saknar tydliga ”aktivitetsregler”. Alltså, regler som 

styr vad människor kan eller inte kan göra inom ramen för verksamheten och som deltagare förväntas 

följa. Vid lågintensiv fysisk aktivet möter besökaren också ett varierande och brett utbud av värden och 

intressen, vilket innebär att orsak till deltagande kan skilja sig från person till person.     
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Kultur och fritidsförvaltningen menar att det finns andra saker vi behöver arbeta fram och 

låta kultur och fritidsnämnden (och/eller samhällsbyggnadsnämnden) ta ställning till 

först. Så som exempelvis en idé om en hållbar infrastruktur för fysisk aktivitet, samt hur 

befintliga platser för lågintensiv fysisk aktivitet bör utvecklas/avvecklas. Detta är dock 

tidskrävande processer som bland annat kommer att innefatta dialoger med olika 

målgrupper. Dialoger där avsikten är att uppnå ett gemensamt lärande kring olika platsers 

betydelse och, kanske framför allt, vad de kan komma att betyda framöver när det gäller 

tillgänglig fysisk aktivitet. I väntan på dessa utvecklingsprocesser ska ta form och ge ifrån 

sig resultat finns det möjlighet att använda Uddevallas spontana aktiva mötesplatser. 

Beslutsunderlag 

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 296 

Medborgarförslag från Pär Allvin om kvartersanknutna boulebanor 2021-11-15 

 

Förslag till beslut  

 

Kultur och fritidsnämnden har tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden ett 

gemensamt uppdrag att se över och utveckla befintliga platser för fysisk aktivitet. 

Uppdraget medför att genomföra dialoger med olika målgrupper där det handlar om att 

skapa en gemensam bild av både nutida och framtida behov, bland annat av platsers 

betydelse, roll och innehåll samt hur vi ska tänka framåt. Det kan handla om möjligheter 

att anlägga kvartersanknutna boulebanor i Uddevalla tätort, men också om mycket annat. 

Medborgarförslagets innehåll anses falla inom ramen för befintligt uppdrag och med detta 

anser kultur och fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställare 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 296 Dnr KS 2021/00663 

Medborgarförslag från Pär Allvin om kvartersanknutna 
boulebanor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-12-13 

Elving Andersson (C), Sonny Persson (S), Lars Olsson (UP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-12-14 

Förslagsställaren  

Kultur och fritidsnämnden  

 



Medborgarförslagets ärende:   KS 2021/663 
Kvartersanknutna boulebanor 
 
Ditt medborgarförslag: 
Kultur- och fritidssektorn i Uddevalla kommun har många fina mål. Tyvärr verkar de byråkratiska 
pappersprodukterna dominera. Under 1990-talet fanns det stora visioner om ”Uddevalla-
Idrottsstaden”, för att nu nämna något storstilat projekt – som mest blev projekt. 
Nu har jag ett förslag som enligt min mening kan ge omedelbar verkstad för socialt umgänge, 
friluftsspel och kanske samtidigt vara en konkret och positiv arbetsmarknadsåtgärd. 
Satsa på kvartersanknutna bouleplaner i kommunal regi. 
Boule (Pétanque) som sport och fritidssysselsättning ökar. Den är lämplig för i princip alla åldrar och 
funktionsvariationer. Det skulle kunna bli praktiska och enkla mötesplatser på nära håll. 
Bouleplaner är enkelt att anlägga – det behövs bara 4x15 meter för en bana av tävlingsmått – och lite 
kringyta. Den byggs med olika grusprodukter och toppas med stenmjöl. Och därtill en träram som 
inramar det hela. Om ytan behövs för annan användning – jag då är det enkelt att ta bort planen. 
Anläggning och skötsel av planerna skulle också kunna vara ett konkret och enkelt  
arbetsmarknadsprojekt istället för många av de idag existerande ”hitte-på-projekten”. 
För att också göra en kulturell insats skulle planerna kunna döpas efter lokala framstående kvinnliga 
idrottare eller idrottsledare. 
Jag föreslår därför att: 
Uddevalla kommun snarast anlägger ett antal kvartersanknutna boulebanor inom Uddevalla tätort. 
 
Dagens datum: 
2021-11-15 
 
Namn: 
Pär Allvin 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

Telefon 0522-69 64 06 
kristina.mars@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Dan Person om att bygga om 

Fridhemshallen till ridarena 

Sammanfattning 

Dan Person har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga om Fridhemshallen 

till en ridarena. Person beskriver i sitt förslag att anläggningen enkelt kan anpassas till 

att inrymma stall, ridhus, omklädningsrum och annan service i befintliga ytor. Vidare 

anses det omgivande området vara lättanpassligt till ändamålet som ligger i direkt 

anslutning till tätorten. En förutsättning är dock att nuvarande verksamhet kan flyttas, 

förslagsvis till Rimnersområdet, enligt Person.  

 

Kultur- och fritidsnämnden antog 2021-12-01 en lokalförsörjningsplan där 

Fridhemshallens framtida utveckling beskrivs. Den isrelaterade verksamheten, såsom 

konståkning och hockey samt skridskoåkning för allmänhet, skolor och 

fritidsverksamhet förväntas under perioden 2022-2032 vara kvar i Fridhemshallen. 

Vidare finns planer på att utveckla hallen för att även kunna inrymma 

brottningsverksamhet samt kunna tillhandahålla omklädningsmöjligheter för 

fotbollsutövare från den närliggande konstgräsplanen. 

 

Med hänvisning till ovanstående anser förvaltningen att en vidare utredning kring 

ombyggnad av Fridhemshallen till en ridarena inte är aktuell. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07, KFN 2021/00121 

Kultur och fritids lokalförsörjningsplan 2022-2032 2021-12-06, KFN 2021/00134 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 § 190 

Medborgarförslag från Dan Person om att bygga om Fridhemshallen till ridarena,  

2021-09-01 

 

Förslag till beslut  

  

 

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

Fridhemshallen inte kan anses vara tillgänglig för ombyggnation till ridarena.  
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Annica Ryman Kristina Mars 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Förslagsställaren 



 

Lokalför- 

sörjningsplan 

Kultur och 

fritidsförvaltningen 

2022–2032 
  

2021-12-01 

Kultur och fritid 

Jörgen Wollbratt 

Fastställd 2021-12-01 

Dnr: KFN 2021/134 
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1 Inledning  
Lokalförsörjningsplanen är en del av investeringsprocessen. Kultur och 

fritids lokalförsörjningsplan har tagits fram i samarbete med 

ledningsgrupp, med syfte att ha en synkronisering med budgetdialog och 

flerårsplan.  

Lokalförsörjningsplanen har ett tioårsperspektiv. Det innebär att objekten 

som presenteras i planen kan befinna sig i olika stadier – d.v.s. allt från att 

utredning pågår som kan generera lokalbehov, till pågående byggprojekt.     

För de projekt som finns med i flerårsplan (avsnitt 2), kommenteras inte 

status i styrdokument eller budgetdialog. För de objekt som ännu inte finns 

med i flerårsplan, kommenteras status i kultur och fritids senaste 

budgetdialog.  

Kultur och fritid ska enligt sin verksamhetsplan arbeta aktivt för att stärka 

tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet. Detta innebär bland 

annat att verksamheterna ska ha en lustfylld, underhållen och 

ändamålsenlig fysisk miljö. 

Flera av kultur och fritids mål har bäring på objekten i 

lokalförsörjningsplanen: 

Mål för anläggningar 

 Att erbjuda platser där invånarna kan mötas för att utöva ett 

gemensamt fritidsintresse, och stödja allmänhetens möjlighet att 

aktivera sig i olika former 

 Att stödja föreningsidrottens medlemmar att delta i träning och 

tävlan 

 Att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan 

Mål för stöd till föreningsliv 

 Att erbjuda attraktiva anläggningar som motsvarar föreningslivets 

behov 

Mål för offentliga arrangemang 

 Att skapa ett levande och rikt kulturliv i Uddevalla, som möjliggör 

för alla invånare och besökare att möta och uppleva en mångfald 

av kulturuttryck. 

 Att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, genom 

att invånare och besökare blir utmanade av kultur och får fler och 

nya perspektiv. 

 Att bidra till en kulturdriven centrumutveckling. Att invånare ska 

känna stolthet över kommunen, och trivas med att leva, bo och 

verka här. 
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2 Investeringar behandlade i flerårsplan  
 

2.1 Rimnersbadet 
Projektet är påbörjat och beräknas vara färdigställt år 2024.   

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2022-2024 är simhallen en investering som tidigare erhållit 

igångsättningstillstånd och är på totalt 466 mkr (fördelat på 72 mkr t.om 

2021, 72 mkr 2022, 230 mkr 2022, 92 mkr år 2024).  

Beloppen för investeringsutrymme för simhall och inventarier 

kompletteras under våren 2022. 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

Behov av investeringskostnad för inventarier inkluderades i kultur och 

fritids budgetdialog, dock utan belopp.  

 

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämndens beslutade 2020-12-08 § 183 att godkänna 

föreslagna tillägg till Konstprogram Framtidens bad för konstnärliga 

gestaltningar till Uddevalla simhall. 

 

2.2 Rimnersvallen 
Uppdraget med att renovera Rimnersvallen har en koppling till 

Rimnersområdet som helhet. Olika alternativ för nivå på renovering har 

utretts och är föremål för politiska beslut.  

Den konstnärliga gestaltningen har kommit in i ett tidigt skede i projektet. 

Arkitekten kommer tillsammans med kommunens konstkonsult och 

kommunens sakkunnig i ett tidigt skede identifierat ett antal platser 

lämpliga för att placera konst på. 

 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2022-2024 finns Rimnersvallen inkluderat som en 

expansionsinvestering om totalt 205 mkr (150 mkr år 2022 och 55 mkr år 

2023).  
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Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I kultur och fritids budgetdialog finns Rimnersvallen med i form av 

renovering/standardhöjning samt inventarier. Investeringsbelopp är inte 

angivna. Investeringsår för det förstnämnda är 2022-24 och 2023-24 för 

inventarier. 

 

Avskrivning, rivningskostnad och driftskostnader 

Utöver investering beräknas avskrivning och rivningskostnad till ca 35 

Mkr. 

Ökade driftsanslag på ca 9,5 mkr/år för kultur och fritid ska äskas för 

hyran 2023 då kultur och fritid är hyresgäst.  

Totalt driftanslag för Rimnersvallen beräknas till 14 mkr/år.  

  

Politiska beslut  

I flerårsplan 

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

2023 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen 

(KF ÖS 4).  

Ytterligare beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-06-02 § 118 

att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, 

Superettan-standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  

att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet 

enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  

att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om 

entreprenadavtal vid partneringprocessens övergång till fas 2 

(detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 

kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 § 211:  

att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen ska ske enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i 

projektet (projektering), 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och 

produktion), såvida kalkylen inte visar på kostnader överstigande 

kostnadsramen med 10 procent. 
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2.3 Konstgräsplaner 
 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

Reinvesteringar mark, byggnader och tekniska anläggningar  

Konstgräsplan Fridhem: 4 mkr total investering 

Konstgräsplan Sommarhemmet: 9,1 mkr total investering, 6,6 mkr år 

2021.  

Konstgräsplan Undavallen: 4,0 mkr total investering.  

  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

Investering som tidigare erhållit igångsättningsbeslut: 

Upprustning av gräsplan Bodele: 1,2 mkr t.om 2021.  

 

Ytterligare politiska beslut  

Kultur och fritid beslutade även 2020-12-08 § 172 om ersättningsytor för 

Rimnersområdets B-plan och C-plan.  

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i 

uppdrag att utreda villkoren för konstgräsplaner.  

Kultur och fritidsnämnden beslutade även 2021-03-03 § 47 att  

förtydliga kommunfullmäktiges uppdrag `att utreda villkoren för 

Uddevallas konstgräsplaner´ genom tre delsyften:  

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

konstgräsplaner.  

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

alternativa ytor för fotboll.  

3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner. 

Se även avsnitt om Fridhem/Kamratgården.  

2.4 Kulturstråket  
Arbetet med Kulturstråket bygger på att möta bristen på lokaler för 

Uddevallas kulturliv. Syftet är att stärka och utveckla våra lokaler för 

kultur. 

De byggnader som föreslås ingå i Kulturstråket är:  

Frideborg, som varit en nöjes-, kultur- och möteslokal sedan sekelskiftet.  
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Lotcen, som var Bohusläns Museums första lokal. Byggd sent 1800-tal 

Kungsgatan 32 / Studio 32, som var Tändstickfabrikens gamla kontor och 

teaterföreningens lokal sedan 60-talet. 

Kulturstråket ska bland annat innehålla lokaler för föreningar, ateljé och 

utställningshall, café och restaurang, verkstad för hantverk, dekor  

och rekvisita samt konsertsal. 

Verksamhetsstart planeras till år 2023-2024. 

 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2022-2024 är investeringen kategoriserad som 

expansionsinvestering om totalt 30 mkr fördelat på 1 mkr till år 2021, 15 

mkr år 2022 och 14 mkr år 2023.  

Investeringsbelopp för inventarier är 6.8 mkr år 2022.  

Politiska beslut och uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 § 127 att fastställa flerårsplan 

2022-2024 där Hus för kultur finns inkluderat i 

investeringssammanställningen.  

Kultur och fritid fick även i uppdrag i flerårsplan 2021-2023 att påbörja 

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

Övrigt 

Ett arbete med en förändrad detaljplan medför att upprustningen av 

Kungsgatan 30 och 32 kommer flyttas fram i tid varför en uppdaterad 

fördelning av investeringsmedlen redovisas till budgetdialog 2022. 

Samhällsbyggnad och kultur och fritid arbetar med förslag till hyresavtal 

gällande fastigheten Frideborg och för dialog med fastighetsägaren.  

Öppen fritidsverksamhet  
I anslutning till kultur stråket finns även behov för möjliggörande 

av öppen fritidsverksamhet. Kontor, förråd samt möteslokal för de mobila 

fritidsledarna. Behovet uppstår i samband med att Bryggeriet inte längre 

finns att tillgå på grund av avyttrande av lokal samt tidigare ledningsbeslut 

om att samverka i lokalerna kring centrum.  

 

Relevanta nämndsstrategier 

 Kultur och fritid ska underlätta kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

 Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

kulturella uttryck 



  8 (19) 

 

  Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och 

verksamhet 

2.5 Emaus lantgård, förråd 

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

flerårsplan 

I flerårsplan 2021-2023 finns förråd till Emaus lantgård med, om 2 mkr år 

2021.  

Detta gäller ett foderförråd och byggnation är inte påbörjad.  

 

 

3 Planerade investeringar med färdig 

behovsanalys 
 

3.1 Stadsbiblioteket  
Nuvarande hyreskontrakt med extern hyresvärd, Uddevallahem, gäller t o 

m 2021-12-31. Förslag på nytt avtal med kort avtalstid. 2022-01-

31 – 2025-12-31. Därefter 1 års förlängning.   

En ny mer centralt placerad lokal bl. a utifrån tillgänglighet planeras. Som 

underlag se utredningen Framtidens bibliotek, fastställd 20-12-08 § 180 

Dnr: KFN 2019/97   

Beredning pågår för att undersöka möjlig placering i nya Medborgarhuset, 

lokaliserat vid nuvarande brandstationen på Bastionsgatan.  

 

Stadsbibliotekets lokalbehov  

Uddevallas invånare efterfrågar funktioner i biblioteket som idag inte 

ryms, exempelvis café. Viktigt för besökarna är även möjlighet till tystnad 

och lugn och ro.  

Tidigare utredning pekar på bibliotekets behov av läs- och studieplatser 

och studierum. Gott om plats för att exponera media, flexibla lokaler som 

möjliggör olika typer av verksamhet och ljudnivå.  

Biblioteksverksamheten behöver även bättre logistiklösningar med 

avseende på mediehantering som plats för en sorteringsrobot. Ett av 

problemen med nuvarande placering är en otillgänglig entré med smal, 

sluttande trottoar och trafik direkt utanför entrédörrarna.  

Biblioteket planeras inhysas i det nya medborgarhuset. En eventuell flytt 

av bibliotekslokalen ligger emellertid flera år fram i tiden. Osäkerheten i 
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om det blir en flytt riskerar att hämma bibliotekets utveckling för att 

tillhandahålla ändamålsenliga, tillgängliga och attraktiva lokaler 

Vikten av ändamålsenliga bibliotekslokaler är stor. Bibliotekslagen 

definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. I den slås fast att 

biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 

att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska 

också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 

utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I budgetdialog 2022-2024 är investeringen kategoriserad som reinvestering 

och placerad år 2026. Inget belopp anges då förstudie inte är genomförd.  

 

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-12-08 § 180 att godkänna 

utredningen Framtidens Stadsbibliotek samt att utredningen ska utgöra 

grund för fortsatt arbete med lokaler för Stadsbiblioteket. 

 

Relevanta nämndsstrategier  

 För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja 

och erbjuda aktiviteter och verksamheter som är såväl högintensiva 

som lågintensiva 

 Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och 

hållbar kommun 

 Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

kulturella uttryck 

 Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till 

service och utbud, digitalt och analogt 

3.2 Ridanläggning  

Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

I kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 är investeringen i 

ridanläggning kategoriserad som reinvestering på år 2023 och 2024. Inget 

belopp anges då förstudie inte är genomförd.  

Status och tidsplan 

Förstudie har beställts av samhällsbyggnad, 2021-08-26, 

ärendenummer 10546.  
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Förstudien beräknas vara klar 2022. Tidsplanen är därför: 

Projektering: 2023–2024.  

Upphandling: 2025.  

Produktion: 2026–29.   

Målet är att ny ridanläggning står klar år 2030 för inflyttning.  

Uddevalla Ridklubbs hyreskontrakt med förvaltningen för ridanläggningen 

på Nöthult går ut 2024. Ridklubben får därefter teckna ettåriga 

hyreskontrakt med samhällsbyggnad. 

Ljungskiles Ridklubbs hyresavtal är tecknat till 2030. Ljungskile ridklubb 

har lokalbehov för att långsiktigt kunna bedriva sin verksamhet. Den allt 

mer ökande exploateringen av bostäder och annan fritidsverksamhet i 

området kommer på både kort och längre sikt vara ett stort hinder för att 

bedriva ridskoleverksamhet i området. Detta på grund av att det redan idag 

finns en stor markbrist samt att föreningens verksamhet riskerar att 

omslutas av bebyggelse. Redan idag kan bara stallet användas till 75 

procent på grund av detta.  

Målet är att det ska finnas lokaler för ridande i Uddevalla på plats 2030 

som ska kunna inhysa både Ljungskile Ridklubb och Uddevalla Ridklubb.  

Dialog och beredning pågår med berörda föreningar. Endast nödvändiga 

insatser kommer göras i de befintliga ridanläggningarna (Nöthult och 

Ljungskile) fram tills att en eventuellt ny ridanläggning är byggd.  

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-04-07 § 74 att godkänna 

utredningen Ridanläggning i Uddevalla kommun som en behovsanalys till 

beställning av förstudie.  

Nämnden beslutade även att beställa en förstudie som genomförs av  

Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med 

lokalförsörjningsprocessen kring etablering av ridanläggning och att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheter kring samfinansiering 

för byggnation av ny ridanläggning samt utreda och föreslå driftsform och 

hyresförhållanden för anläggningen.  

Koppling till styrkort 

Uppdragen kring ridanläggning kan kopplas till nämndsstrategin ”Kultur 

och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa”.  

Nämndsstrategin kan i sin tur kopplas till mål 10 i Agenda 2030/Globala 

målen, om minskad ojämlikhet. Nämndsstrategin kan kopplas till 

Kommunfullmäktiges riktning I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt 

samhälle tillsammans och den övergripande strategin Verka för 

tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

Uppdragen kring ridanläggning kan även kopplas till följande 

nämndsstrategier:  
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 Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och 

verksamhet  

 Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för 

idrott och hälsa 

3.3 Kulturskolan  
Behov 

Kultur och fritid har arbetat med att beställa en förstudie med syfte att 

förbättra arbetsmiljön och göra lokalerna på Skolgatan 4 mer 

ändamålsenliga. En behovsanalys finns.  

Utgångsläget för Kulturskolan är emellertid att verksamhetens nuvarande 

lokaler på Skolgatan inte längre är ändamålsenliga. Utifrån detta behöver 

andra lokaler lösas. Den långsiktiga lösningen är att Kulturskolan inhyses i 

det nya medborgarhuset. Om detta inte är möjligt eller skjuts på obestämd 

framtid ska ny lokal för Kulturskolan lösas, för långsiktigt varande. 

Under perioden av långsiktig lösning för verksamheten ska en tillfällig 

lokal lösas, detta måste undersökas och arbetas med som en parallell 

process till ovan.  

 

Politiska beslut  

I flerårsplan  

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

uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolans 

lokaler, Skolgatan 4 (KF ÖS 4).  

Detta uppdrag kommer att avslutas 2021-12-31. 

4 Planerade investeringar och lokalbehov  

4.1 Rimnersområdet, områdesutveckling  
Projektet har hittills jobbat med en förenings- och medborgardialog. 

Projektet jobbar dels med att se på möjligheterna 

kring Samneröds skjutbanor och utvecklingen av andra verksamheter i 

dess närhet, dels möjligheterna att flytta hela eller delar av skjutbanan.   

Projektet har påverkats av arbete med ersättningsplaner för 

Rimnersområdets bollplaner. 

Under 2021 kommer en behovsanalys färdigställas och en förstudie 

inledas. Ytterligare föreningsdialog pågår för närvarande med avseende på 

föreningarnas lokalbehov.  
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Politiska beslut  

I flerårsplan 

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

2023 fått i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till 

ett samlat sport- och idrottscentrum med SM standard för friidrott samt 

elitarena för paraidrott och fotboll (KF ÖS 4).  

Ytterligare beslut 

Kultur och fritid beslutade även 2020-12-08 § 172 om ersättningsytor för 

Rimnersområdets B-plan och C-plan.  

 

4.2 Omklädningsrum Bodele  
Behov 

Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr 

för upprustning av omklädningsrum på Bodele.  

Nya kalkyler och förutsättningar har påvisat högre kostnader på 5,7 mkr. 

Förvaltningen har gjort en besiktning av befintliga byggnader vilka visade 

sig vara i sämre skick än befarat och samtliga 6 omklädningsrum är 

uttjänta.  

Förvaltningen föreslår då att uppföra en stadigvarande byggnad med 6 nya 

omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är 

tillgänglighetsanpassat, 3 publika toaletter varav en är 

tillgänglighetsanpassad. 

  

 

 
Kategorisering av investering, investeringsbelopp och år i 

Kultur och fritids budgetdialog 2022-2024 

Upprustning av omklädningsrum i Bodele finns kategoriserat som 

investering som tidigare erhållit igångsättningsbeslut. Investeringen var 

beräknad på 2,4 mkr och placerat år 2021.  

 

Politiska beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-09-01 § 132 att föreslå att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige öka investeringsramen med 

3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att möjliggöra nya 

omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 450 000 

kronor i ökad driftram för kultur och fritidsförvaltningen. 
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4.3 Rimnershallen 

Behov 

Ombyggnadsåtgärder “från café till kontor” 

När Rimnersbadet är byggd kommer Rimnershallens café vara överflödigt 

då kommer badhuset ha en fullvärdig restaurang. Café görs om till 

kontorslokaler som nyttjas av skolans verksamhet, ur ett långsiktigt 

perspektiv så sparar vi underhållsmedel på detta då det är dyrare att 

underhålla ett storkök än kontorslokaler.  

Planerat år för investering är 2024.  En förstudie kommer att utföras 2022 

för att fastställa en investeringssumma.  

 

Skiljevägg mellan bollhallar A och B  

Rimnershallens A och B-hall ligger i anslutning intill varandra.  

Nuvarande draperi som skiljer hallarna åt, gör att verksamheterna stör 

varandra. Förvaltningen önskar uppföra en ny innervägg med 

brandklassade dörrar med elektroniska lås / taggar till en kostnad av 1,2 

Mkr år 2023. 

Utveckling av styrketräningsyta är väsentlig, då det i f.d. Badhusprojektet 

inrymdes en styrketräningsyta / lokal som inte ersattes i den nya simhallen. 

Det kvarstår alltså utökat behov av styrketräningsyta / lokal.  

Behovsanalys är inte färdigställd. En förstudie önskas beställas av 

samhällsbyggnad efter beslut av förvaltningschef eller nämnd. 

Kommer därefter att utföras för att fastställa investeringssumman. 

Investering planeras till år 2025.  

 

4.4 Fridhemshallen 

Behov 

Atletklubben huserar idag med rivningskontrakt i den gamla idrottshallen. 

Förvaltningen önskar därför ordna långsiktig lösning för brottning i 

ishallen. Förvaltningens förslag är en om- och tillbyggnad av 

Fridhemshallen (ishallen) om 500 kvadratmeter för att täcka upp för behov 

hos Atletklubbens samt andra föreningar som verkar i norra Uddevalla.   

Omklädningsrum kopplat till Fridhemsvallens aktiviteter bör kunna 

förläggas i Fridhemshallen, för att effektivisera hanteringen av 

omklädningsutrymmen. Dessa kan samutnyttjas av brottningen. 

Fridhemshallen är bemannad under högsäsong och kan även nås via tagg. 

Detta bör utredas vidare i behovsanalys. 

Lokalerna är internt förhyrda både på Fridhemshallen och gamla 

idrottshallen.  
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Tidsplan 

Behovsanalys ska påbörjas med målet att produktion kan påbörjas år 2024.  

 

4.5 Fridhemsvallen 
Kommunen har numera rådighet över anläggningen genom ett internt 

kommunalt hyresförhållande. Anläggningen och dess konstgräsplan hyrs 

ut genom ordinarie strukturer.  

Behov 
Anläggningens skick är av högst varierad status – byggnader är generellt 

mycket dåliga, spelplanen anses vara bra, läktardel ska besiktigas och 

belysning i belysningsmaster behöver bytas ut/uppgraderas (både för effekt 

och driftseffektivisering) till LED. 

Den byggnad på Fridhemsvallen som innehåller omklädningsrum kommer 

att fasas ut i närtid. Därav uppstår behov av omklädningsrum som de 

föreningar som bokar träning på Fridhemsvallen kan nyttja. Förvaltningen 

arbetar för en modullösning för omklädningsrum på Fridhemsvallen. 

Omklädningsrum kopplat till Fridhemsvallens aktiviteter bör på längre sikt 

kunna lokaliseras i Fridhemshallen, se avsnitt om 4.4 om Fridhemshallen. 

Förstudie är inte beställd, behovsanalys ska tas fram.  

 

4.6 Konstgräsplaner i de södra delarna av kommunen  
Reinvesterings- samt miljöanpassning av konstgräsplan (uppskattad 

kostnad cirka 3,5 mkr) kan bli aktuellt, samt att behov av omklädningsrum 

bör beaktas.   

 

4.7 Landbadet 
Fastigheten övergår från kultur och fritid till samhällsbyggnad under 2021. 

Behov  

Omklädningsrum för anläggningens besökare har under säsongen 2021 

slitits till en nivå att det skapar stor skaderisk vid nyttjande av lokalerna.  

Vid fortsatt bemanning av kommunal personal finns akut behov av 

investering i personalutrymme med omklädning samt dusch och toalett då 

detta inte finns inom anläggningen. En saminvestering med nya lokaler för 

ombyte för allmänheten är att ta med i tankarna för att skapa effektivitet i 

kommande investering. 

Förstudie är inte beställd. Behovsanalys bör göras gällande 

utomhusanläggning för bad i längre perspektiv.  
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Behovsanalys behöver även göras för de akuta säkerhetsbristerna. 

Politiska beslut  

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 beslutat om nya riktlinjer för 

internhyra samt ändrat i Riktlinjer för styrning och ledning där 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens lokaler förtydligas.  

Med anledning av detta arbetar kultur och fritid och samhällsbyggnad med 

projektet Renodlade hyresavtal, där målet är att kommunen har en uthyrare 

(samhällsbyggnad) av lokaler med väl grundade hyressättningsprinciper.  

 

4.8 Växthuset  
En utredning om eventuell rivning ska göras av kultur och fritid i 

samverkan med samhällsbyggnad. Fastighetsbesiktning är utförd 2021-09-

01 av Anticimex. 

Enligt erhållen besiktning har byggnaderna stora brister.  

Fastigheten övergår från kultur och fritid till samhällsbyggnad under 2022.  

Behov  

Behov av nybyggnad bör beredas. Behov av personalutrymmen, 

omklädningsrum och förråd ska beaktas. Nuvarande byggnad innehåller 

bland annat omklädningsrum, snickeriverkstad och maskinhall och 

samnyttjas av badplatspersonal.  

Kommunövergripande aspekter bör beaktas samt områdets användning. 

Med detta avses exempelvis rekreation och friluftsliv, utegym och/eller 

park. Möjliga samnyttjanden med Landbadet kan också beaktas. 

Behovsanalys ska påbörjas. 

Politiska beslut  

Kommunfullmäktige har 2018-11-14 beslutat om nya riktlinjer för 

internhyra samt ändrat i Riktlinjer för styrning och ledning där 

samhällsbyggnadsnämndens ansvar för kommunens lokaler förtydligas.  

Med anledning av detta arbetar kultur och fritid och samhällsbyggnad med 

projektet Renodlade hyresavtal, där målet är att kommunen har en uthyrare 

(samhällsbyggnad) av lokaler med väl grundade hyressättningsprinciper.  

4.9 Nya Ljungskileskolan  
Kultur och fritid har i förstudien gällande Ljungskileskolan redovisat 

behov och synpunkter på utformning av skola och omgivande miljöer.  

Behov 

Kultur och fritid har även under pågående projektering lämnat synpunkter, 

däribland:  
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Att idrottshallen behöver vara fullstor för att bli attraktiv för föreningar att 

hyra, med sviktande golv och minst 7 meter fri invändig takhöjd.  

Plats för läktare.  

1. Fullstor Idrottshall: spelmått 20 x 40 m.  

Bredd: 24 m Längd: 45 m. Invändiga mått. 

Publikantal totalt: 300. 150 sittande och 150 stående. Plats för rullstolar, 

försäljningsställe, kiosk, kaffeservering. 

Kultur och fritid har även lämnat en rad synpunkter gällande läktarens 

utformning, bland annat med avseende på tillgänglighet.  

Kultur och fritid har även påpekat att Konstnärlig gestaltning bör skapas i 

byggnationen. Det bör även kunna vara konst i integrerad form i vissa fall.  

Kultur och fritid önskar att lokalerna samnyttjas så mycket som möjligt, att 

flera olika förvaltningar och kommunala verksamheter delar på lokalerna 

samt även föreningar, civilsamhälle och kulturliv.   

Politiska beslut  

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

uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter.  

 

4.10 Skäretskolan 
Kultur och fritid har sedan tidigt skede deltagit i referensgrupp till 

detaljplanearbete för Skärets skola.  

Behov/synpunkter 

Kultur och fritid har lämnat synpunkter gällande att idrottshallen behöver 

vara fullstor för att bli attraktiv för föreningar att hyra.  

En fullstor idrottshall;  

Bredd: 24 meter invändiga mått, spelmått 20 x 40 m.  

Längd: 45 meter invändiga mått. 

Fri takhöjd: 7 meter samt ytterligare invändiga mått.  

Detta har kommenterats i referensgrupp, samråd för detaljplan samt 

skickats till ansvariga på samhällsbyggnad.  

Kultur och fritid har även lyft behovet av konstnärlig gestaltning och hög 

arkitektonisk kvalitet.  

Kultur och fritid planerar delta i projekteringen för att samverka med barn 

och utbildning och samhällsbyggnad med målet att skolgården blir en 

aktivitetsyta för allmänheten samt att lokalerna kan nyttjas efter skoltid av 
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exempelvis kulturskola, mobila fritidsledare samt 

civilsamhälle/föreningsliv.  

 

Politiska beslut  

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

uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-05-05 § 90 (Samråd: 

detaljplan Forshälla-Röd 2:12 m.fl) 

 

4.11 Äsperödsskolan  
En ny skola planeras i Äsperödsområdet. Kultur och fritid ser behov av en 

idrottshall i fullmått med sittplatser, för att den ska kunna samnyttjas av 

andra aktörer såsom föreningslivet.  

 

Politiska beslut  

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

uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

 

4.12 Tureborg 
En slutsats som gjorts av de fritidsledare och personal från Kultur- och 

fritidsförvaltning som arrangerat sommarlovsaktiviteter i Tureborg är att 

det i området saknas vuxennärvaro i området och att det finns ett stort 

behov av detta.  

Kultur och fritid konstaterar att samlingslokaler saknas i Tureborg. 

Uddevallahem är delaktiga i ett arbete kring detta. 

Kultur och fritid ser att lokalbehov kan uppstå. Behovsanalys är inte 

påbörjad. 

Politiska beslut  

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

tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5).  
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4.13 Fritidsbanken 
Lokalbehov finns gällande Fritidsbanken, exempelvis gällande förråd, 

behov av grovkök och butiks- och personalutrymmen. Behoven behöver 

utredas vidare.  

 

4.14 Emaus  
Emaus lantgård har behov av åtgärder för att säkra djurskydd, besökarnas 

säkerhet och åtgärda arbetsmiljöproblem. 

Behoven gäller bland annat utökade personalutrymmen, upprustning av 

toalettbyggnad tegelbyggnad vid damm, underhåll och/eller reinvestering i 

grillplats, bord och bänkar, behov av säkerhetsåtgärder för att förhindra 

olyckor vid damm med mera.  

4.15 Spår och leder 
På elljusspår vid klämman på Herrestadsfjället är belysningen inklusive 

dess stolpar uttjänta och behöver bytas. Motionsspåret används året om 

men är framförallt en centralpunkt för längdskidåkning vintertid. 

Spårlängden är 2,5 km och bör utföras år 2023.  

Förvaltningen ser en brist på motionsanläggningar i syd östra delarna av 

Centralorten Uddevalla därför föreslås att Vindsvalan på Bratteröd 

utvecklas till en spårcentral och flera korta spår skapas. Spåren bör vara 

körbara med traktor för att förenkla driften och minst ett spår på 2,5 km 

bör belysas. Detta föreslås utföras 2025. 

4.16 Badplatser  
Det pågår en översyn över samtliga kommunala badplatser. Denna 

kommer sannolikt visa på behovet av att under en 10 års period behöva 

avsätta investeringsmedel. Inte minst mot bakgrund av översynens fokus 

på tillgänglighet, attraktivitet samt utökning av antalet kommunala 

badplatser som följer demografi, bebyggelse och expansionsområden söder 

om Uddevalla. En kalkyl är inte framtagen men kommer att arbetas fram 

till lokalförsörjningsplanen 2023-2033.  

Kultur och fritid beslutade 2021-09-01 att utreda möjligheterna för en 

badplats på Ammenäs.  

 

4.17 Walkesborgsbadet – drift och underhåll  
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2020-02-19 § 23 att godkänna 

åtgärdsplan för säkerställande av funktion för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. 

Kultur och fritidsnämnden föreslog även att kommunstyrelsen tilldelar 

samhällsbyggnadsnämnden en utökad och anpassad drift- och 



  19 (19) 

 

underhållsbudget för nuvarande Walkesborgsbadet med 2 500 tkr för 2020 

och därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift. 

Kultur och fritid behöver säkerställa att intentionerna i beslutet fullföljs. 

Detta säkerställs genom hyresvärdens (Samhällsbyggnads) försorg.  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-09-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 190 Dnr KS 2021/00476  

Medborgarförslag från Dan Person om att bygga om 
Fridhemshallen till ridarena 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-09-13 

Elving Andersson (C), Anya Wrigman (V), Sonny Persson (S)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-09-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-09-14 

Kultur och fritidsnämnden  

Förslagsställaren  

 



Medborgarförslagets ärende: 
Ishall-Ridarena 
 
Ditt medborgarförslag: 
För att möta två behov och få bra Synergieffekter skulle man kunna bygga om Fridhemshallen ganska 
enkelt till ridarena.  
Alla förutsättningar finns för att få ett fantastiskt ridcentrum i det ökande hästintresset. 
Runt Fridhemshallen finns gott om plats för besöksparkeringar och hästtransporter.  
Svanes gamla fotbollsplaner i precisa närheten som inte används kan enkelt kompletteras med 
befintligt staket för att utgöra beteshagar och paddocks. Då kan man även använda gamla 
fotbollsgrusplanen som ej längre används som ridområde för både träning och uppvärmning inför 
tävling.  
Belysningsstoplar sitter redan på plats. 
 
Inne i ishallen finns det bra förutsättningar för att bygga hästboxplatser där idag lilla isbanan befinner 
sig och på andra sidan väggen där det idag är förråd och gym. 
Där ismaskinen parkerar finns möjlighet att tvätta och spola av hästar med varmvatten. 
 
Allt annat är klart att användas för att få ett mycket bra ridcentrum för både träning och som tävlings 
anläggning. 7st omklädningsrum, förråd för sadelkammare, högtalarsystem, café, mat och pausrum i 
dagens spelargång, Dagens publikentré är komplett att användas. Hockeysargen kan sitta kvar som 
paddock. 
I spelar entrén finns reception för tävlingsanmälan.  
Hade man gjort denna ombyggnationen hade Uddevalla kunnat sätta sig högt upp på hästkartan för 
tävlingsarrangemang och genererat hotellnätter, restaurangbesök etc etc. 
 
För att kompensera isrinkens bortfall kan man istället bygga en ny ishall på skjutbanan vid 
Dynamitbacken. Det hade varit mycket att vinna både sportsligt och gynnat barn och ungdomar att 
på ett enklare sätt ta sig till ishallen med buss. Men även ekonomiskt för att kunna värmeväxla kyla 
och värme från badhuset. 
 
Dagens datum: 
2021-09-01 
 
Namn: 
Dan Persson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Verksamhetsberättelse 2021, Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

Året som varit har präglats av den pågående pandemin. Många av kultur och 

fritidsförvaltningens verksamheter och anläggningar har i perioder varit helt stängda för 

allmänheten. Trots vaccinering har smittantalet periodvis ökat, regler kring 

vaccinationspass, maxantal besökare och avstånd har tillkommit och ändrats vilket 

krävs snabb omställning i verksamheterna.  

Under sommaren 2021 fanns flera av kultur och fritids verksamheter i bostadsområden i 

de identifierade utanförskapsområdena Tureborg, Dalaberg och Hovhult. Det ledde till 

möten med andra målgrupper än de som annars kommer till fritidsgårdarna och 

kulturskolan. Möten med familjer, yngre barn och deras föräldrar. Det synliggjorde 

också vikten av vuxen närvaro i flera av dessa områden. På Tureborg till exempel finns 

idag ingen mötesplats med vuxen närvaro från kommunen eller annan myndighet, inte 

heller från annan organisation ur civilsamhället. 

Pandemin har också påskyndat en utveckling med nya sätt att bedriva verksamhet och 

på nya arenor som i mobil ”pop-up” form. "Pop-up" gör det möjligt att snabbt ställa in 

eller om ifall restriktioner eller smittläge förändras och användes framgångsrikt med 

lovaktiviteter under sommaren där kulturskolan, fritidsgårdarna, fritidsbanken (med 

flera) befann sig på olika platser och anordnade aktiviteter. Konceptet har fortsatt under 

hösten då kulturskolan arrangerat ”ur och skur kultur” utomhus i bostadsområden.  

Även flera digitala lösningar har växt fram under pandemin. Bland annat en digital 

fritidsgård som ett alternativ när den fysiska fritidsgården tvingades stänga och som 

visade sig locka helt nya målgrupper till fritidsgården. 

Rimnersområdet fortsätter utvecklas och nya simhallen började byggas i somras, rivning 

inför uppgradering av Rimnersvallen påbörjades i december. Projekt Hus för 

kultur/kulturstråket har presenterats för allmänheten och planering för verksamhet och 

interiör i husen är på gång. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott med 5,2 mkr. Verksamhetens 

budgeterade intäkter var 19,5 mkr, utfallet blev 15,7 mkr. Underskottet beror till största 

del av minskade intäkter, som en effekt av stängda verksamheter på grund av Covid-19. 

Verksamhetens budgeterade kostnader var 162,2 mkr, utfallet blev 164,4 mkr. Kostnad 

för att kompensera föreningslivet, utbetald löseskilling för uppsägning av hyresavtal, 

återställningskostnad för uppsagd lokal samt avgångsvederlag, bidrar till underskott på 

kostnadssidan. Intäktsbortfall och ökade kostnader täcks till en del under 2021 av 

tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som uppstår först 2022 
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samt lägre kostnader för inställda verksamheter och arrangemang samt senarelagda 

projekt på grund av Covid-19. 

Kapitalkostnaderna budgeterades till 6,5 mkr, utfallet blev 5,7 mkr. Omprioritering och 

senarelagda investeringar avseende maskiner och inventarier gav ett överskott på 

kapitalkostnaderna med 0,8 mkr.  

Årets investeringar uppgick till 74,7 mkr, vilket är högre än den budgeterade nivån på 

51,0 mkr. Pågående investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på 

Rimnersområdet. Större aktiverade investeringar är ersättningsplaner för fotboll samt 

konstnärliga gestaltningar. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Verksamhetsberättelse 2021 kultur och fritidsnämnden 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2021 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Monica Laigar-Strandberg 

Förvaltningschef Ekonom 

Skickas till 

ekonomirapportering@uddevalla.se 

kommunstyrelsen 
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1. Verksamheternas redovisning kultur och fritidsnämnden 

 

1.1 Kultur och fritidsnämndens redovisning av ekonomi och verksamhet 

 

Pop-up verksamhet i pandemitid 

Året som varit har präglats av den pågående pandemin. Många av kultur och fritidsförvaltningens 

verksamheter och anläggningar har i perioder varit helt stängda för 

allmänheten. Trots vaccinering har smittantalet periodvis ökat, regler 

kring vaccinationspass, maxantal besökare och avstånd har tillkommit 

och ändrats vilket krävt snabb omställning i verksamheterna. 

Under sommaren 2021 fanns flera av kultur och fritids verksamheter i 

bostadsområden i de identifierade utanförskapsområdena Tureborg, 

Dalaberg och Hovhult. Det ledde till möten med andra målgrupper än 

de som annars kommer till fritidsgårdarna och kulturskolan. Möten med 

familjer, yngre barn och deras föräldrar. Det synliggjorde också vikten 

av vuxen närvaro i flera av dessa områden. På Tureborg till exempel 

finns idag ingen mötesplats med vuxen närvaro från kommunen eller 

annan myndighet, inte heller från annan organisation ur civilsamhället. 

Pandemin har också påskyndat en utveckling med nya sätt att bedriva 

verksamhet och på nya arenor som i mobil ”pop-up” form. "Pop-up" 

gör det möjligt att snabbt ställa in eller om ifall restriktioner eller smittläge förändras och användes 

framgångsrikt med lovaktiviteter under sommaren där kulturskolan, fritidsgårdarna, fritidsbanken 

(med flera) befann sig på olika platser och anordnade aktiviteter. Konceptet har fortsatt under 

hösten då kulturskolan arrangerat ”ur och skur kultur” utomhus i bostadsområden. Även flera 

digitala lösningar har växt fram under pandemin. Bland annat en digital fritidsgård som ett 

alternativ när den fysiska fritidsgården tvingades stänga och som visade sig locka helt nya 

målgrupper till fritidsgården. 

Bilder från kulturverksatad och ”ur och skurkultur”. 
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Rimnersområdet fortsätter utvecklas och nya simhallen började byggas i somras, rivning inför 

uppgradering av Rimnersvallen påbörjades i december. Projekt Hus för kultur/kulturstråket har 

presenterats för allmänheten och planering för verksamhet och interiör i husen är på gång. 

  

   

 

    

    

    
  Skiss kulturstråket/bakgård. 

Skiss Rimnershallen och Rimnersbadet.   

 

Mått 

Pandemin har påverkat resultaten i hur väl förvaltningen lyckas nå de uppsatta målen. Många 

verksamheter har periodvis varit helt stängda som bowlinghallen, simhallen, biblioteken och 

fritidsgårdarna. Flera av de undersökningar som används för att mäta resultat har pga. pandemin 

inte kunnat utföras och resultat saknas därför. Dock fortsätter trenden av minskade besök på 

biblioteken som fanns redan innan pandemin bröt ut, likaså minskar besöken under meröppet på 

Ljungskile bibliotek. 

Kulturskolan når måtten uppsatta för 2021. Kulturskolan har under året arbetat i andra former med 

mer uppsökande verksamhet ute i bostadsområdena i de prioriterade områdena. Då aktiviteterna är 

fria att delta i registreras heller inte besökarna och en kartläggning över i vilket område deltagarna 

bor är därför inte möjlig så som underlaget till måttet "nå fler barn och unga i prioriterade områden" 

kräver. Dock är det rimligt att anta att de som deltar bor i området kulturskolan besöker. Tröskeln 

att delta i aktiviteter på hemmaplan, gratis och efter egna önskemål sänker tröskeln mer än vad en 

styrd kostnadslagd aktivitet i kulturskolans lokaler gör, steget där emellan är dock långt. 

Resultat från medarbetarenkäten visar på ett negativt resultat, medarbetarnas upplevelse av 

engagemang har minskat i stället för ökat och andelen ambassadörer är långt ifrån i närheten av de 

mål som sattes upp. Resultatet indikerar på att medarbetare på förvaltningen känner stolthet och 

engagemang till de egna arbetsuppgifterna men inte till Uddevalla kommun som arbetsplats. Yttre 

påverkan, som medialt intresse med negativ klang och pandemin kan vara faktorer som påverkat 

medarbetarna. Sedan i maj 2021 har förvaltningen en ny organisation som en följd av flera 

organisationsförändringar med flera förändringar med nya personer på ledande positioner vilket 

också kan påverka. 
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 Mått 
Resultat 

kvinna 

2021 

Resultat 

man 2021 
Resultat 

totalt 2021 
Resultat 

totalt 2020 

Mål 

uppfyllelse 

2021 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   93 95 97,89 

 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka   28,2 31,7 88,96 

 Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon    91  

 Antalet föreningsaktiviteter, ska öka 54 397 81 980 136 377 147 461 92,48 

 Nå fler barn och unga med kulturskoleverksamhet under 

loven, som inte deltar i ordinarie verksamhet 
495 406 906 908 226,5 

 Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 

verksamheter ska vara nöjda med helheten 
   96  

 Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och 

unga som bor i, de av Uddevalla kommun identifierade, 

utanförskapsområdena 

   9,5  

 Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn könsfördelning   23,6 25 52 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats 

personligt och socialt 
   122  

 Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- 

och fritidsanläggningar 
     

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg 

miljö 
  92 88 100 

 Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per 

invånare 0–17 år 
  10,15  74 

 Andel aktiva låntagare per invånare ska öka    21,6  

 Andel biblioteksbesök per invånare ska öka   6 6,53 79 

 Medarbetarnas upplevelse av engagemang, ska öka   67 68 93 

 Andelen ambassadörer för Uddevalla kommun ska öka 

(eNPS) 
  -23,4 -24 -13 

 Sjukfrånvaro Korttid % R12 2,19 1,73 1,97 2,6  

 

Ekonomiskt resultat 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott med 5,2 mkr. Verksamhetens budgeterade 

intäkter var 19,5 mkr, utfallet blev 15,7 mkr. Underskottet beror till största del av minskade intäkter, 

som en effekt av stängda verksamheter på grund av Covid-19. Verksamhetens budgeterade 

kostnader var 162,2 mkr, utfallet blev 164,4 mkr. Kostnad för att kompensera föreningslivet, 

utbetald löseskilling för uppsägning av hyresavtal, återställningskostnad för uppsagd lokal samt 

avgångsvederlag, bidrar till underskott på kostnadssidan. Intäktsbortfall och ökade kostnader täcks 
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till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som 

uppstår först 2022 samt lägre kostnader för inställda verksamheter och arrangemang samt 

senarelagda projekt på grund av Covid-19. 

Kapitalkostnaderna budgeterades till 6,5 mkr, utfallet blev 5,7 mkr. Omprioritering och senarelagda 

investeringar avseende maskiner och inventarier gav ett överskott på kapitalkostnaderna med 0,8 

mkr.  

Årets investeringar uppgick till 74,7 mkr, vilket är högre än den budgeterade nivån på 51,0 mkr. 

Pågående investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet. Större 

aktiverade investeringar är ersättningsplaner för fotboll samt konstnärliga gestaltningar. 

 Resultaträkning 

Driftredovisning mkr Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 15,7 19,5 18,8 

Verksamhetens kostnader -164,2 -162,2 -160,0 

Avskrivningar -5,8 -6,5 -5,6 

Jämförelsestörandeposter -0,1 0,0 -0,3 

Verksamhetens nettokostnad -154,4 -149,2 -147,1 

Kommunbidrag 149,2 149,2 145,9 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -5,2 0,0 -1,2 

 

Investeringar Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Investeringar -74,7 -51,0 -26,1 

 

Avdelning kultur, bibliotek och unga 

Avdelningen gör ett överskott på 1,8 mkr.  Anledningen är rådande pandemi som under 2021 

svängde fram och tillbaka och restriktioner har tillkommit och tagits bort. 

Stängda verksamheter har inneburit att man inte behövt tillsätta personal vid sjukfrånvaro eller vård 

av barn. Tjänstledigheter har inte tillsatts med ersättare. Och de aktiviteter som där man brukar ta in 

extra personal har inte genomförts i samma mängd. Beställningar av tex IT-utrustning som lagts in i 

budget har inte kommit då produktioner runt om i världen inte kan leverera. En lägre kostnad för 

hyra på Rampens fritidsgård och bibliotek än budgeterat har också bidragit till överskott. 

Återställningskostnader för Bryggeriets fritidsgård har inneburit en hög kostnad. 
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Kulturskolan har behövt återbetala terminsavgifter under våren 2021. På grund av rådande pandemi 

har betydligt färre arrangemang genomförts liksom giraffstödet betalats ut betydligt mindre 

utsträckning än andra år vilket bidragit till minskade utgifter. 

Flera projekt har inte kunnat genomföras så som planerat utan har flyttats fram till 2022, utan krav 

på återbetalning. 

Biblioteken har gjort sina planerade investeringar under året med nya hyllor, möbler till biblioteken. 

I slutet av året har Dalabergs bibliotek fått en omfattande renovering som kommer vara klar i början 

på 2022. 

Efterfrågan på e-böcker har ökat I Uddevalla liksom över hela Sverige och har inneburit att behov 

av att öka och fördela om den planerade budgetposten för e-böcker. Trenden av utlån för denna typ 

av böcker fortsätter öka och kan även ses utifrån ett miljöperspektiv och hållbarhetstänk, att just e-

böcker ökar. 

Barn och Unga har under året kommit att bli lidande och ensamheten har ökat på grund av att våra 

samhällsviktiga verksamheter behövt stänga ner. Stress och sjukfrånvaro har varit hög bland 

personalen som också förklaras genom Covid 19. Ändå har utveckling av verksamheterna skett, 

digitala lösningar för att kunna ta del av aktiviteter har kommit till stånd, flexibla 

utomhusaktiviteter är några av de innovationer som vuxit fram och som kommer ligga till grund för 

fortsatt utveckling under 2022. Avdelningens positiva ekonomiska resultat måste dock ses som en 

förlust och innebär en ökad folkhälsoskuld när dom vi är till för stängts ute och våra aktiviteter inte 

kunnat genomföras. 

Under årets inställda aktiviteter och verksamheter, har ändå kompetensutveckling skett för 

personalen i alla verksamheter. Utbildningar och möten har skett med andra upplägg för att hålla 

avstånd men flera tillfällen för kompetensstärkning har genomförts. 

Avdelningen lämnar 2021 med ett faktiskt budgetöverskott men går in i 2022 med en 

folkhälsoskuld där vi redan ser utmaningar i hur en budget i balans ska kunna ske i förhållande till 

de behov våra invånare har. 

 

Avdelning Fritid 

Verksamheten rapporterar en negativ budgetavvikelse om 7,7 mkr för 2021. Budgetavvikelsen 

orsakas nästintill uteslutande av skäl kopplade till den pågående pandemin med hårda restriktioner 

och anpassningar/stängning som följd. 

Under året har avdelningen genomfört flertalet riskanalyser – på enhetsnivå och samlat på 

avdelningen i syfte att säkra förståelse och som underlag för beslut. Riskanalyserna har gjorts i syfte 

att minimera smittspridning och ändå säkra en hög servicenivå och intäkter. 
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Gemensamt för avdelningen är att det har förbrukats lite medel för kompetensutveckling, resor och 

konferenser. Endast för tjänsten prioriterad IKT-utrustning har kompletterats och bytts ut – datorer, 

telefoner samt anskaffning av utrustning för att kunna arbeta på distans. 

Fritidsbanken har ett utfall i linje med budget för året. Med finansiering från statligt lovstöd kunde 

Fritidsbanken hålla öppet under ordinarie medarbetares semester. Måluppfyllelsen har varit god och 

utlåningen ökat, varför nya mål satts för 2022. Helårsprognosen är en liten avvikelse från budget 

och förväntad måluppfyllelse, orsakad av åtgärder för förbättrad arbetsmiljö samt trygghet. 

Emaus lantgård rapporterar en negativ budgetavvikelse om 0,9 mkr för 2021, mot en prognos i 

oktober om minus 1,0 mkr. Budgetavvikelsen orsakas av kostnader utöver budget i samband med 

höga sjukskrivningstal, särskilda överenskommelse/strukturförändringar samt inköp av tjänst för 

extern djurhållning. 

Verksamheten bad och bowling rapporterar en negativ budgetavvikelse om 5,0 mkr, vilket är en 

positiv skillnad mot prognos i oktober om minus 5,2 mkr. Budgetavvikelsen orsakas av betydligt 

lägre intäkter än budgeterat pga. restriktioner under första halvåret och till siste augusti. 

Underskottet kompenseras med en uppsägning som ej återbesätts. 

Verksamhet anläggningar rapporterar en negativ budgetavvikelse om 1,7 mkr för helåret 2021. 

Budgetavvikelsen orsakas av betydligt lägre intäkter än budgeterat pga. restriktioner under första 

halvåret i anläggningarna med anledning av Covid – 19 och prognosen för oktober var minus 

0,9 mkr. Budgetavvikelsen för intäktssidan var 2,4 mkr. Underskottet kompenseras med lägre 

kostnader och budgetavvikelsen på kostnadssidan är positiv med 1,0 mkr, varav kostnad för 

personal är 0,3 mkr lägre än budgeterat. 

Avdelningen har förbrukat tilldelade investeringsmedel enligt plan, och har i något fall 

omprioriterat inom aktuell ram. Prioriterade investeringar utifrån Flerårsplan har 

genomförts/genomförs. Konsekvenser i samband med genomförandet av prioriterade 

stadsutvecklingsprojekt hanteras i särskild ordning. 

  

Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, stöd och utveckling 

(administrativa avdelningen) och föreningsstöd, förvaltningsgemensamma kostnader samt 

förvaltningens förändring av semesterlöneskulden. Dessa tillsammans redovisar ett överskott på 

0,7 mkr. 

Tilldelade medel för utökad hyra för Stadsbiblioteket, som uppstår för 2022 samt medel för hyra av 

lokaler på Kungsgatan kopplat till det som planeras för Kulturstråket/Hus för kultur ger ett 

överskott. Utöver detta kommer förvaltningen inte att förbruka medel som var avsedda för 

fortbildning av personal och förtroendevalda mot bakgrund av krav på återhållsamhet samt att 

rörelsefriheten med anledning av Covid-19 är begränsad. 
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Det finns också andra många små bidrag till ett lägre underskott som till exempel lägre kostnader 

för arvoden, porto, verksamhetsanpassning. Föreningar kan ansöka hos kommunen om ett 

kommunalt stöd till sina lönebidragsanställningar och detta har skett i en lägre utsträckning än 

budget. 

Det som framför allt påverkar resultatet med ökade kostnader är att kultur och fritidsnämnden 

beslutade om ett extra stöd till föreningslivet 2,0 mkr med syfte att förhindra att föreningar gick i 

konkurs samt att främja föreningarnas möjlighet att bibehålla sin kärnverksamhet under och efter 

Coronapandemin. En utbetald löseskilling för uppsägning av hyresavtal del av fastigheten Helendal 

1:1 påverkar resultatet. 

  

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning regleras hur avvikelse av väsentlig ekonomisk 

omfattning ska hanteras av respektive nämnd. Den aktuella situationen med pågående pandemi 

medför att vissa verksamheter tillfälligt undantas från kravet att redovisa åtgärder för att återställa 

avvikelsen. En särskild redovisning av effekter som uppkommit på grund av Covid-19 enligt 

tillfällig justering av riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun (KS 2021/00216) ska 

beskrivas. 

Fritid har sammantaget drabbats hårt av pandemin även om restriktioner och beslutsinriktningar 

inför sommaren lättades något. Verksamheten är mycket följsam mot våra föreningar och 

anpassningar i dialog med dessa i syfte att säkerställa barn- och ungdomsverksamhet. Allmänheten 

har däremot ej kunnat välkomnas till kultur och fritids anläggningar stora delar av året. 

Att säkerställa en hög servicegrad och ett professionellt samt lösningsinriktat förhållningssätt utan 

intäkter är kostsamt. Oförändrade personalkostnader, kostnad för spolad is, uppvärmningskostnader 

och övriga kostnader I Walkesborgsbadet och övriga anläggningar över tid är några exempel, i 

väntan på att föreningar och allmänhet åter ska kunna beredas möjlighet att boka tider. 

I viss anpassad form har anläggningar, simhall och bowlinghall öppnats för allmänheten, vilket 

förbättrade förutsättningar och möjligheter att ge ett bättre ekonomiskt resultat. Det var dock inte 

rimligt att förvänta sig en budget i balans och ett resultat mot noll vid årets slut. 

 

Effekter, kvantifiering och specificering 

Prognos 

2021               

april 

Prognos 

201 

augusti 

Bokslut   

2021 

LÄGRE INTÄKTER PÅ GRUND AV RESTRIKTIONER OM ÖPPETHÅLLANDE 

ANLÄGGNINGAR: -2,5 mkr -1,5 mkr -1,7 mkr 

RIMNERSVALLEN, utomhusaktiviteter har inte ställts in och begränsats i lika hög 

grad, matchspel har varit igång och därmed bokningar och intäkter. 

   



 Verksamhetsberättelse 2021 10 (27) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Effekter, kvantifiering och specificering 

Prognos 

2021               

april 

Prognos 

201 

augusti 

Bokslut   

2021 

FRIDHEMSHALLEN, delvis nedstängd under våren och sommaren. Stort 

intäktsbortfall har mötts av personalanpassningar och vakansprövningar. Stängt för 

allmänhetens åkning samt alla föreningar följt av öppethållande för elit och succesivt 

påsläpp av ungdomsföreningar.          

FRITIDSVERKSAMHETSLOKALER, allmänheten har inte haft möjlighet att boka 

tider i våra lokaler och därmed uppstod ett stort intäktsbortfall, som efter 

återöppnandet reducerats något. Detta står för mer än hälften av enhetens 

intäktsbortfall.                                                                               

AGNEBERGSHALLEN, som vaccinationscenter skapade intäktsbortfall från 

verksamhet/föreningar. Ett mycket stort intäktsbortfall har efter återöppnandet endast 

reducerat den negativa effekten. Lågt nyttjande har dock minskat driftkostnaderna.                                                                                 

RIMNERSHALLEN, anledningen till de låga intäkterna är att hallen varit delvis 

stängd under perioden och bokningarna varit kraftigt begränsade. Efter återöppnandet 

har det stora intäktsbortfallet bara reducerats till en viss del. 

BAD OCH BOWLING: -7,5 mkr -6,8 mkr -5,0 mkr 

BOWLINGHALLEN, har varit helt nedstängd under stora delar av året. Trots intresse 

efter öppning från föreningsliv och besökare är det inte ett så stort uppsving som 

dämpar det stora intäktsbortfallet som till stor del finansierar verksamheten.                                                                            

WALKESBORGSBADETmed träningshall. Har varit stängd sedan i november 2020 

och nästan hela året. Mycket stora intäktsförluster trots att elit och simskolor 

prioriterats. Vid öppning trots skarpa restriktioner fanns en stark trend av ökande 

besöksmängd och skolan återvände för att bedriva simskoleverksamhet. Detta får 

simhallen att hämta en del av det ekonomiska underskottet. 

   

SUMMA -10,5 mkr -8,3 mkr -6,7 mkr 

  

Nettokostnader 

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader Kommunbidrag 
Resultat 

2021 

Resultat 

2020 

Kultur 2,7 -37,2 34,6 0,1 0,8 

Bibliotek 1,3 -26,4 26,0 0,9 2,2 

Unga 2,4 -17,7 16,1 0,8 2,2 

Fritid 8,4 -57,4 41,3 -7,7 -4,9 

Gemensam verksamhet 0,9 -31,4 31,2 0,7 -1,5 

Summa 15,7 -170,1 149,2 -5,2 -1,2 
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Korta fakta/Nyckeltal 

Verksamhetsområde Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021 

Kultur Bibliotek Unga 
Kulturskolan, antal 

kurs/elevplatser 
1 155 1 150 1 293 1 383 1 136 

Kultur Bibliotek Unga 
Bohusläns museum, 

antal besökare 
280 095 270 273 247 566 106 157 64 472 

Kultur Bibliotek Unga 
Regionteater Väst, 

antal besökare 
8 708 10 270 7 761 3 785 3 089 

Kultur Bibliotek Unga 
Folkbiblioteken, 

antal utlån 
339 807 340 495 348 996 286 796 274 048 

Fritid 
Bowlinghallen, 

antal besökare 
56 500 50 000 48 022 24 831 17 452 

Fritid 
Fridhemshallen, 

antal besökare 
39 580 38 000 38 500 32 000 35 000 

Fritid 
Walkesborgsbadet, 

antal besökare 
106 000 110 873 79 469 53 557 81 700 

Fritid 
Emaus lantgård, 

antal besökare 
46 347 37 332 36 533 27 300 27 500 

 

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   93 

Kommentar Under 2021 har många verksamheter och anläggningar varit tvungna att hållas stängda eller ställa om verksamhet 

pga. rådande pandemi. 

I flera fall har sociala medier använts för att få ut relevant och aktuell information snabbt men tyvärr har det vid flera tillfällen 

funnits inaktuell information om verksamheters öppettider på webbsidan bland annat. 

Den omställning som i flera verksamheter påskyndats har skapat möjligheter till möten med invånare i andra forum och på nya 

platser. Tillexempel har fritidsgårdarna öppnat en digital fritidsgård, var i unga varit involverade i att utforma och bestämma 

förhållningssätt av bemötande av varandra. 

  Minska fossilbränsleanvändning i kommunala 

fordon 

   

Kommentar 
Inget nytt att rapportera. 

 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska 

öka 

  28,2 

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

varor. För de inköp som görs utanför inköpsavtal finns en medvetenhet om att i första hand handla ekologiskt. 
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2.1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom att stärka kulturens och kulturaktörernas 

villkor att bedriva verksamhet i kommunen. Det pågående projektet Hus för kultur/kulturstråket 

skapar en arena för kulturarbetare att verka men stärker också kommunens attraktionskraft genom 

att tillgängliggöra ett utbud av arrangemang och kultur. 

Under hösten påbörjades en förstudie i syfte att se över processen i hur konstnärlig gestaltning tar 

plats i tidigt stadie när om- och nybyggnationer men även vid anläggning och upprustning av 

offentliga platser och rum. Viktigt för att skapa och stärka en arena för kulturarbetare att verka men 

också  för kommunens varumärke. 

 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 

kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

Det pågående arbetet och projektet Hus för kultur, kulturstråket, fortsätter. Målet är att 

kulturutövare ska ha en plats att verka och få växa i liksom invånarna en plats att få ta 

del av kultur. Projektet är i den fas att dialog med föreningar och utövare om innehåll 

och möjligheter för verksamhet i husen ska påbörjas. 

Under hösten har kulturföreningar bjudits in till första möten och dialog, fler sådana 

möten planeras under 2022. 

Förstudien gällande offentlig gestaltning i kommunen kommer också visa en tydlig 

processbeskrivning som innebär att det underlättar för kommunens aktörer att ta med 

kulturen in i processer där nya byggnader och platser skapas. Det ger i sin tur effekten 

att kulturutövare kommer ges bättre och tydligare förutsättningar att verka.  

2.1.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat med att lyfta nämndens perspektiv i 

samhällsplaneringen genom deltagande i processer inför detaljplanearbete, i besvarandet av 

detaljplaner samt handläggande av ansökningar om planbesked i kommunens förprövningsgrupp. 

 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en 

hållbar samhällsutveckling 

Förvaltningens miljösamordnare har i samarbete med övriga förvaltningars 

miljösamordnare och kommunens miljöstrateg planerat och genomfört intern och 

extern miljörevision. Den interna miljörevisionen fokuserade på kommunens miljömål 

och inom kultur och fritid deltog representanter från avdelning kultur, bibliotek och 

unga i revisionen. 

 

I september genomfördes extern miljörevision, för kultur och fritids räkning 

fokuserade de externa revisorerna på förvaltningsledningen samt avdelning fritid och 

Rimnershallen. Exempel på områden där miljöförbättringar kunde identifieras var 

exempelvis energianvändning i fritidsanläggningar, andel ekologiska livsmedel och 

inom biblioteksverksamheten. Revisionsrapportens slutsats var att 

miljöledningssystemet fungerade effektivt, med undantag för introduktion av 

nyanställda där en avvikelse med behov av åtgärd identifierades. 

 

Exempel på miljöförbättringar som skett är återhållsamhet vid inköp och byte av 

armaturer till energisnålare alternativ. Fritidsbankens och bibliotekens kärnverksamhet 

cirkulerar kring delningsekonomi och återanvändning. Ett av målen för Emaus lantgård 

är att verksamheten ska bidra till ökad förståelse för djur och natur, vilken kan främja 
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Nämndstrategier Kommentar 

ett hållbarhetstänk hos besökarna. 

 

Under 2021 har verksamheten på Rampen varit igång och är ett exempel på 

samnyttjande av lokaler och professioner. Verksamheten har även pågått i andra 

former trots nedstängningar med anledning av pandemin. Digital fritidsgård och 

mobila fritidsledare har varit metoder som bidragit till minskade transporter. 

 

Kultur och fritid har beviljat flera bidrag till föreningslivet för att möjliggöra 

energibesparande åtgärder såsom byte till led-armaturer. 

 

Under perioden har flertal konstprogram tagits fram, knutet till byggprojekt runtom i 

Uddevalla. Konstnärlig gestaltning är en del av hållbar samhällsutveckling och Agenda 

2030 genom att möjliggöra kulturella uttryck och intryck, vilket i sin tur kan främja 

yttrandefrihet, välbefinnande och inkludering. Konsten kan även ta vara på och lyfta 

fram kulturmiljömässiga värden och identitet och stärka långsiktiga värden i en plats. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat med att lyfta nämndens 

perspektiv i samhällsplaneringen genom deltagande i processer inför detaljplanearbete, 

i besvarandet av detaljplaner samt handläggande av ansökningar om planbesked i 

kommunens förprövningsgrupp. 

 

Förvaltningen har under perioden arbetat med en utredning om villkoren för 

konstgräsplaner, där hållbarhetsriskerna kopplade till sådana planer finns med som 

aspekt. 

Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till 

service och utbud, digitalt och analogt 

Utvecklingen för alternativ till de traditionella formerna av aktiviteter, verksamhet och 

arrangemang har vuxit fram pga. pandemin. En omställning har tvingat fram nya och 

innovativa sätt att driva verksamhet och påskyndat kliv framåt i utvecklingen. Exempel 

på detta är arrangemanget  Parksommar som både arrangerades fysiskt men sändes i 

sin helhet digitalt, barn och unga på Rampen som använder sig av en digital plattform 

där man spelar/bygger och möts, efterfrågan på e-böcker ökar pga pandemin men vi ser 

också att det är en modern form att läsa litteratur. 

Verksamheterna som flyttar ut och erbjuder aktiviteter på platser där människor bor 

istället för att förvänta sig att de ska komma till verksamhetens lokaler, mobila 

fritidsledarteamet möter också barn och unga på landsbygden som inte kommer till 

fritidsgården.. På så sätt har fler kunnat ta del av aktiviteter och arrangemang än vad 

som annars skulle besökt dessa. 

En viktig utveckling som måste fortsätta även efter pandemin. 

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga 

och attraktiva platser för kulturella 

uttryck 

Pandemin har präglad alla kultur och fritidsverksamheter på många sätt. Framförallt 

genom att arrangemang, aktiviteter och verksamheter tvingats ställas in eller ställa om. 

I det har nya sätt och därmed nya möjligheter växt fram. Tillexempel har många 

verksamheter flyttat ut sin verksamhet och mött invånare i Uddevalla kommun där de 

bor och tillbringar sin fritid. Kulturskolan har under sommaren och hösten haft 

verksamhet i bostadsområden och mött barn och unga i deras "hemmamiljö". Mobila 

fritidsledarna har sökt upp barn och unga som annars inte tar sig till fritidsgårdarna, en 

digital fritidsgård lanserades och möter nya målgrupper unga och biblioteken levererar 

böcker hem till äldre. 

Därmed har fler platser eller snarare miljöer för kulturella uttryck skapats men utan att 

vara förutbestämda eller fixerade. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 

lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF 

ÖS 4) 

Det finns flera påtalade brister i kulturskolans lokaler på Skolgatan.  Den 

långsiktiga lösningen är att kulturskolans verksamhet ska flytta till det nya 

medborgarhuset när det står klart. Dock är bristerna i de nuvarande 

lokalerna så stora att det behövs tillfälliga lokaler i väntan på att det nya 

medborgarhuset färdigställs. 

Ventilation saknas. Lokalerna är inte heller tillgänglighetsanpassade då det 

bland annat saknas hiss.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att påbörja 

utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för 

kultur” (KF ÖS 4) 

Fastigheten Frideborg kommer fortsätta hyras av den nuvarande 

fastighetsägaren. Efter önskemål har man utrett möjligheten att köpa 

fastigheten vilket inte visade sig vara genomförbart. 

I december släpptes en nyhet om Hus för kultur/Kulturståket för 

allmänheten tillsammans med visionsbilder med gott mottagande. 

 

Renoveringen av Frideborg väntas vara klar under 2023 medan renovering 

av de två övriga husen samt bakgårdarna väntas vara klar 2024. Slutdatum 

för projektet förväntas därav flyttas fram till 2024. Detta beror på att vissa 

åtgärder inte kan påbörjas innan det resultat av arbetet med förändring av 

detaljplan som just nu pågår är klart.  Arbetet med detaljplanen innefattar 

en antikvarisk utredning av husen och kulturmiljön, bullerutredning, 

arkeologisk undersökning samt utredning av eventuella markföroreningar 

 

Fortsatt arbete med utformning av husens interiör samt verksamhet pågår. 

Planering för innehåll, drift, programsättning, marknadsföring etc. sker 

tillsammans med föreningar. 

En kommunikationsplan håller på att tas fram.  

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

  Nå fler barn och unga med kulturskoleverksamhet 

under loven, som inte deltar i ordinarie verksamhet 

495 406 906 

Kommentar 

Kulturskolan har i år, som tidigare år, arrangerat "Sommarkul". Detta år har formen varit pop-up verksamheter, små mobila 

grupper med stor flexibilitet, detta för att möjliggöra verksamhet i förhållande till rådande restriktioner och snabbt skiftande 

förutsättningar. Årets upplägg innefattade därmed ett större antal fordon, tre minibussar och sju personbilar användes. Geografiskt 

lades som tidigare fokus till områdena Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Men 2021 genomfördes Sommarkul även med aktiviteter 

på Oljeberget, Rampen, Centrum (HBTQ-läger) Särskolan på Stråket och Källdal. På Dalaberg var aktiviteterna förlagda till andra 

platser än tidigare, kring Växthuset på Hyggestråket, vid Näridrottsplatsen, Torget och Stråketskolan. Även på Tureborg var 

aktiviteterna lagda till nya platser, Torget och Villa Elfkullens trädgård. Alla aktiviteter, utom på HBTQ-lägret genomfördes 

utomhus. 

Formen pop-up, och att sprida ut aktiviteterna på en plats utan avgränsning / incheckning innebar ett flöde in och ut av barnen som 

deltog. Innehållet i aktiviteterna har planerats och genomförts av varje team. I tillägg har material för skapande verksamhet 

funnits. Antalet barn som deltog i de olika aktiviteterna på ett område uppskattades och registrerades. 

  

 Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och 

unga som bor i, de av Uddevalla kommun identifierade, 

utanförskapsområdena 

   

Kommentar Tidigare års mått har utgått från den årliga GIS-mätningen som bygger på alla elever som är registrerade i vårt 

elevadministrativa system, Speed-admin, samt en skattning av antalet övriga deltagare. Under pandemiåret har kulturskolan varit 

tvungna att ställa om, och förändra aktiviteter till mer öppna verksamheter där deltagarnas adresser inte registreras och därför inte 
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Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

kommer med i GIS-mätningen. 

En uppskattning är dock att vi, sammantaget med sommarlovsaktiviteterna, når det uppsatta målet om 10 %. De nödvändiga 

förändringarna i verksamheten har dock givit andra vinster när det gäller att nå fler unga och möjligheten för de unga att ha 

inflytande och delaktighet i verksamheten. Kulturskolan har anpassat och utvecklat flera aktiviteter i de öppna verksamheterna för 

att fortsatt kunna möta barn på de aktuella områdena. Som ett exempel på detta har formen ”Ur och skur – kultur” växt fram där 

kulturaktiviteter har genomförts utomhus ända fram tills slutet av november både på Hovhult och Tureborg. 

Sammantaget kan antalet besök i öppna aktiviteterna och musikprojekt i skolorna för Hovhult, Dalaberg, Ramneröd och Tureborg 

utgöra kring 140 deltagare / vecka. 

Totalt  har verksamheten lyckats nå många barn varje vecka och några avgörande framgångsfaktorer är den bibehållna 

kontinuiteten, samarbetet med öppen fritidsverksamhet, bibliotek och inte minst skolan för de musikprojekt som genomförts. 

Kulturskolans kulturvärdar, timanställda gymnasieungdomar, finns med som en del i teamet vid Kulturverkstäderna och blir 

viktiga ”bryggor” och förebilder för barnen. Att flera av ungdomarna själva bor på de områden kulturskolan verkar i och 

behärskar många språk, innebär stora vinster i kommunikationen med barnen och deras föräldrar. Ofta finns frågor kring 

aktiviteterna på plats eller om övriga verksamheter i Kulturskolan. 

 

2.1.3 Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet finns i flera av de processer 

förvaltningen är delaktig i men verksamheten som förvaltningen bedriver kan också skapa 

förutsättningar för hållbar utveckling Tillexempel genom att ge stöd till föreningar för att ställa om 

och minska miljöpåverkan som att kultur och fritid har beviljat flera bidrag till föreningslivet för att 

möjliggöra energibesparande åtgärder såsom byte till led-armaturer. Förvaltningen har under 

perioden arbetat med en utredning om villkoren för konstgräsplaner, där hållbarhetsriskerna, 

miljöpåverkan, kopplade till sådana planer finns med som aspekt. 

Genom att skapa förutsättningar för konstnärlig gestaltning möjliggöra kulturella uttryck och 

intryck, vilket i sin tur kan främja yttrandefrihet, välbefinnande och inkludering. Konsten kan även 

ta vara på och lyfta fram kulturmiljömässiga värden och identitet och stärka långsiktiga värden i en 

plats. 

 

Misstro, minskat förtroende och missnöje som växer i samhället riskerar att påverka demokratin 

negativt och är särskilt utbrett i utanförskapsområdena. Kultur och fritid möter människor från dessa 

områden i verksamheterna som är placerade där men har under året också flyttat ut flera av sina 

verksamheter att möta människor där de bor, i sina bostadsområden. Möten med Kultur och 

fritidspersonal som representerar Uddevalla kommun kan bidra till att skapa tillit. 

Skiss på Rimnersvallen. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja 

civilsamhällets organisering och 

verksamhet 

Arbete med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag pågår och förväntas vara klart 

i oktober 2022. Dialoger med föreningslivet sker regelbundet i sammanhang då dessa 

kan tänkas vara berörda. Föreningslivet är en del av civilsamhället. Förvaltningen 

behöver gemensamt skapa en större förståelse och bredda kunskapen kring 

civilsamhället för att kunna ge rätt stöd.  

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga 

och attraktiva platser för idrott och 

hälsa 

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 

2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa 

fler IOP-avtal (idéburetoffentligt partnerskap) (KF 

ÖS 3) 

Som en del i att samverka och en möjlighet att hitta nya samverkansformer 

med civilsamhället är IOP-avtal en möjlighet. Kultur och 

fritidsförvaltningen arbetar i samarbete och dialog med föreningar och 

organisationer från civilsamhället som ett prioriterat område, IOP-avtal är 

ytterligare en möjlighet. Kultur och fritidsnämnden har begärt avslut av 

detta uppdrag då det integreras i kultur och fritidsförvaltningens övriga 

uppdrag. 

 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 ÖS 

3) 

En ny tidplan har antagits av kultur och fritidsnämnden. Beslut kommer att 

fattas av KFN i oktober 2022. Fr o m nämndens möte i december 2021 och 

samtliga möten fram till sommaren 2022, kommer att innehålla en 

workshop där nämnden får lära sig mer om vårt befintliga regelverk för 

föreningsbidrag samt påverka utformningen av det nya. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 och 2021–2023 fått i 

uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera 

Rimnersvallen (KF ÖS 4) 

Beslut fattades i kommunfullmäktige att godkänna kultur och 

fritidsnämndens förslag som innebär att Rimnersvallen renoveras till SM-

standard, Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för 

både utövare och publik (Dnr KS 2021/00365). 

Byggprocessen är påbörjad, rivning påbörjad 2021-12-13. Ny läktar mot 

öster ska byggas samman med Rimnershallen. Byggnation med helt nya 

byggnader och läktare skall vara färdigställda sommaren 2023 då vallen 

som är byggd 1923 firar 100 år. Simhallen, Rimnershallen och 

Rimnersvallens byggnader byggs samman. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 och 2021–2023 fått i 

uppdrag att ta fram en plan för att utveckla 

Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum med SM standard för friidrott samt 

elitarena för paraidrott och fotboll (KF ÖS 4) 

Projektet är i slutfasen av behovsanalys och planerar ett 

informationsärende i januarinämnd gällande behovsanalysen och ett 

beslutsärende i februari gällande godkännande av behovsanalys samt 

beställning av förstudien. 

  Fortsätt arbeta med en ridanläggning i 

anslutning till Uddevalla tätort 

Förstudie är beställd av samhällsbyggnadsförvaltningen efter beslut i kultur 

och fritidsnämnden 21-04-07. Kultur och fritidsförvaltningen är delaktig i 

det fortsätta arbetet med förstudien där samhällsbyggnadsförvaltningen 

leder arbetet. Detta har startats upp och är i planeringsstadiet där plan för 

genomförande skall tas fram och där samverkan med föreningslivet och 

kommunikation är i fokus. 

Beslut om att förläng uppdraget togs av kultur och fritidsnämnden 21-11-

15 (KFN 2021/00157). 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att under 2020 

utreda villkoren för konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

Arbetet har under hösten påbörjats och vi räknar med att vara klar med steg 

ett under våren 2022. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Utred möjligheter kring samfinansiering för 

byggnation av ny ridanläggning samt utred och 

föreslå driftsform och hyresförhållanden för 

anläggningen. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att parallellt med förstudien ta fram förslag 

till samfinansiering med andra organisationer samt utreda framtida 

hyresförhållanden med föreningslivet. Detta arbete har inte påbörjats. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–

2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun vill vara 

en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen 

efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som 

en möjlighet (KF ÖS 6) 

I flerårsplan 2021–2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en 

omstart med heltidsresan varför detta uppdrag bedöms kunna avslutas med 

hänvisning till det nya uppdraget. 

 Kultur- och fritidsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 

Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 

2021/00063) att under 2021 ta fram förslag till 

biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med 

övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

Arbetet med en ny biblioteksplanen startade under våren 2021. 

Referensgrupper och Västra götalandsregionen var parter att delta i 

processen. Kultur och fritidsnämnden begärde förlängning (KFN 

2021/00157) av uppdraget från kommunfullmäktige då ett omtag för ett 

mer framåtblickande inriktning av planen önskades.  Den nya 

biblioteksplanen väntas vara klar för beslut i februari 2022. Att planen tar 

ett omtag är av vikt för att få ett tydligt framåtblickande i planen som också 

är ett styrdokument för personal och chefer inom biblioteken. 

  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 

2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 

utforma checklista för remisshantering utifrån bla 

Plan integration (KF ÖS 3) 

uppdraget ännu ej påbörjat 

  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: arbete och studier) 

2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 

dela ut gåvobok till nyfödda (KF ÖS 3) 

Gåvobok ges till alla familjer med nyfött barn. Familjerna får presentkort 

av BVC och kan sedan komma till biblioteket och hämta ut. Under 2021 

valde verksamheten att ge BVC 93 böcker så att dom kunde dela ut direkt 

till familjerna. Detta för att minska risken och inte utsätta barnfamiljer för 

smitta i och med pandemin. 

Totalt delades 221 böcker ut. 

  

 

 
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 

(Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att erbjuda 

lovaktiviteter (KF ÖS 3) 

Uddevalla kommun fick genom stöd från Socialstyrelsen medel för att 

arrangera smittsäkra och avgiftsfria aktiviteter för unga mellan 6–15 år. 

Utöver dessa sköt kommunstyrelsen till ytterligare medel i syfte att skapa 

trygghetsskapande aktiviteter i norra Uddevalla. 

Efter sommarlovet fanns fortfarande medel kvar vilket gjort att aktiviteter 

kunnat anordnas även under höstlovet. 

Totalt arrangerades ca 30 verksamheter/aktiviteter i kommunal regi varav 

några inköpta aktiviteter som Fotbolls Companiet, digitala workshop, 

Storyspot mm. Ca 20 verksamheter/aktiviteter från föreningar, 

studieförbund m.fl. 

Cirka 3500 barn och unga har deltagit (genom de redovisade kostnadsfria 

aktiviteterna som blivit beviljade Lovstöd). 

  

 

 
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 

(Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra 

medborgardialog med unga angående utformningen 

av Hus för kultur (KF ÖS 3) 

Kontakt med ungdomsfullmäktige har tagits för att se hur vi kan få unga 

involverade i processen med Hus för Kultur (kulturstråket). 
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Politiska uppdrag Kommentar 

  

 
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 

(Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera 

Rampens digitala mötesplatsfunktion (KF ÖS 3) 

Pga. av Covid-19 pandemin har Rampens verksamhet till största delen varit 

stängd. Under hösten öppnade verksamheten upp med olika aktiviteter. 

Den korta tiden som verksamheten varit öppen har inneburit att 

utvärderingen också dragit ut på tiden och är planerad att ske i februari -22. 

Dock har strukturen för utvärderingen satts. 

Det som gått att notera utan utvärdering är att Rampens digitala 

kommunikation når ungdomar och att man tar del genom det som 

kommuniceras.   

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

 Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- 

och fritidsanläggningar 

   

Kommentar Det finns inget underlag att basera en siffra på. 

 

 

2.1.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar för att erbjuda trygga mötesplatser för 

kommunens invånare. Därtill skapar förvaltningen aktiviteter för barn och unga för att öka den 

sociala gemenskapen och förebygga otrygghet, utanförskap och isolering. På grund av pandemin 

har många aktiviteter skett i digitala forum och på för många verksamheter nya arenor och på så sätt 

nått även andra målgrupper än tidigare. 

Pandemin har tvingat många verksamheter tänka om och ställa om och flyttat ut verksamhet för att 

möta kommunens invånare där de befinner sig. Bland annat har kulturskolan haft aktiviteter i 

bostadsområden. En utveckling som kommer fortsätta även efter pandemin.  

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter ska 

bidra till en levande och hållbar 

kommun 

Flera större projekt och utveckling av utbud och verksamhet är pågående i Kultur och 

fritidsförvaltningen. 

I det ständiga utvecklingsarbetet är Uddevalla kommuns invånare en viktig röst att 

lyssna in. Medborgardialog om Emaus är slutförd och visar på att kommunens invånare 

vill kunna mötas på platser med närhet till natur och friluftsområden. Liksom 

föreningsdialogen om Rimnersområdet lyfter viktiga aspekter, behov och önskemål 

från föreningar som använder eller kommer att använda anläggningen. 

Pandemin har tvingat verksamheter att ställa in men framför allt lärt flera verksamheter 

att ställa om och flytta ut på fler digitala plattformar och mötesrum och på så sätt ökat 

tillgängligheten för besökare och användare att ta del av verksamheten efter eget behov 

och förmåga.  
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–

2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 

trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen 

har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

Från förvaltningen finns representerar från öppen ungdomsverksamhet med  

i gruppen  för drogfri ungdom som arbetar operativt, direkt i verksamhet 

hos kultur och fritid och barn och utbildning samt representerar även 

förvaltningen det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

Trygghetsskapande aktiviteter sker i den verksamhet som förvaltningen 

bedriver bland annat fritidsgårdarna. Under pandemiåret har verksamheter 

flyttat ut och mött invånare, främst barn och unga, i sina bostadsområden 

(även andra platser).  Det har då blivit tydligt att det saknas vuxennärvaro 

särskilt på området Tureborg. 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 
verksamheter ska vara nöjda med helheten 

   

Kommentar Nu i halvtid går inte att göra en rättvisande analys då verksamheten varit till stor del stängd pga. covid-19. Dock 

kommer Kultur- och fritidsförvaltningen genomföra KEKS-enkäten under oktober månad. 

2.1.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

Inom ramen för strategin har kultur och fritidsnämnden ett pågående arbete med att skapa balans 

mellan hög- och lågintensiv verksamhet för att främja jämlik resursfördelning och inkludera fler 

barn och unga i våra verksamheter. 

Nämndstrategier Kommentar 

För att främja jämlik resursfördelning 

ska kultur och fritid stödja och erbjuda 

aktiviteter och verksamheter som är 

såväl högintensiva som lågintensiva 

Ett utvecklingsområde för förvaltningen som pågår mer eller mindre hela tiden i våra 

verksamheter. Den omvärldsanalys som gjordes i samband med att verksamhetsplanen 

togs fram visar på trender där fler väljer lågintensiva aktiviteter och även 

träningsformer. Dels är det ett resultat av pandemin och de restriktioner som funnits 

men det är en trend som synts under längre tid även innan pandemin. Hur pandemin 

påskyndat en eventuell utveckling av detta är ännu svårt att veta. 

För kultur och fritidsförvaltningen är det en utmaning att erbjuda kommunens invånare 

ett brett utbud av fritidsaktiviteter som är både hög och lågintensiva och som möter den 

efterfrågan som finns. Ny teknik möjliggör tillgång till vissa anläggningar på egen 

hand även när dessa inte är bemannade och det inte är arrangerade aktiviteter. Många 

av de stora utvecklingsprojekten som de på Rimnersområdet, engagerar de som främst 

är aktiva i en högintensiv aktivitet. 

En utmaning är att bredda utbud som möjliggör för lågintensiva aktiviteter, utveckla 

och utvärdera de verksamheter där deltagarna själva styr innehållet men där 

gemenskapen finns som en möjlighet. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020–2022 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden skapa 

På grund av utvecklingen till följd av pandemin har inga aktiviteter 

påbörjats. 

Alternativ plan samt aktiviteter ska tas fram i dialog mellan 

förvaltningarna. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

förutsättningar för att förbättra ungdomars 

välbefinnande (KF ÖS 4) 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–

2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 

drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 

arbete (KF ÖS 5) 

Förvaltningen finns representerad i den förvaltningsövergripande gruppen 

Drogfri ungdom som arbetar operativt, direkt i verksamhet hos kultur och 

fritid och barn och utbildning. Öppen ungdomsverksamhet representerar 

kultur och fritid i det lokala brottsförebyggande rådet. 

Den centrala samordningen av det drogförebyggande arbetet kommer att 

formaliseras mer under 2022 då det är en kommunövergripande 

handlingsplan på gång. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–

2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn 

och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

Tureborg har ingått som särskilt prioriterat område för lovaktiviteter för 

2021. Mobila fritidsledare har medverkat vid kulturskolans pop-

upaktiviteter i området. Ungdomspedagog har samverkat med 

fältsekreterare i området under året och fritidsledare har mött upp många 

ungdomar från Tureborgsområdet i e-sporthallen. 

Flera medarbetare från många förvaltningar och organisationer har också 

gått en gemensam utbildning, "verktyg för demokrati" under ledning av 

Fryshuset. 

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

  

 Antalet föreningsaktiviteter, ska öka 

54 397 81 980 136 377 

Kommentar 

Aktiviteterna redovisade i tertial 3, 2021 gäller för våren 2021. 

Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 framgår av resultatet, men är klart mindre än förväntat. En hypotes är att 

föreningarna varit framgångsrika med att hitta alternativa former för bedrivande av sin verksamhet. 

 

Redovisning av helår 2021 sker vid T1 då föreningarna redovisar höstens (2021) aktiviteter ca 15 feb. 2022 

  Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn 

könsfördelning 

  23,6 

Kommentar Könsfördelningen är fortfarande inte tillfredsställande och behöver arbetas med på andra nyskapande sätt där 

ungdomarna själva är med i utvecklingen av verksamheten mycket tydligare. 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en 

trygg miljö 

  92 

Kommentar Den upplevda tryggheten antas höra till det faktum att det är fler vuxna per ungdom då grupper och antal i våra 

lokaler har varit lägre än i den ordinarie öppna ungdomsverksamheten. 

2.1.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Pandemin har på många sätt påskyndat en utveckling av användandet av digitala verktyg. 

Arrangemang och aktiviteter arrangeras digitalt och kan på så sätt nå ut till fler än vad som annars 

skulle deltagit. En viktig del i arbetet blir att ta lärdom och utvärdera det som blivit bra/dåligt att ta 

med oss till en utvecklad verksamhet i framtiden. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 

inkludering 

Panadmin har påskyndat en utveckling där allt mer service sker i digital form. Kultur 

och fritid utreder möjligheter att använda digitala verktyg och funktioner för att 

optimera verksamhet men behöver öka kunskap och förståelse för hur detta kan göras 

bredare. 

Dock finns det grupper i samhället som inte har tillgång eller kan få tillgång och bli 

helt digitala. 

Biblioteket spelar en viktig roll i att skapa förutsättningar och ge stöd till de som 

riskerar att hamna utanför pga. av den digitala utveckling som sker. Pandemin har 

tyvärr gjort att denna service minskat och IT kurser som annars hålls för äldre har varit 

inställda, biblioteken har haft begränsade öppettider och så vidare, visst stöd har 

kunnat lämnas på telefon men det har varit begränsat. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 

2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att i 

samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 

verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget 

att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

Samarbete pågår i lokalförsörjningsgruppen: tillsammans med BUN & 

SOC & K&F. 

Arbetet är nu startat med att samlokalisera kulturskolan och 

stadsbiblioteket. 

Placering i det nya medborgarhuset, där det skaps ett flertal 

förvaltningsövergripande funktioner. 

Målbild är att ny byggnad skall stå klar 2026. 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 

2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 

automatiserade processer (KF ÖS 6) 

Kultur-och fritidsförvaltningens IT råd arbetar med strategisk plan för IT. 

En app för besöksräkning på Bowlinghallen har gjorts. Planerats att börja 

användas i början på 2022. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–

2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 

heltidsresan (KF ÖS 6) 

Förvaltningen hade vid senaste inventeringen ett fåtal ofrivilligt 

deltidsanställda. En förutsättning för att möjliggöra heltidstjänster för dessa 

är att införa kombinationstjänster. I detta finns framför utmaningar som är 

kopplade dubbelkompetens, villigheten att arbeta flera arbetsplatser, 

schemasynkningar för att nämna några. Förvaltningen har ännu inte kunnat 

prioritera detta arbete då det endast rör sig om ett 10-tal medarbetare. 

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

 Medarbetarnas upplevelse av engagemang, ska öka   67 

Kommentar 
Under 2021 har det gjorts tre mätningar av medarbetarengagemang. Från mätningen i september 2020 ökade engagemanget från 

68 till 69 vid den mätning som gjordes i slutet av februari. Därefter sjönk resultatet till 64 vid den mätning som gjordes i början av 

maj och steg sedan till 67 vid senast mätning i slutet av oktober. Resultatet landar, enligt sin skala, mellan okej och bra och sett till 

föregående år har det inte skett någon större förändring i medarbetarengagemanget. 

 

Resultatet är indexerat och ser vi separat till de frågor som ställs kan vi utläsa att svaren på frågorna som direkt har koppling till 

det egna arbetet och således Kultur- och fritidsförvaltningen tenderar att vara bra. Däremot ser vi ett sämre resultat på de frågor 

som är kopplade till stolthet över att arbeta för Uddevalla kommun samt om man skulle rekommendera Uddevalla kommun som 

arbetsplats. 

 

Utifrån detta skulle det kunna tolkas som att det på Kultur- och fritidsförvaltningen finns ett medarbetarengagemang som är bra 

sett till den egna förvaltningen men som är sämre på ett kommunövergripande plan. Samtidigt är det viktigt att belysa vad det är vi 

tolkar in i begreppet engagemang och då vilken typ av engagemang vi eftersträvar. Att en arbetstagare är engagerad i sitt arbete 
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Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

och sina uppgifter behöver inte innebära att personen i fråga är stolt över eller kommer att rekommendera sin arbetsgivare. Det vi 

ser är kanske mer utav ett engagemang som kan kopplas till den egna förgreningen snarare än den stora organisationsstrukturen. 

 Andelen ambassadörer för Uddevalla kommun ska öka 

(eNPS) 

  -23,4 

Kommentar 

Från den första mätningen i september 2020 till den andra mätningen som presenterades i slutet av februari kunde vi se att 

resultatet gått från -23 till -14,7 vilket innebar en positiv förändring även om det resultatet fortfarande innebar att det fanns fler 

kritiker än ambassadörer i förvaltningen. En målsättning för året 2021 sattes till en nivå om -11 vilket förväntades att uppnås. 

Den tredje mätningen som gjordes i början av maj visade på motsatt förändring och vi kunde se ett resultat om -27,3, vilket 

innebar en försämring sett till tidigare gjorda mätningar och ett ökat antal kritiker i förvaltningen. Detta resultat följdes upp av 

ytterligare ett minusresultat vid oktober månads mätning om -23,4 vilket innebär en positiv förändring sett till maj månads 

mätvärde men där vi kan konstatera att resultatet i stort sett är oförändrat sedan mätningarna började att göras. Kultur och 

fritidsförvaltningen har inte uppnått den målsättning som var satt till -11 och ambassadörskapet har heller inte ökat. 

Det kan vara många faktorer som spelar in för att skapa en miljö som präglas av ambassadörskap och vill man få till förändring 

kring måttet kan det nog krävas att tydliggöra vilka faktorer det faktiskt är som styr känslan av ambassadörskap. Dels kan det 

handla om stolthet, dels kan det handla om tillit samtidigt som det också kan finnas en skillnad på hur man ser på den egna 

förvaltningen kontra den större organisationen. En annan faktor som potentiellt skulle kunna påverka känslan av ambassadörskap 

är hur kommunen porträtteras medialt både förvaltningsmässigt men också utifrån det politiska planet. Det finns som sagt mycket 

som eventuellt kan påverka och det kan därför vara av vikt att utkristallisera vilka faktorer som begreppet ambassadörskap 

grundar sig på. 

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

studieresultat 

Ett brett och varierat utbud ger en bra grund för att främja lärande. Den stora utmaningen är att 

möta individer där de befinner sig i stället för att förvänta sig att de kommer till verksamheten. Som 

samhället utvecklas idag är det svårt att nå ut genom ett ständigt flöde av information som 

människor idag lever i. 

Ett viktigt uppdrag är att stötta och möta de som upplever utanförskap pga digitalisering som 

biblioteket gör. Möten med barn och unga i skola och på förskolor för att främja läslust. Möten med 

boende på de platser kulturskolans utflyttade verksamhet väcker nyfikenhet och ger möjlighet att 

prova, fråga och bekanta sig med den verksamhet som de erbjuder. Men likaså medverka och forma 

platser för kultur, idrott och hälsa som är tillgängliga och attraktiva.  

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för ett 

tydligt barn- och ungdomsperspektiv 

Verksamheter, aktiviteter etcetera riktar sig främst till kommunens barn och unga. 

Förvaltningen behöver utveckla metoder för att lyfta in barn och ungas perspektiv i 

processer som rör dem. Alltså genom att barn och ungas röst blir hörd i dessa processer 

genom dialoger. 

Kultur och fritid ska främja ett livslångt 

lärande 

Ett brett och varierat utbud ger en bra grund för att främja lärande. Den stora 

utmaningen är att möta individer där de befinner sig istället för att förvänta sig att de 

kommer till verksamheten. Som samhället utvecklas idag är det svårt att nå ut genom 

ett ständigt flöde av information som människor idag lever i. 

Ett viktigt uppdrag är att stötta och möta de som upplever utanförskap pga. 

digitalisering som biblioteket gör. Möten med barn och unga i skola och på förskolor 

för att främja läslust. Möten med boende på de platser kulturskolans utflyttade 

verksamhet väcker nyfikenhet och ger möjlighet att prova, fråga och bekanta sig med 
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Nämndstrategier Kommentar 

den verksamhet som de erbjuder. Men likaså medverka och forma platser för kultur, 

idrott och hälsa som är tillgängliga och attraktiva.  

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats 

personligt och socialt 

   

Kommentar Enligt sammanställningen från KEKS-enkäten når vi resultaten. Senaste årens omställning har gjort att det varit färre 

deltagare i verksamheten samtidigt, och det i sin tur har gjort att de unga som varit i fritidsgårdssammanhangen har upplevt en 

större delaktighet och genom det sett resultat och utveckling fortare. 

 Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per 

invånare 0–17 år 

  10,15 

Kommentar Utlånen har hämtat sig lite under hösten i jämförelse med övriga året. I början av året var biblioteken stängda och 

under lång tid uppmanades besökarna till korta besök och att komma en och en. Biblioteken hade begränsade öppettider och 

familjer, klasser, förskolor och andra grupper besökte inte alls biblioteken under denna period. 

 Andel aktiva låntagare per invånare ska öka    

Kommentar Den manuella undersökning som annars görs har inte varit möjlig pga. pandemin. Antalet aktiva låntagare tas senare 

fram i samband med Kungliga bibliotekets undersökning som redovisas nästa tertial. 

Det sammanlagda antalet utlån är för 2021 är till antalet 274 048 en minskning med drygt 4% från förgående år. Det är dock inte 

unika låntagare. 

 Andel biblioteksbesök per invånare ska öka   6 

Kommentar Andelen besök har minskat, både digitalt, fysiskt och under meröppet i Ljungskile (rampen har ingen siffra från 

tidigare att jämföra med så huruvida besök under meröppet ökat eller minskat går inte att svara på). 

Besök under meröppet i Ljungskile möttes i år till 3627 st, vilket är betydlig färre än från tidigare år: 2020: 7288 och 2019: 10 

397. 

Pandemin har påverkat då verksamhet tvingats hålla stängd, besök från skolor och förskolor inte har blivit av och besök från 

verksamhetens personal i skolor och förskolor uteblivit. 

2.1.8 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat med att lyfta nämndens perspektiv i 

samhällsplaneringen genom deltagande i processer inför detaljplanearbete, i besvarandet av 

detaljplaner samt handläggande av ansökningar om planbesked i kommunens förprövningsgrupp. 

Liksom påbörjat en förstudie för att se över konstnärlig gestaltning kopplad till 

samhällsbyggnadsprocesser som byggandet av boendemiljöer, byggnationer av samhällsviktiga 

funktioner, platser osv.  

2.1.9 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism 

Plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla har antagits av kommunfullmäktige i oktober. Denna syftar 

till att utveckla och öka förutsättningarna för kommunens invånare samt besökare att hitta ut, ta del 

av, upptäcka och uppleva kommunens natur och miljö.  Strategiskt arbete fortsätter med 
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utgångspunkt i planen.  

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta med att 

skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

Största delen i att skapa ett tillgängligt och attraktivt ligger i att implementera 

friluftsplanen och påbörja arbetet inom den. Arbeten som har påbörjats inom ramen för 

planen är att renodla drift och underhåll inom förvaltningen, samt hur den 

organisationen skall förhålla sig till Friluftslivsutvecklartjänsten. Detta innebär större 

del av arbetet med drift och underhåll flyttas till avdelningen Fritid för att frigöra Stöd 

och utveckling för att jobba mer med utvecklingen av friluftslivet inom hela 

kommunen. 

Fritidsgårdsverksamheten har även beviljats pengar från folkhälsopolitiska rådet för att 

skapa förutsättningar för mer friluftsliv inom verksamheten, vilket kommer initieras 

under våren. 

Förvaltningen har även påbörjat två samarbeten över förvaltningsgränserna där ett 

handlar om att kompetensutveckla idrottslärare i grundskolans senare del (åk 7-9) och 

det andra handlar om att erbjuda de boende på det skyddade boendet Vingen 

möjligheter att komma ut i naturen. 

Övriga insatser som påbörjats eller avslutats under T3 2021 är upprustning av 

motionsspåret Vindsvalan, ny skyltning av Bohusleden och Kuststigen, 

badplatsutredningen och beställning av skyltar för att uppdatera skyltningen på 

Bredfjället.   

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla 

kommun" (KF ÖS 3) 

Friluftsplanen har under T3 2021 antagits av Kommunfullmäktige så fokus 

har varit på att marknadsföra planen till allmänheten. Detta har gjorts 

genom information på samtliga bibliotek, intervju i radio, information på 

internet och föreläsning under den regionala tankesmedjan för friluftsliv. 

Planen har även tryckts upp och delats ut. Två formulär riktade till 

allmänheten har lagts ut på kommunens hemsida i samband med att planen 

antogs för att samla in kunskap om vad som efterfrågas i kommunen och 

vad friluftsliv innebär för kommuninnevånarna. 

Fokus har även legat på att arbetet med att tillsätta personer i GFU samt 

framtagning av ramverk för handlingsplanen. Detta med avsikten att 

påbörja arbetet med implementering av planen i större utsträckning och för 

att projektledningen skall kunna lämna över uppdraget till de som skall 

ansvara för verkställandet av planen. 

2.1.10 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Flera projekt och processer är pågående som alla stärker och utvecklar Uddevalla kommuns 

kulturarv och platsvarumärke. Byggandet av nya simhallen, och Rimnersvallen på Rimnersområdet 

är i full gång, projektet kulturstråket (hus för kultur) är i gång och har nu presenterats för 

allmänheten. 

Intresset för friluftsliv i Uddevalla kommun tycks hålla i sig en trend som fick ett uppsving i och 

med pandemin. Flera vandringsleder är välbesökta både av kommunens invånare samt turister. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Konstnärlig gestaltning ska användas 

för att skapa och stärka identiteten på 

olika platser i Uddevalla kommun 

För att konstnärlig gestaltning ska tydligt finnas med vid etablering av platser och ny- 

och ombyggnationer har en förstudie gjorts under 2021 hösten i syfte att se över 

processen samt i syfte att tidigt lyfta och planera konstnärlig gestaltning. 

Under januari 2022 ska förstudien presenteras för förvaltningsledningen på kultur och 

fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Den konstnärliga gestaltningen i kommunen är idag inte särskilt användardriven och 

behöver utmanas i att låta invånare få komma mer till tals i gestaltandets olika former. 

Det har varit ett stort intresse för de skulpturer som ställts upp på platser som Maria 

Lundbäcks plats och Bommullsspinnerskan tex. Att bli än mer användardriven är ett 

kreativt sätt att låta konsten växa fram något som kommer prövas under 2022 

2.1.11 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T3 

2021 

Resultat 
man T3 2020 

Resultat 
man T3 2021 

Resultat 
totalt T3 

2020 

Resultat 
totalt T3 

2021 

Sjukfrånvaro 

Korttid % R12 
3,6 2,19 1,5 1,73 2,6 1,97 

Kommentar Den totala korttidssjukfrånvaron % (R12) ligger på en lägre nivå under T2 i jämförelse med både T1 samt T3 2020. 

Den största effekten ser vi genom att korttidssjukfrånvaron bland kvinnor minskat drygt en procentenhet sedan T3 2020. 

2.1.12 Övergripande strategier som nämnden ej har strategier eller uppdrag kopplade till.  

Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. 

2.1.13 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

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 4) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–2021 att tillsammans med 

barn och utbildning ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek och skolbibliotek i 

Källdal. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 

fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 

inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för 

att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 

samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. 

 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 

tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 

idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som 

vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens 

verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens 

besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes 

verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen. Uppdragen 

att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal är därmed avslutade. 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 att ta fram en plan 
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Politiska uppdrag Kommentar 

ta fram en plan för fritidsgård och 

idrottshall i Källdal (KF ÖS 4) 

för fritidsgård och idrottshall i Källdal. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 

fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 

inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för 

att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 

samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. 

 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 

tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 

idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som 

vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens 

verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens 

besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes 

verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen. Uppdragen 

att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal är därmed avslutade 

Synliggöra hur jämställdhetsarbetet 

ökar kvaliteten i verksamheten, 

motverka könsstereotypa normer och 

bidra till att fördela samhällets resurser 

på ett rättvist och medvetet vis 

Underlag och analyser tyder på att det finns könsskillnader i flera av kultur och fritids 

verksamheter. Det är fler pojkar än flickor som besöker fritidsgårdarna, likaså är det 

fler pojkar än flickor som vistas på de spontana och aktiva mötesplatserna. Däremot är 

det något fler flickor som deltar i de arrangerade aktiviteterna på Emaus. Analys 

behöver göras på varför statistiken ser ut som den gör för att kartlägga eventuella 

ojämställdhetsproblem och vidare plan för hur verksamheterna då kan arbeta för att 

motverka dessa. 

Könsfördelningen vad gäller unga arrangörer, anlitade konstnärer och artister är jämn. 

Marknadsföringen utgår alltid från ett normkritiskt- och jämställdhetsperspektiv, både i 

text och bild. De föreställningar och akter som anlitas är alltid bokade utifrån samma 

grund. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med jämställdhet som ett integrerat perspektiv 

för att få större genomslag. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i 

all planering av verksamhet men också beaktas i det dagliga arbetet. Förvaltningen 

kommer att fortsätta utveckla metoder för ökad jämställdhet. Beslut att avsluta detta 

uppdrag togs av nämnden 21-11-15 (KFN 2021/000157). 

Genomför medborgardialog inför 

utveckling av aktiviteter på Emaus 

lantgård 

Förvaltningen har under hösten 2019 samt våren 2020 genomfört, analyserat, 

sammanfattat samt återrapporterat Medborgardialogen. 

Det framgår i resultatet att Emaus betraktas som en plats för generationer att mötas 

- där djuren, utomhusmiljön, hästar/hästskötsel/ponnyridning och nostalgi är viktigt. 

Andra viktiga aspekter är att det är gratis, möjligheten att få lära sig mer om djur, 

naturen samt historia och kulturvärden.  

Som efterföljande aktiviteter genomfördes också fokusgrupper och uppföljande samtal 

i särskild ordning med några besökare som uttryckt ett önskemål om detta. 

Det framgår också att Gula villan engagerar många och det uttrycks många åsikter och 

förslag kring lämpliga användningsområden och verksamhet. 

Det uttrycks önskemål om utvecklade spår och leder, fler grill- och mötesplatser samt 

fler varierade aktiviteter. 

 

Verksamheten har med stöd i grunduppdraget, medborgardialogen, tidigare 

brukardialoger och utvecklade förutsättningar  tagit fram en Handlingsplan för Emaus 

lantgård. 

 

Uppdraget att genomföra medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus 

Lantgård är slutfört.  
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 

genomföra kommunfullmäktiges beslut 

om att samlokalisera kulturskolan med 

annan verksamhet i Sinclair (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-03-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020–2022 att samlokalisera 

kulturskolan med annan verksamhet i Sinclair. 

 

Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra uppdraget 

med samordningsansvar från kommunledningskontoret. 

 

Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat är att 

teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen. 

 

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 

lokaler som estetiska programmet förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. 

Utredningen visar dock att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet 

med lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående 

anpassningar och kostnader. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 

samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess. 
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Handläggare 

Avdelningschef Anna Sarsten  

Telefon 0522-69 51 94  
Anna.sarsten@uddevalla.se 

 

Revidering av biblioteksplanen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och fritidsnämnden samt barn och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet skulle 

enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden.  

 

Kommuner ska enligt § 27 i bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. Det finns flera syften med en biblioteksplan, bland annat ska planen 

bidra till samverkan mellan bibliotek och vara en del av nationell uppföljning och 

kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet. I planen ska verksamhetens inriktning och 

omfattning beskrivas både utifrån det lagstadgade uppdraget, samt utifrån kommunala 

mål och visioner.  

 

Föreliggande biblioteksplan är framtagen av kultur och fritid och barn och utbildning i 

samverkan. I planen beskrivs hur folk- respektive skolbibliotek är organiserade i 

Uddevalla kommun och biblioteksverksamhetens organisation. Med avstamp i 

Uddevalla kommuns vision finns även en vision för biblioteken uttryckt i planen.  

 

Planen beskriver identifierade utvecklingsområden, till vardera utvecklingsområdet 

kopplas färdriktningar som ska beskriva verksamheternas inriktning under 

planperioden. Utvecklingsområde och färdriktningar kan kopplas samman med 

kommunens riktningar samt förvaltningsspecifika mål. Ett av utvecklingsområdena är 

samverkan, detta är gemensamt för folk- och skolbiblioteken. Vidare finns ett antal 

specifika utvecklingsområden för folkbibliotek respektive skolbibliotek.   

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-26 

Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2022-2026, förslag  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 43  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny biblioteksplan 

för Uddevalla kommun 2022-2026.  
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1. Inledning och bakgrund 
Kommuner och landsting ska enligt §17 Bibliotekslagen1 anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. 

I och med att folkbibliotek och skolbibliotek sorterar under olika nämnder i Uddevalla 

kommun ska beslut om biblioteksplanen fattas av fullmäktige.  

Biblioteksplanen innehåller visioner och färdriktningar för kommunens folk- och 

skolbibliotek. Färdriktningarna tar avstamp i omvärlden, i samhällstrender, lagar och 

styrdokument.  

1.1. Syfte och mål 
I Kungliga bibliotekets vägledning Biblioteksplan 2.12 beskrivs hur biblioteksplaner ska 

utformas och även anledningar till att det i bibliotekslagen finns en paragraf om 

biblioteksplaner. Tidigt fanns tanken att skolbiblioteken skulle stärkas genom krav på 

biblioteksplaner. Vidare uppmärksammas behovet av samverkan mellan bibliotek och 

bibliotekens samlade medieresurser för en mer likvärdig biblioteksverksamhet. Användarnas 

behov och hur verksamheten kan anpassas efter dem ska lyftas i biblioteksplanerna och även 

hur användarna ska ges förutsättningar att påverka överväganden av verksamhetens inriktning 

och omfattning. Biblioteksplanerna ska vara utformade så att verksamhetens inriktning och 

omfattning beskrivs utifrån lagstadgat uppdrag och kommunens mål och visioner. 

Biblioteksplanerna ska även fungera för nationell uppföljning, samordning och 

kvalitetsutveckling. 

Målet med denna biblioteksplan är att den ska ligga till grund för årlig verksamhetsplanering 

och användas som stöd i det dagliga arbetet. 

 

2. Biblioteksverksamhetens organisation i Uddevalla 

kommun 

2.1. Folkbibliotek 
Folkbiblioteket i Uddevalla kommun sorterar under kultur och fritidsförvaltningen och ingår i 

avdelningen Kultur, Bibliotek och Unga.  

Folkbiblioteken består av Stadsbiblioteket, Dalabergs-, Ljungskile- och Rampens bibliotek. 

Rampens bibliotek ingår i ett nära samarbete med fritidsgården.  

Ljungskile- och Rampens bibliotek erbjuder meröppet som innebär att biblioteken är 

tillgängliga på tider när det är obemannat. Dessa bibliotek kan man besöka alla dagar året 

runt.  

2.2. Skolbibliotek 
Skolbiblioteken i Uddevalla kommun sorterar under barn och utbildningsförvaltningen och är 

organiserade utifrån grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Rektorerna på 

respektive skola ansvarar enligt läroplanerna för verksamheten. Kommunens bibliotek 

används av ca 10 000 elever. 

 
1 SFS 2013:801 Bibliotekslagen 
2 Biblioteksplan 2.1 Dnr 2017-525. Kungliga biblioteket 
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Inom grundskolan finns ca 20 skolbibliotek. Skolbibliotek Uddevalla tillhör grundskolans 

utvecklingsenhet som arbetar för att utveckla skolbiblioteken som en pedagogisk resurs 

genom hela grundskolan.  

Uddevalla Gymnasiebibliotek består av två bibliotek (Agneberg och Östrabo). Antalet elever 

är ca 3000 fördelat på fem skolhus.  

Vuxenutbildningens bibliotek inryms i skolans lokaler på Kaserngården. 

2.3. Rummet, medierna och medarbetarna på folkbiblioteket 
Rummet, medierna och medarbetarna är tre bärande delar av folkbiblioteket. 

Bibliotekets olika rum består av lokaler, hemsida, sociala medier och digitala plattformar.  

Medierna består främst av böcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker och talböcker. Digitalt 

finns e-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar, e-tidskrifter, strömmande film och musik samt 

databaser. 

Medarbetarna möter användarna både i det fysiska rummet och på sociala medier eller 

plattformar. Ett levande bibliotek, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, behöver fyllas med 

verksamhet och tjänster. Programverksamhet både för barn och vuxna fungerar som verktyg 

för att bjuda in användarna, skapa nyfikenhet, läslust, och vilja att ta del av bibliotekets 

tjänster och utbud. Biblioteket arbetar med läsfrämjande aktiviteter men även kulturella och 

samhällsorienterade som teater, olika aktiviteter för barn, galleri, tillgång till datorer och 

kopiator, utskriftsmöjligheter, vägledning i informationssökning, IT-hjälp med mera. För dem 

som inte kan ta sig till biblioteket på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning finns 

förutom det digitala biblioteket uppsökande verksamhet i form av ”Boken kommer” som 

innebär att talböcker skickas hem eller att böcker körs hem till låntagaren. Böcker körs även 

till äldreboenden och daglig verksamhet. 

För att rummet och medierna ska vara attraktiva, tillgängliga och relevanta är medarbetarna 

den viktiga länken, den som skapar möjligheter. Medarbetarnas dialog med användarna 

skapar tillit och förtroende, öppnar upp för möjligheter och tillgång till kunskap, fantasi och 

kreativitet. Medarbetarnas kompetens säkerställer ett kvalitetssäkrat informations- och 

medieutbud. Uddevalla kommun ska se till att medarbetarna får de bästa förutsättningarna för 

att utföra sitt uppdrag och att utveckla biblioteksverksamheten till nytta för användarna. 

Uddevalla kommun har sedan 2017 gjort stora satsningar på de fysiska rummen genom ny 

bibliotekslokal i Ljungskile, helt nytt bibliotek i Källdal samt förbättringar i befintliga lokaler 

både på Dalabergs bibliotek och Stadsbiblioteket. 

2.4. Rummet, medierna och medarbetarna på skolbiblioteken 
Grundskolornas fysiska bibliotek är av varierande kvalitet. Flera grundskolor saknar 

ändamålsenliga lokaler för skolbiblioteksverksamheten.  

De fysiska medierna för grundskolans bibliotek består av främst tryckta böcker. De digitala 

medierna består av e-böcker, e-ljudböcker och strömmande film. Via skolan finns tillgång till 

digitalt uppslagsverk. 

Bemanning saknas på i stort sett samtliga av grundskolans skolbibliotek. Skolbibliotek 

Uddevalla arbetar utifrån en beställarorganisation där skolorna beställer tjänster från ett utbud. 

Skolbibliotekarierna möter både lärare och elever med läsfrämjande aktiviteter och med 

insatser för att stärka digital kompetens i skolan. Skolbibliotekarierna hjälper elever med 
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inläst litteratur och läromedelstexter samt hjälper grundskolorna med inköp, gallring samt 

utformning av det fysiska rummet.  

Gymnasiebiblioteken (Agneberg och Östrabo) är välbesökta av elever och lärare. Eleverna 

använder biblioteken till studier samt lektioner (då lärarna närvarar). Eleverna kommer 

klassvis och lånar både skönlitteratur och fakta. Eleverna lånar även faktaböcker i samband 

med sitt gymnasiearbete. På biblioteket kan eleverna få hjälp av bibliotekspersonal att hitta 

böcker, samt skriva ut sina arbeten.  Bibliotekarierna har undervisning i informationssökning 

och källkritik och hjälper eleverna att hitta i databaser och på webbsidor. 

Det digitala utbudet finns att nå via en lärplattform. Där finns databaser, uppslagsverk, 

Inläsningstjänst samt bibliotekskatalog med hemsida och länksamlingar. 

På Uddevalla vuxenutbildning är biblioteket bemannat vissa tider men även tillgängligt när 

det är obemannat. Det finns studieplatser i en lugn miljö och möjlighet att få hjälp med viss 

informationssökning och tillgång till böcker.  

 

3. Lagar och styrdokument 
Alla bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet omfattas av bibliotekslagen. Prioriterade 

grupper enligt bibliotekslagen är personer med funktionsnedsättning, personer med annat 

modersmål än svenska samt nationella minoriteter. För folkbiblioteken tillkommer barn och 

ungdomar som prioriterad grupp. 

Flera mål i bibliotekslagen gäller både folk- och skolbibliotek. Biblioteksformerna vänder 

sig dock till olika målgrupper och har olika funktion. Nedan framgår några skillnader. 

Folkbibliotek Skolbibliotek 

En kulturinstitution Pedagogisk resurs för skolan 

Kopplad till frivilligt lärande, intresse och 

fritid 

Kopplad till lärande och undervisning 

För alla  Anpassat för skolans elever och personal 

Tillhandahåller allsidig media efter 

invånarnas behov. Verkar för fritt och 

frivilligt läsande och lärande. 

Tillhandahåller media enligt skolans 

pedagogiska behov kopplat till läroplanen. 

 

3.1. Folkbiblioteket 
Bibliotekslagen definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. Där står att 

biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Biblioteksverksamhet 

ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas behov och förutsättningar.3  

Det finns inget annat forum i samhället som har det här uppdraget. Biblioteken är unika och 

oumbärliga. 

 

 
3 SFS 2013:801 Bibliotekslagen 
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Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och främja barns och 

ungas språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken ska även verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 

delaktighet i kulturlivet. För att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska 

biblioteken samverka.4  

I Demokratins skattkammare5 som är ett förslag till nationell biblioteksstrategi förstärks 

folkbibliotekets betydelse som en självständig kraft i det demokratiska samhällsbygget, en 

femte statsmakt. Det yttersta målet är att stärka bildningen och därmed demokratin.  

Folkbibliotekets verksamhet lyder under offentlighets- och sekretesslagen kap 40 §3 som 

anger att sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, 

reservation eller annan form av beställning och för uppgift om enskilds användning av 

informationsteknik. 

Regional biblioteksplan 2020-20236 innehåller strategiska inriktningar under 

planperioden som påverkar det lokala arbetet, exempelvis i form av inriktningar 

på ekonomiskt stöd och utvecklingsinsatser.  

3.2. Skolbiblioteken  
Skolbiblioteken lyder under bibliotekslagen, men också under skollagen. Eleverna i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

enligt bibliotekslagen och skollagen ha tillgång till skolbibliotek7.   

För varje skolform gäller en läroplan som utgår från bestämmelser i skollagen. Enligt 

läroplanen för grundskolan ska ”skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg”.8  

Enligt läroplanerna för grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ska ”skolbibliotekets 

verksamhet användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga 

och digitala kompetens.” I läroplan för förskolan står det tydligt att förskolan ska lägga stor 

vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom högläsning och samtala kring litteratur 

och andra texter9. 

  

4. Vision och värdegrund 
En vision kan vara utmanande, hoppfull, sikta högt för att skapa mod, våga ta plats och göra 

skillnad. I vår tid där utveckling och förändring går snabbt och för många är svår att förstå 

kan biblioteken bidra till att människor får förståelse för sig själva och andra. Genom att få 

redskap och kunskap för att kritiskt kunna granska information kan fler medverka till 

samhällets demokratiska utveckling. Att få verktyg för att förverkliga behov och drömmar ger 

möjlighet till självhjälp och självförverkligande.  

 
4 SFS 2013:801 Bibliotekslagen. 
5 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
6 Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023   
7 SFS 2010:800 Skollagen  
8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (Lgr11) 
9 Läroplan (Lpfö 18) för förskolan – Skolverket. 
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Biblioteksplanen tar avstamp i Uddevalla kommuns vision, ”Uddevalla – hjärtat i Bohuslän 

Liv, lust och läge ger livskvalitet” 

För biblioteken innebär det: 

Närvarande fysiskt, digitalt och socialt. För dig, för alla, för vem du än är – genom hela livet.  

Uddevalla kommuns värdegrund, Öppenhet, respekt och professionalitet innebär att alla som 

kommer i kontakt med biblioteken ska få ett respektfullt och professionellt bemötande, mötas 

av öppenhet och dialog, synpunkter ska välkomnas och vägledning och stöd utifrån önskemål 

och behov möjliggöras. 

 

5. Utvecklingsområden och färdriktningar  
Syftet med utvecklingsområden är att förtydliga verksamheternas färdriktning under 

planperioden. Innehållet kan kopplas samman med både Uddevalla kommuns riktningar och 

förvaltning- och avdelningsövergripande mål.  

5.1. Samverkan 
Samverkan sker på många olika plan och nivåer. Både folk- och skolbibliotek samverkar 

inom och mellan verksamheter, avdelningar, förvaltningar och externa aktörer - både lokalt, 

regionalt och nationellt. Skolbiblioteket samverkar också med personal på alla skolor. 

Förskola och folkbibliotek har ett nära samarbete och regelbundna aktiviteter.  

Mellan folkbiblioteken i Fyrstad pågår ett arbete för att upphandla och samverka kring ett 

gemensamt bibliotekssystem som förväntas ge stora fördelar för kommuninvånarna och utöka 

bibliotekens utbud och kompetensområden. 

Samverkan är en viktig del för att arbeta vidare inom utvecklingsområden. Samverkan med 

bibliotek och biblioteksanknutna organisationer utanför kommunen skapar möjligheter för 

utveckling, samordning, forskningsanknytning och fortbildning. Samverkan mellan 

avdelningens enheter, övriga förvaltningar samt civilsamhället är viktigt för att lyckas och för 

att ge synergieffekter men också för att nå prioriterade grupper. Ett väl fungerande samarbete 

mellan folk-och skolbibliotek samt förskola är avgörande för bland annat läsfrämjande arbete. 

Färdriktningar: 

• Det ska finnas ett gott samarbete mellan folk- och skolbibliotek samt förskola, bland 

annat kring läsfrämjande arbete. 

• Folkbiblioteket ska sträva efter samarbete både med andra förvaltningar, 

biblioteksanknutna organisationer utanför kommunens gränser samt civilsamhälle. 

5.2. Folkbiblioteket  

5.2.1 Arena för demokrati och tillit 
I Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi lyfts uppdraget att värna om 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter fram10. Genom att stärka det offentliga 

rummet och skapa trygga mötesplatser kan det demokratiska samtalet utvecklas. Genom 

tillgång till information och litteratur och ett källkritiskt förhållningssätt stärks möjligheterna 

 
10 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
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till större grad av egenmakt och därmed möjlighet att påverka. Biblioteken är möjliggörare för 

människor och en resurs för alla. 

Klyftan mellan de som läser och inte läser ökar i samhället11. Bibliotekens läsfrämjande 

arbete bidrar till att stärka demokratin. Genom kultur, litteratur och berättelser ges nya 

perspektiv och värden som empati, förståelse, tolerans och tillit kan stärkas.   

Delaktighet är ett viktigt verktyg för demokrati som folkbiblioteket i Uddevalla aktivt ska 

arbeta för. Användarperspektivet bör därmed i högre grad styra utformandet av bibliotekens 

verksamheter, på så sätt kan även tilliten stärkas. Tilliten eller förtroendet för bibliotek ligger 

enligt SOM-undersökningar högt även om det sjunkit något från tidigare år12 och utmanas av 

bland annat bilden av bibliotekens roll i samhället.  

Digitaliseringen skapar förutsättningar för ett öppet och inkluderande demokratiskt samhälle 

där fler får möjlighet till insyn och delaktighet genom dialog. Detta arbete stöds av Uddevalla 

kommuns Digitala agenda som genom en modern e-förvaltning vill förenkla vardagen för 

medborgare, näringsliv och medarbetare.13 

Fler än tidigare vill påverka medieinköp, skyltningar och program. Det behövs därför tydliga 

riktlinjer för urval både av medieutbud och programverksamhet. Några av biblioteken 

fungerar som vallokal vid förtidsröstning till såväl EU-val som riksdagsval. Folkbiblioteket 

måste därmed slå vakt om att vara en neutral mötesplats med god tillgänglighet.  

Färdriktningar: 

• Biblioteket ska arbeta med användardriven innovation för att skapa värde för 

invånarna och få människor ska känna sig delaktiga. 

• Biblioteket ska möjliggöra att människor oavsett bakgrund kan vara delaktiga i 

samhällslivet och vara med och påverka. 

• Bibliotekets roll och verksamhet i Uddevalla ska göras mer synlig.   

5.2.2 Trygga och inkluderande mötesplatser med låga trösklar 
Uddevalla kommun har som riktning att utveckla ett tryggt samhälle tillsammans. Biblioteket 

ska vara trygga platser med låga trösklar, tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas 

behov. Det ska vara enkelt att besöka, hitta och använda bibliotekets lokaler och utbud både 

fysiskt och på den digitala arenan för användare i alla åldrar och oavsett 

funktionsförmåga. Det ska kännas välkomnande att besöka biblioteket och var och en ska få 

ett gott bemötande. Biblioteket ska vara tillgängligt, attraktivt och angeläget, ett bibliotek att 

upptäcka, uppleva, skapa och vara delaktig i.  

Färdriktningar: 

• Medarbetarna ska ha en hög kompetens vilket säkerställer kvalitet, god service och 

gott bemötande.   

• Det ska finnas en uppdaterad tillgänglighetsplan och verksamheten ska 

genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv. 

• Regelbundna användarundersökningar ska genomföras för att säkerställa 

bibliotekens attraktivitet, relevans och tillgänglighet. 

 
11 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
12 Höglund, Lars (2017) Biblioteken fortsatt välanvända med höga betyg. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 
13 Digital agenda, Uddevalla kommun, 2019  
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5.2.3 Digitalisering, kompetens, närvaro och medier 
Det digitala samhällets utveckling berör alla och hänger ihop med andra former av 

utanförskap. Digitalt utanförskap är vanligare bland äldre och för personer med 

funktionsvariationer kan det innebära stora svårigheter att ta del av digital information. 

Folkbiblioteket ska i enlighet med regeringsuppdraget Digitalt först med användaren i fokus 

främja en ökad digital kompetens hos allmänheten.14  

Bibliotekarier kan bidra till ökad kunskap kring källkritik och att finna, analysera och kritiskt 

värdera digital information. Detta är ett viktigt led i att verka för demokratisk 

samhällsutveckling och öka den digitala kompetensen.  

En majoritet av befolkningen är ständigt uppkopplad och använder digitala arenor som 

komplement till de fysiska. För att upprätthålla bibliotekens samhälleliga relevans krävs 

närvaro på digitala arenor och kunskap om hur de kan användas. Digitalisering möjliggör 

också för biblioteken att snabbare nå ut med information och bidra till människors fria 

åsiktsbildning i aktuella frågor, jämfört med det tryckta mediet.   

I arbetet med att främja befolkningens tillgång till litteratur, kultur och information är det 

viktigt att bibliotekens digitala mediebestånd präglas av samma bredd och kvalitet som det 

fysiska. 

Digitaliseringen skapar möjligheter till ökad samverkan på nationell, regional och lokal nivå. 

Att ta vara på dessa möjligheter bidrar till att höja biblioteksverksamhetens 

kvalitet. Samverkan är särskilt viktig kring digitala medier, system och databaser.   

För att biblioteket ska vara relevant i en digital värld krävs en digitalt mogen, lärande och 

flexibel organisation som med ett innovativt tankesätt möter de ändrade behoven. Genom att 

arbeta med digital transformation och bygga en organisation som klarar hantera konstant 

förändring kan biblioteket möta kommande behov och skapa värde för invånarna. 

Färdriktningar: 

• Biblioteket ska arbeta med digital transformation och utgå från målgruppernas 

behov. 

• Medarbetarna ska kontinuerligt förbättra och fördjupa sin digitala kompetens i 

syfte att förstå och möta invånarnas behov’. 

• Biblioteket ska sprida kunskap om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet samt bidra till ökad kunskap kring 

källkritik och att finna, analysera och kritiskt värdera digital information. 

5.2.4 Integration och livslångt lärande  
I regional biblioteksplan15 konstateras att nya arbetsmetoder krävs för att nå nya grupper av 

människor och de invånare som idag inte tar del av de demokratiska möjligheter som finns i 

vårt samhälle. Uppsökande arbetsmetoder har länge varit ett sätt för biblioteken att nå t ex 

människor som inte själva kan ta sig till biblioteket men fler och nya metoder behöver arbetas 

fram. 

 
14 Digitalt först med användaren i fokus 2018-2020, Kungliga biblioteket 
15  Regional biblioteksplan. Västra Götaland 2020-2023 
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Biblioteken har en viktig betydelse för människor med annat modersmål än svenska men även 

för övriga prioriterade grupper. För att biblioteken ska vara angelägna i människors 

liv behöver människor bjudas in för att själva vara delaktiga i biblioteksverksamheten.  

Tillgången till litteratur och samhällsinformation på andra språk än svenska behöver öka, 

liksom tillgången till litteratur för personer med funktionsnedsättning. Det behövs även 

fortsatt kompetensutveckling för att arbeta med prioriterade grupper.   

Utbildningskraven och förändringstakten i samhället gör att människor behöver fortsätta lära 

genom hela livet, både formellt och icke-formellt.  Biblioteken främjar ett livslångt lärande 

genom att ge tillgång till medier och tjänster som präglas av allsidighet och kvalitet och är 

anpassade till individens behov av litteratur och information. 

Den regionala biblioteksplanen uttrycker även en ambition att förmedla kunskap om hur vi 

med stöd av litteratur, skrivande och samtal främjar hälsa och välbefinnande16. 

Färdriktningar: 

• Nya arbetsmetoder ska tas fram och testas för att nå fler. 

• Berättelser ska göras tillgängliga och språken ska hållas levande.  

• Minoritetsspråken ska synliggöras.  

5.2.5. Läsfrämjande och biblioteksverksamhet för barn  
Internationell forskning betonar betydelsen av tidiga insatser för att främja små barns 

språkutveckling17. Utlåningsgraden för barn och ungdomslitteratur är hög på folkbibliotek och 

antalet utlån har ökat även i Uddevalla före pandemin. Samtidigt som utlånen ökar, ökar 

också antalet barn och unga, vilket gör att antalet utlån per barn i realiteten kan minska.  

Det är viktigt för verksamheterna att fånga upp barnen så tidigt som möjligt vilket görs bland 

annat genom samarbete med BVC och föräldrar, öppna förskolan och förskolor. Alla barn i 

förskoleklass besöker sitt närmsta folkbibliotek tillsammans med klassen då de samtidigt får 

en bokgåva för att uppmuntra till läsning. Samarbetet syftar till att ge barnen så goda 

möjligheter till språkutveckling som möjligt. En god språkförmåga påverkar barnen positivt i 

skolgången resten av livet. 

Folkbiblioteket arbetar nära grundskolan genom att komplettera skolans läsfrämjande arbete 

med fritidsläsning.  

Personal inom förskola, skola och bibliotek kan genom samarbete dra nytta av varandras 

kunskaper från utbildning och fortbildning men också tysta kunskaper i form av yrkesmässig 

förtrogenhet och erfarenhet samt behov kring läsandet för att skapa ett gemensamt 

helhetsgrepp kring läsfrämjande.  

Färdriktningar: 

• Fler klasser i grundskolan ska ges utrymme att besöka folkbiblioteket för att 

uppmuntra läsning på fritid. 

• Utveckla fler samarbetsformer kring läsfrämjande mellan folkbibliotek, skolbibliotek 

och förskola för att skapa läslust. 

 
16 Regional biblioteksplan. Västra Götaland 2020-2023 
17 Specialpedagogiska skolmyndigheten: Forskningsutblick: Att kartlägga barns språk på vetenskaplig grund – 

variationer och osäkerhet.  
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5.2.6. Unga 
Enligt Ung livsstil18 är trenden att färre unga besöker och använder biblioteket. 

Besökssiffrorna är allra lägst bland killar. Det finns också tydliga åldersskillnader när det 

gäller vad man gör på biblioteket. I mellanstadiet kommer att låna böcker först, därefter att 

läsa böcker, följt av att träffa kompisar och att plugga. I högstadiet och gymnasiet är 

förhållandena förändrade och plugga kommer först, följt av att låna böcker och på tredje plats 

att träffa kompisar.  

På Rampens bibliotek riktas stort fokus mot unga genom ett tätt samarbete med fritidsgård, 

kulturskola och föreningsliv. Att samarbeta med fritidsledare och andra yrkesgrupper kan vara 

ett sätt att närma sig unga i olika åldrar.  

Folkbiblioteket behöver undersöka hur väl man möter ungas behov och hur man kan öka 

attraktiviteten för denna åldersgrupp. Ett annat behov som kommer fram i rapporten ”Ung 

livsstil” är att oberoende av ålder finns behov av att använda dator, scanner och skrivare.  

Färdriktningar: 

• Låta barn och unga vara delaktiga i bibliotekets utformning och planering av 

verksamhet. 

5.3. Skolbiblioteken 
Enligt samlad forskning om skolbibliotek gynnas elevers språkutveckling, 

läsförmåga och informationskompetens av ett regelbundet och strukturerat samarbete mellan 

lärarna och skolbibliotekarierna19. Skolinspektionens kvalitetsgranskning lyfter fram de 

förutsättningar som krävs: Tillgång till skolbibliotekarier, att de samverkar med lärare samt 

att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledning. Därtill 

behövs ändamålsenliga lokaler samt relevanta digitala och fysiska resurser20.  

5.3.1. Skolbibliotek, lärande och läsande 
Grundskolans läroplan slår fast att “Skolbibliotekets uppgift är att stärka elevernas språkliga 

förmåga och digitala kompetens.”21 Gymnasieskolans läroplan formulerar det som att 

skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen och för att stärka 

elevernas språkliga och digitala kompetens.22 I förskolans läroplan ska stor vikt läggas vid 

språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att 

kommunicera och utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala kring 

litteratur och andra texter.23 Den pedagogiska verksamheten i skolbiblioteken har stor 

betydelse för elevernas förmåga och lust för att lära och läsa.  

Läsdelegationen lyfter vikten av bland annat tillgång till litteratur i förskolan, fortbildning av 

personal och samverkan mellan exempelvis bibliotek, barnhälsovård och förskolor24.  

Färdriktningar: 

• Skolbiblioteken ska verka för att stärka elevernas språkliga förmåga. 

 
18 Elofsson, S. (2020) Vad gör barn och ungdomar på biblioteken?  
19 Gärdén, C. (2017). Skolbibliotekets roll för elevers lärande En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010–

2015. Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi.  
20 Skolinspektionens kvalitetsgranskning Dnr 400:2016:11433, 2018: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 
21 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (Lgr11) 
22 Läroplan för gymnasieskolan, Gy 11 
23 Förskolans läroplan, Lpfö 18 
24 Läsdelegationen: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57 
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• Skolbiblioteken ska verka för att öka elevernas lust att läsa. 

• Förskolan ska verka för att stärka barnens språkutveckling och intresse för litteratur. 

5.3.2 Digitalisering  
Skolbibliotek och skolbibliotekarier ska ha en roll i att fördjupa elevernas digitala kompetens 

för ökad delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Barn- och utbildningsförvaltningens IKT-

pedagogiska strategi framhåller att såväl barn och elever som alla som arbetar med dem ska 

utveckla adekvat digital kompetens.25 

I läroplanerna, från förskola till grundskola och gymnasium, lyfts det ökade 

informationsflödet som barn och elever möts av och som måste hanteras. I förskolans läroplan 

ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik och information. Skolbiblioteken har i uppdrag att utveckla det kritiska förhållningssätt 

som krävs för att navigera bland information och omvandla information till kunskap. Enligt 

nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet har skolbiblioteken en ”viktig pedagogisk 

uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser i bland annat 

informationssökning och källkritik”.26 Även Uddevalla kommuns digitala agenda säger att 

”Vi ska se digitalisering som en avgörande resurs för verksamhetsutveckling."27 

Det fysiska beståndet behöver utökas med hjälp av digitala resurser vilket ger ökad 

likvärdighet. Digitala läromedel behöver tillhandahållas i skolan som komplement till fysiska 

läromedel28. Enligt IKT-pedagogisk strategi så ska alla barn och elever utveckla en adekvat 

digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg och digitala läromedel i en 

ändamålsenlig digital miljö. Alla barn och elever ska kontinuerligt utveckla sin förmåga att 

med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt använda internet som en viktig arena för 

lärande och utveckling. 

Färdriktningar: 

• Skolbiblioteken ska bidra till att barn och elever utvecklar adekvat digital kompetens 

och får tillgång till relevanta digitala verktyg och digitala läromedel. 
• Skolbiblioteken ska bidra till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt bland barn och 

elever. 

5.3.3 Skolbibliotek och goda studiemiljöer 
De möjligheter som digitaliseringen öppnar för att samordna resurser över geografiska 

gränser, ska utnyttjas för att utveckla skolbibliotekens service samtidigt som de fysiska 

skolbiblioteken ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Enligt lag ska eleverna ha tillgång till 

skolbibliotek. Skolbibliotekens verksamhet är större än lokalerna men rummet fyller en viktig 

funktion som en trygg plats för att läsa och studera. Lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad 

efter elevernas behov på skolan. Skolbiblioteket bör vara öppet under skoldagen.  

Färdriktningar:  

• Skolbiblioteken ska verka för ökad tillgänglighet till fysiska medier. 

• Skolbibliotekets verksamhet bör beaktas vid ny- och ombyggnation samt vid 

omlokalisering av skolor. 

 
25 IKT-pedagogisk strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun. Dnr BUN 2019/00229 
26 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, s. 8 
27 Digital agenda, Uddevalla kommun 2019  
28 IKT-pedagogisk strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun. Dnr BUN 2019/00229 
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5.3.4 Bemanning, kompetens samt professionellt och systematiskt samarbete 
Alla elever i grund- och gymnasieskola samt särskola ska ha tillgång till god 

skolbiblioteksverksamhet med stöd av fackutbildade bibliotekarier. En väl fungerande 

skolbiblioteksverksamhet ökar förutsättningarna till ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med 

ämnesundervisningen kan bidra till elevers lärande.29 Genom tydliga roller och goda 

samarbeten mellan skolbibliotekarier och andra professioner kan skolbiblioteken ha en viktig 

roll för att bidra till elevernas måluppfyllelse i alla ämnen. 

Färdriktningar: 

• Bibliotekspersonalen och skolbiblioteksverksamheten ska ingå i förvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete. 

• Rektorsenheterna ska ha ett systematiskt samarbete med bibliotekspersonalen. 

• Skolbiblioteken ska ha goda förutsättningar för att utifrån sitt uppdrag verka för 

elevers måluppfyllelse 

 

6. Genomförandeprocess  
6.1. Förankring och kommunikation  
Uddevalla kommuns biblioteksplan ska vara ett styrande dokument som är väl känt i 

kommunen och också vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

Berörda nämnder ska använda biblioteksplanen som ett underlag vid den årliga budget- och 

planeringsprocessen i arbetet med nämndens internbudget och verksamhetsplan med 

styrkort.   

Det är viktigt att cheferna tar sin del i ansvaret med att kommunicera biblioteksplanen, 

framför allt på sin arbetsplats. Biblioteksplanen kan med fördel spridas brett till olika 

arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Planen ska användas av bibliotekens personal 

som stöd i sitt dagliga arbete.    

Biblioteksplanens innehåll ska förankras hos allmänheten för att skapa förståelse för vad 

bibliotek är och vad man kan göra på bibliotek. 

Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar mandatperiodens 

Strategiska plan.    

6.2. Uppföljning och utvärdering/analys   

Biblioteksplanen utgör underlag för verksamhetsplanering. Förvaltningarnas uppdrag knutna 

till verksamhetsplanen följs upp i samband med delårsrapportering i IT-systemet för 

verksamhetsutveckling (Vuv-IT).    

Utifrån syfte och mål för denna biblioteksplan ansvarar varje nämnd för att 

formulera eventuella uppföljningsbara uppdrag i sina styrkort.    

 
29 Gärden, C: Skolbibliotekets roll för elevers lärande. En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015. Del 

av Nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket. 
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6.3. Revidering   
Uddevalla kommuns biblioteksplan ska utvärderas och revideras innan 2026-12-31. Planen 

upphör att gälla år 2027 om revidering inte har skett.  

Revidering ska ske i samverkan med personal på bibliotek och skolbibliotek samt eventuellt 

personal på andra berörda förvaltningar.    

Ansvarig för att ge uppdrag om revidering är kommunfullmäktige. Ansvarig för att revidering 

görs är kultur och fritidsnämnden.     

 

7. Övriga styrdokument 
Ytterligare dokument, både nationella och internationella som påverkar bibliotekets arbete i 

Uddevalla kommun:  

FN:s Barnkonvention30 blev svensk lag 1 januari 2020. Bibliotekets lagstadgade uppdrag att 

verka för det demokratiska samhällets utveckling samt att prioritera barn och unga innebär att 

biblioteket ska sprida kunskap om och tillämpa barnkonventionen. 

FN:s Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling31 ingår i Uddevalla kommuns 

strategiska plan (2020-2022). Biblioteken strävar efter jämlik resursfördelning, digital 

inkludering, livslångt lärande och arbetar för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Under 

Agenda 2030 faller också jämställdhet. Strategisk jämställdhetsplan finns framtagen för 

verksamheterna och arbetet med jämställdhet inkluderas i verksamheternas dagliga arbete och 

planering.  

UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest32 ger i sin globala vision en bild av 

biblioteken som nödvändiga, självklara och angelägna. Folk- och skolbibliotek arbetar i hög 

grad utifrån dessa manifest bland annat genom att arbeta för bibliotekets möjligheter till 

lärande, läsning, upplevelser, skapande och inspiration. 

Diskrimineringslagen33 förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Skollagen 

betonar att detta gäller även skolverksamheten. Ett arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever ingår som en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom barn 

och utbildningsförvaltningen.  

Uddevalla kommuns Digitala agenda34 uppmuntrar kommunens verksamheter att ta vara på 

digitaliseringens möjligheter. Det gör biblioteken genom omvärldsbevakning, testa nya 

arbetsmetoder och digitala lösningar samt ställa krav och ge utvecklingsförslag till 

leverantörer av bibliotekssystem. 

 

 

 

 
30 UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter  
31 UNDP Sverige, Globala målen för hållbar utveckling.  
32 Svensk biblioteksförening, Bibliotekens internationella manifest.  
33 Diskrimineringslagen, 2008:567 
34 Digital agenda, Uddevalla kommun 2019.  
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Uddevalla kommun 
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www.uddevalla.se 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2021/00063  

Förlängning och revidering av Uddevalla kommuns 
biblioteksplan 

Sammanfattning 

Kommunerna är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 

gäller för åren 2016 till 2020. 

  

Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 

att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 

medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 

genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 

med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 

de befinner sig, eller införandet av ny teknik.  

  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige ge nämnden i uppdrag att som 

huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 

samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att förlänga den nu 

gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer omfattande 

revidering av planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-24 § 31 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-14 § 11. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20. 

Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 2016-2020 till 2021-12-31,

 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att under 

2021 ta fram förslag till biblioteksplan,

 

att arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden. 
  
 

Vid protokollet, Sebastian Johansson 

Justerat 2021-03-15, Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-15, Sebastian Johansson 

Skickat 2021-03-16, barn och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2022-02-01 Dnr KFN 2022/00013 

  

 

Handläggare 

Projektledare Emil Palmqvist 

Telefon 0522-69 81 78 
emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

Behovsanalys: Utveckling av Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 ett uppdrag att utveckla 

Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum. Ett projektdirektiv togs fram 

och beslutades under 2020 och där framgår följande:  

 

Rimnersområdet i framtiden ska  

 

* vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, välmående, 

motion, undervisning, träning och tävling  

* ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter som 

erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika intressen 

* vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som vill ha 

roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande 

Idag bedrivs följande verksamheter på Rimnersområdet: friidrott, fotboll, futsal, 

klättring, cykel, motorsport, innebandy, gymnastik och parkour, handboll, skytte och 

bågskytte. 

 

Ett dialogarbete med allmänheten, föreningslivet och andra organisationer har 

genomförts för att identifiera behov och önskemål för Rimnersområdet. Dessutom har 

omvärldsbevakning gjorts och inläsning av fakta, styrande kommunala dokument samt 

forskning, utveckling och trender kring ungdomar och deras motionsvanor. Resultatet 

av dialogarbetet sammanfattas i den här behovsanalysen och finns även att ta del i sin 

helhet som bilagor. 

 

I behovsanalysen redovisas även de föreslagna faktorer som använts för att kunna göra 

en prioritering av de inkomna behoven och önskemålen. Området ska utvecklas över tid 

och innebörden i faktorerna kan ändras, t.ex. forskningen kring vad ungdomar 

efterfrågar. 

 

I Rimnersområdet finns ett stort område där det idag bedrivs skytteverksamhet. 

Rimnersområdets utvecklingsmöjligheter beror delvis på om skytteverksamheten ska 

vara kvar i nuvarande omfattning eller inte. Under projektets gång har styrgruppen gett i 

uppdrag till projektet att fortsätta utreda olika alternativ för hur skytteområdet och dess 

nuvarande verksamhet kan hanteras i området och utvecklas. Troligen kommer tre 

alternativ belysas i förstudien:  
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Kultur och fritid 
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2022-02-01 Dnr KFN 2022/00013 

  

 

 

 

(1) Skytteområdet ser ut precis som det gör idag 

(2) Delar av skytteverksamheten flyttas till annan plats, i första hand utomhusskyttet 

(3) Hela skytteverksamheten flyttas till annan plats 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Uddevalla (föreningar, organisationer och allmänhet), 

vill ha ett Rimnersområde som ser ut som syftet med uppdraget. Det är ett ovanligt men 

väldigt bra utgångsläge när det gäller den här typen av projekt.  

Rekommendationen är att gå vidare med projektet och beställa en förstudie. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-31 

Behovsanalys Utveckling av Rimnersområdet 2022-01-31 inkl. bilaga 1-5 
 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner behovsanalysen för Utveckling av 

Rimnersområdet. 

  

Kultur och fritidsnämnden beställer en förstudie som genomförs av  

Samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med kommunens projektmodell 2.0  

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Emil Palmqvist 

Förvaltningschef Projektledare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad  
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1 Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 ett uppdrag att 
utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum. Ett 
projektdirekt togs fram och beslutades under 2020 och där framgår följande: 
Rimnersområdet i framtiden ska  

- vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, 
välmående, motion, undervisning, träning och tävling  

- ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter 
som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika 
intressen 

- vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som 
vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande 

Idag bedrivs följande verksamheter på Rimnersområdet: friidrott, fotboll, futsal 
klättring, cykel, motorsport, innebandy, gymnastik och parkour, handboll, skytte 
och bågskytte. 

Rimnersområdet är tillsammans med Bjursjöområdet en av de tre gröna zoner som 
särskilt pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. Det är ett 
attraktivt grön- och naturområde med potential att utvecklas till ett centrum för 
friluftsliv, fritidsaktiviteter och naturupplevelser. 

Ett dialogarbete med allmänheten, föreningslivet och andra organisationer har 
genomförts för att identifiera behov och önskemål för Rimnersområdet. Dessutom 
har omvärldsbevakning gjorts och inläsning av fakta, styrande kommunala 
dokument samt forskning, utveckling och trender kring ungdomar och deras 
motionsvanor. Resultatet av dialogarbetet sammanfattas i den här behovsanalysen 
och finns även att ta del i sin helhet som bilagor. 

I behovsanalysen redovisas de föreslagna faktorer som använts för att kunna göra 
en prioritering av de inkomna behoven och önskemålen.  

Ett förslag på prioritering av de inkomna behoven och önskemålen finns med i 
behovsanalysen och ska tas med i kommande förstudiearbete. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Uddevalla (föreningar, organisationer och 
allmänhet), vill ha ett Rimnersområde som ser ut som syftet med uppdraget. Det 
är ett ovanligt men mycket bra utgångsläge när det gäller den här typen av projekt.  

Rekommendationen är att gå vidare med projektet och beställa en förstudie. 

 

2 Inledning och bakgrund 
Rimnersområdet är tillsammans med Bjursjöområdet en av de tre gröna zoner som 
särskilt pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. Det är ett 
attraktivt grön- och naturområde med potential att utvecklas till ett centrum för 
friluftsliv, fritidsaktiviteter och naturupplevelser.  
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Rimnersområdet omfattar idag Rimnersvallen för fotboll och friidrott, 
Rimnershallen för friidrott, gymnastik, bollhallar, klättervägg, sammanträden och 
café. Dessutom finns utomhus- och inomhusbanor för skytte, bågskyttebana, 
kastplan för friidrotten, förrådsbyggnader och Dynamitbacken för biltävlingar. 
2024 beräknas därtill en ny simhall stå klar för invigning söder om Rimnershallen. 
Nedan visas en översikt över nuläget i området. 

 

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 ett uppdrag att 
utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum.  

2020-05-12 godkändes förslaget till projektdirektivet för projektet ”Utveckling av 
Rimnersområdet” av styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet. 
Förslaget togs fram med hjälp av representanter från Kommunledningskontoret, 
Kultur och fritidsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Projektet har startat med en behovsanalys vars resultat beskrivs i det här 
dokumentet för att klargöra och föreslå prioriterade behov innan förstudien startar. 
Förstudien ska beskriva förutsättningar, konsekvenser, ge förslag till lösningar 
och fortsatt arbete samt presentera övergripande kalkyler och tidplaner för 
genomförande. 

Behovsanalysen och förstudien bedöms utföras under 2020-2022. 
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Projektgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp 

I behovsfasen har följande personer ingått i projektgruppen: 
Robert Börjesson (projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Emil Palmqvist (projektledare Kultur och fritidsförvaltningen) 
Jörgen Wollbratt (lokalplanerare Kultur och fritidsförvaltningen) 
Jenny Nord (mark- och exploateringsingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Joakim Bergman (trafikingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Anna Djärv (trafikingenjör Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Johan Gadd (processledare) 

För framtagande av behovsanalysen har följande personer ingått i en arbetsgrupp: 
Robert Börjesson (projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Emil Palmqvist (projektledare Kultur och fritidsförvaltningen) 
Johan Gadd (processledare) 

I arbetet med faktorer och prioriteringar har dessutom följande personer ingått i en 
referensgrupp från Kultur och fritidsförvaltningen: 
Josefin Florell (utredare) 
Jörgen Wollbratt (lokalplanerare) 
Adam Gistedt (enhetschef, Fritidsavdelningen) 
Robert Wahlström (utvecklare friluftsliv) 
Maria Lehto (enhetschef, Fritidsavdelningen) 
Åsa Andersson (utredare) 
Carl Casimir (kommunantikvarie) 

 

3 Syfte 
I enlighet med projektdirektivet är det övergripande syftet med projektet att 
Rimnersområdet i framtiden ska  

 vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, 
välmående, motion, undervisning, träning och tävling  

 ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter 
som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan 
olika intressen 

 vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla 
som vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande 

Den övergripande målsättningen för projektet är att ta fram en förstudie med 
förslag till utvecklingsplan för Rimnersområdet som ett samlat sport- och 
idrottscentrum. Det ska ske på ett sätt som möjliggör en stegvis utveckling med 
sikte på helheten och syftet för området.  
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4 Tillvägagångssätt 
För att få input till behovsanalysen har allmänheten, föreningslivet och andra 
organisationer involverats. Hur ser de på sina behov, övergripande visioner för 
Rimnersområdet m.m.? Vad vill idrotten med flera? 

Dessutom har följande delar studerats i behovsanalysen 

- Styrande kommunala dokument 

- Nuläge bokningar och LOK-stöd (Statligt Lokalt aktivitetsstöd) i Uddevalla 
kommun 2011-2019 

- Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) 

- Bra exempel på liknande områden i landet 

- Forskning, utveckling och trender kring ungdomar, siffror på idrotterna 

 
Process och Innehållsmodellen 

Varje aktivitet i grupper har två sidor. 

Innehåll - vad som diskuteras, vilka uppgifter som ska lösas. 

Process - hur man diskuterar, hur grupper löser uppgifter. 

Hur beslut nås har i de flesta fall stor betydelse för det fortsatta arbetet med 
området. Har processen varit bra, alltså om många fått bidra med sina åsikter och 
känt sig delaktiga på något sätt, ger det ett bättre beslutsunderlag och större 
förståelse för de beslut som så småningom fattas. 
 

 

4.1 Dialog 
Dialogen kring utveckling av Rimnersområdet har skett på följande vis under 
februari och mars 2021. 

 Förenings- och organisationsdialog 

o Enkät och direktkontakter (så gott som alla har sedan fyllt i sina svar i 
enkäten) 

o Enkät uddevalla.se/tyckomrimners med affischer på aktivitetsplatser 
och fritidsgårdar med QR-kod, direktkontakter, nyheter och inlägg 
sociala medier 
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För förenings- och organisationsdialogen skickades enkäten till: Idrottsföreningar 
(ca 85 st), Friluftsfrämjandet, Funktionsrätt Uddevalla, Parasporten, Uddevalla 
Näringsliv, Destination Uddevalla, idrottslärare, UEIG (Uddevalla 
Elitidrottsgymnasium, idrottslärare och elever var för sig), Specialdistriktsförbund 
(fotboll och friidrott men inga svar från dessa), idrottsplatstekniker, föreningsstöd 
med flera, Kommunala rådet för äldre, Ungdomsfullmäktige och Ungdomsnavet. 

Totalt inkom ca 60 svar och det innefattar ca 10 000 medlemmar från 
föreningslivet. 

 

 Medborgardialog 

För medborgardialogen var den tillgänglig och öppen för alla via uddevalla.se/ 
tyckomrimners. Här har kommunens Kontaktcenter medverkat genom att 
strukturera frågorna, ta emot och sortera svaren på ett utmärkt sätt. 

Totalt svarade 295 st och fördelande sig enligt följande: 

181 pojkar/män 
114 flickor/kvinnor 

Åldersfördelning på de som svarade var 
7-13 år: 8 st 
14-20 år 28 st 
21-30 år: 37 st 
31-50 år: 161 st 
51-uppåt: 44 st 

Det ska tilläggas att p.g.a. pågående pandemi under den här perioden blev inte 
gensvaret från medborgarna och framför allt de yngre lika bra som det hade 
kunnat bli. Bland annat bedrevs distansundervisning på högstadiet och gymnasiet 
i hög grad och då fick projektet inte den draghjälpen från gymnastiklärare m.fl.  
Det hade säkert kunnat bli betydligt fler svar från övriga åldersgrupper också utan 
pandemin. Kvaliteten på inkomna svar bedöms ändå vara så bra att syftet med 
medborgardialogen uppfylldes. 

 

Föreningar, organisationer och medborgare fick besvara följande frågeställningar 

- Beskriv hur ett fullt utvecklat Rimners kan se ut?  

- Vilka idrotter eller verksamheter borde passa in där? 

- Beskriv vad det skulle kunna innebära för Uddevalla? 

- Era behov och önskemål? 

- Funktioner tillgängliga för alla? 

- Tillgänglighet, hur ska området upplevas tryggt och säkert? 

- Vad är viktigt att ta med sig i arbetet när det gäller hållbarhet? 

- Lämpliga studiebesök? 
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4.2 Styrande dokument 
Kommunen har ett antal styrande dokument som projektet behöver ta hänsyn till 

- Översiktsplan 2010 

- Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 

- Kommunens vision och Strategisk plan 

- Kommunfullmäktiges styrkort 

- Kultur och fritidsnämndens styrkort och verksamhetsplan 

Nedan nämns några citat från de styrande dokumenten som exempel på det som 
bedöms kunna ha en koppling till Rimnersområdet.  

”Mötesplatser som inspirerar, ”Samverkan och dialog”, ”Cykelvägar och 
kollektivtrafik knyts ihop”, ”Antal föreningsaktiviteter skall öka”, ”Egen 
finansiering av investeringar skall vara minst 30%”, ”Gröna zoner”, ”Tätortsnära 
natur och fritidsaktiviteter”, ”Stärka folkhälsan”, ”Attraktiva anläggningar som 
motsvarar föreningarnas behov”, ”Spontana aktivitets mötesplatser”, ”Sänka 
trösklarna” och ”Utveckla Rimners/Bjursjöområdet”. 

 

4.3 Nuvarande brukare i området 
Friidrott, fotboll, futsal, klättring, cykel, motorsport, innebandy, gymnastik och 
parkour, handboll och skytte och bågskytte. 

 

4.4 LOK-stöd Uddevalla 2011 – 2019 
I bilaga 4 kan man se de utbetalda LOK-stöden (Statligt Lokalt aktivitetsstöd) i 
Uddevalla kommun för åren 2011 – 2019. Det finns ett antal flikar för respektive 
år och även en sammanfattning där man kan se utvecklingen i olika idrotter under 
den här perioden. Det finns även en flik med andel per aktivitet i procent under 
2019 för Uddevalla. 

 

4.5 Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) 
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan man följa kommunernas och 
landstingens verksamheter från år till år. Här finns underlag för analyser och 
jämförelser utifrån över 4 500 nyckeltal. I Kolada finns en samlad ingång till 
nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i samtliga kommuners och regioners 
verksamheter.  

I verktyget ”Jämföraren” finns färdiga urval av nyckeltal med enkla 
analysfunktioner för de olika verksamhetsområdena i kommuner och regioner. 
Under fliken Kultur/Fritid kan man jämföra Uddevallas nyckeltal med andra 
kommuner. I bilaga 5 kan ses en jämförelse för 2019 mellan Uddevalla och övriga 
Sverige gällande fotbollsplaner, elljusspår, idrottshallar och ishallar. Observera att 
data för 2020 inte finns tillgängligt när denna behovsanalys skrevs. 
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4.6 Omvärldsbevakning 
I behovsanalysen har en omvärldsbevakning gjorts för att identifiera andra 
kommuner som har liknande områden som Rimnersområdet är tänkt att bli. 

Digitala möten har genomförts med representanter från följande kommuner: 
Stenungsund, Borås och en fysisk träff genomfördes med Trollhättan. 

Under 2022 planerar delar av projektgruppen att åka på studiebesök till Halmstad, 
Helsingborg, Växjö, Västerås, Uppsala, Nyköping, Linköping och kanske någon 
ytterligare plats. 

 

4.7 Forskning och utveckling kring ungdomar 
Eftersom området ska utvecklas över tid är det viktigt att kommunen har kunskap 
om de trender som forskningen ser. Det finns flera olika rapporter och studier man 
kan använda sig av. Här är några texter och bilder tagna från Ungdomsbarometern 
2021 där året 2020 utvärderas.  
 

Livet just nu 
Dagens unga, som ofta går under benämningen Generation Z, utmärker sig på 
flera sätt från tidigare ungdomsgenerationer. Vi ser bland annat att möjligheterna 
att påverka samhället och sin egen framtid ser annorlunda ut. Smartphones är en 
viktig förklaring, men dagens unga har också fått påverka mer hemma, i skolan 
och har ett större intresse för politik. Samtidigt kan mängden valmöjligheter och 
känslan av en osäker omvärld skapa behov av trygghet och kontroll i vardagen. 
Detta märks bland annat i att unga kollar upp innehållsförteckningar, följer 
antagningsprocesser och dokumenterar träningsupplägg. 

Att skaffa sig goda hälsovanor och en sund livsstil är en viktig del av vardagen 
enligt var tredje ung och över tid ser vi att fler intresserar sig för ämnen som kost 
och hälsa. År 2016 svarade varannan ung att de själva lever ett hälsosamt liv, 
vilket ökat till 7 av 10 unga år 2020.  
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Men skillnaderna inom dagens ungdomsgeneration är också stora. Att unga är en 
mer heterogen grupp märks i alltifrån medievanor till intressen, subkulturer och 
värderingar. Att alla skulle bänka sig framför något halvbra, likt 80-talisterna 
gjorde, är otänkbart. Ju större utbud, desto mer fragmentering. Att unga växer upp 
i ett samhälle med större olikheter bidrar såklart också, samtidigt som det ökar 
förväntan på att det ska finnas mångfald, såväl i samhället som i 
omklädningsrummet. 
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Tränings- och motionsvanor 
Antalet träningstillfällen bland unga låg kvar på samma nivå som man sett under 
några år, trots 2020 års förändrade förutsättningar med stängda hallar och inställda 
träningar. Åtta av tio unga tränade minst en gång i veckan utöver skolidrotten, 
varav en tredjedel tränade flera gånger i veckan och 17% i princip varje dag.  

 

 
Fler unga tränade i föreningsregi 2020 jämfört med tidigare. Men man ser motsatt 
trend för träning i privat regi som minskar, i synnerhet bland äldre unga. Vanligast 
bland unga är fortfarande att träna i egen regi. 
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Var tredje ung började på en ny idrottsaktivitet år 2020. Överlag var det 
utomhusaktiviteter/idrotter som gått att genomföra trots pandemirestriktioner som 
såg störst ökning, däribland paddel, löpning, yoga och golf.  

I första hand är det lust som styr när unga börjar på en ny idrott, vilket bland annat 
kan innebära att lära sig nya saker eller känna sig fysiskt och psykiskt stark. Men 
det sociala i form av möjligheten att träffa andra är också en anledning för var 
fjärde.  

 

 

Drivkrafter och hinder 
Unga tränar i huvudsak för att må bra och hålla kroppen i trim. Det är det 
vanligaste svarsalternativet oavsett grupp man tittar på. Att må bra handlar dock 
både om det fysiska och det psykiska. Att få energi av träning samt att koppla av 
och tänka på annat under ett träningspass är viktiga anledningar till att unga 
motionerar. Givet att unga är stressade över många saker i sina liv – inte minst av 
egna eller omgivningens förväntningar – kan träningen bli ett viktigt medel för att 
få lite andrum. 
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  14 (27) 
 

 

Över 5 års tid ses en minskning av antalet unga som tycker att tävlandet är viktigt 
för deras idrottsutövande. 1 av 3 anser att det är viktigare att tävla mot sig själv för 
att utvecklas och bli bättre än att tävla mot andra. Ett allt viktigare skäl till att 
unga, i synnerhet killar, tränar är för att se hur mycket de kan utvecklas inom sin 
idrott.  

 

Var tredje som inte tränar anger att ett skäl är att de inte känner att de duger eller 
är tillräckligt duktiga. Denna andel har ökat betydligt sedan 2016 och ökningen 
har framför allt skett bland tjejer som inte tränar. 

 

 

Att träffa och umgås med kompisar i samband med träning är ett skäl till att var 
tredje utövar en idrott/tränar. Och avsaknaden av träningskompisar är i högre 
utsträckning en anledning till att unga inte tränade 2020 jämfört med 2016. 
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5 Resultat 
Det kompletta resultatet från enkätsvaren från förenings-, organisations- och 
medborgardialogen kan läsas i bilaga 1 och 2. Nedan följer ett sammanfattande 
material från dialogerna.  

 

5.1 Citat från dialogerna 
Här nedan är några citat från de inkomna svaren. De representerar ganska väl 
helhetsintrycket från dialogerna. 

Hur skulle ett fullt utvecklat Rimnersområde se ut och vad skulle det innebära för 
Uddevalla? 

”Ett livfullt område som är aktivt med idrott, hälsa och lärande. Rimnersområdet 
har stor potential till att bli Bohusläns/Trestads ledande idrottsområde. Med de tre 
stora arenor som inom ett par år kommer att finnas på området möjliggörs 
idrottande för många idrotter att samverka och ge barn, ungdomar och vuxna 
chansen till ett mångfasetterat idrottande. Det är bra ur ett bredd perspektiv men 
också för att jobba mot en kommande elit för de som vill satsa för detta. Att samla 
många idrotter på samma ställe ger en positiv effekt på alla respektive 
idrottsgrenar”.  

”Att Uddevalla blir känt och erkänt som en stad som satsar på idrott för alla” 

”Uddevalla får ett mer levande centrum speciellt om det blir mer hopbyggt mot 
centrala delar, antingen genom gångvägar/ cykelbanor och/eller genom bra 
kollektiva kommunikationsmedel. Uddevalla får ett samlat idrottscentrum som 
gör det enklare att utöva flera sporter inom familjen” 

”Med en utveckling av området skapas främst en "feelgood" möjlighet för 
kommuninvånare, ett välplanerat område att mötas för idrott som främjar 
folkhälsa” 

”Viktigt att både ha ett friskvårdsperspektiv och idrottsperspektiv. Ta ansvar för 
folkhälsan i kommunen genom att ge invånarna möjlighet att träna även med 
funktions-variationer” 

”En ökad besöksnäring, innebär att invånarna får ta del av fler idrotter. skapar en 
stimulans och folkhälsa” 

”För Uddevalla skulle det säkerligen innebära att vi får fler invånare att motionera 
vilket har både sociala och hälsomässiga fördelar”. 

”Tillgång till ett komplett utbud av uteaktivitet utifrån områdets placering och 
omgivande natur skapar en helhet” 

”Som en kokande central punkt i staden för alla i kommunen. Där man kan träna, 
umgås, utvecklas, utmanas” 

”En stor och härlig mötesplats där alla som gillar att aktivera sig kan mötas” 

”Ett område där man samlar idrotter som kan mötas över generationsgränserna” 

”Parasporten ska inkluderas i ordinarie verksamhet och lokaler” 
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”Får en nära knutpunkt mellan stadsbebyggelsen och "vildmarken" - men också en 
knutpunkt in mot det stadsnära friluftslivet.” 

”Samla människor med olika perspektiv på kultur, idrott, motion, elit och bredd är 
att de som verkligen är intresserade att lära av varandra, för att utveckla sin egen 
verksamhet, enkelt kan knyta kontakter på ett naturligt sätt”.  

 

5.2 Framtidsvisioner från dialogerna 
Här nedan har arbetsgruppen sammanfattat hur Rimnersområdet kan se ut i 
framtiden utifrån enkätsvaren. Nästan alla som svarade var positiva till att 
området utvecklats till ett viktigt och centralt område för invånarnas aktiviteter, 
hälsa och friluftsliv. Observera att friluftsliv inte finns med i projektdirektivet men 
bör få en plats i förstudien. 

- Området ger stora möjligheter till spontanidrott på egna villkor i kombination 
med vanliga idrottsanläggningar. 

- Uddevalla är en lägerstad och i området finns det möjlighet för enklare 
boende. 

- De renoverade och nya idrottsanläggningar som finns stimulerar till fler 
aktiviteter för såväl bredd som elit. 

- Det finns ett strukturerat samarbete mellan idrotten, näringslivet och 
besöksnäringen. 

- Det finns stora möjligheter att kombinera idrott och studier ända upp till 
högskolenivå. 

- Delar av området ger en parkkänsla där det finns bl.a. promenad/ 
löpmöjligheter, utegym och lekplats för barnen. 

- Området är utformat så att det finns något för hela familjen, samtidigt. Det ger 
stora samordningseffekter för familjer.  

- Området upplevs som tryggt med bra belysning, stor närvaro av vuxna och 
tillgängligt dygnet runt. 

- Tjejer och killar har fått samma förutsättning att utöva sin idrott/motion. 

- Det finns sociala ytor både inne och ute. Området har bra knytning till 
Bjursjön, Bohusleden och Strandpromenaden. 

- Rimnersområdet har en funktionalitet för alla människor och har fått flera pris 
för detta. 

- Kollektivtrafiken är väl utbyggd och det finns trygga gång- och cykelvägar till 
och inom området. 

- Området har utvecklats över tid och det finns olika lösningar på investerings- 
och driftsformer. 

- Området har satt Uddevalla på kartan, besök från hela Sverige som både tränar 
och tävlar. 
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5.3 Medborgardialogen 

5.3.1 Nyckelord (ord som medverkar att nå syftet och är viktiga) 
Från medborgardialogen har följande nyckelord valts ut: 

För alla 
Trygghet 
Kollektivtrafik, gång, cykel 
Rörelse på egna villkor 
Hälsa 
Bjursjön 
Sociala umgängesytor inomhus 
och utomhus 
Bygger på forskning och 
utveckling 
Promenad-/löpmöjligheter 
Fler aktiva/aktiviteter 
Idrottsanläggningar 
Låga trösklar 
Ytor för allmänheten 
Tillgängligt och öppet 
Äntligen! Det alla har väntat på 
Känna stolthet 
Hela familjen kan vistas där 
Allt på samma ställe 

Stora samhällsvinster 
Klok investering 
Träna, umgås, utvecklas och 
utmanas 
Integration 
Tillgång för Uddevalla 
Spontanidrott 
Samordningseffekter 
Destination 
Tillgängligt friluftsliv 
Belysning 
Icke organiserat 
Unikt 
UEIG 
Anpassningsbart 
Marknadsföring 
Större möjligheter för 
skolungdomar 
Mer rörelse 
För kommunmedborgarna 

 

5.3.2 Allmänheten vill ha 
Här nedan kan man se vad allmänheten vill ha i stora drag i ett utvecklat Rimnersområde. 

o Konstutsmyckning 
o Uthyrning el-scootrar, typ 

Voi/Lime 
o Fokus på skolarna och 

skoleleverna 
o Multiarena med plats för 

spontanidrott 
o Graffittiplats 
o Hundrastgård 
o Hotell/spa 
o Snäckscen likt 

Margretegärde 
o Platser för spontanidrott 

och lek 
o Näridrottsplatser,  

glöm inte dessa 

o Västkustens centrum för 
extremsport 

o Grill-/picknickplatser 
o Fritidsverksamhet med 

inriktning hälsa/idrott 
o Bänkar, räcken, 

konstutsmyckning ska vara 
skatevänliga 

o Anpassningsbara 
anläggningar, popularitet 
varierar över tid  

o Gott om sittplatser i området 
o Bullerskydd mot 44 
o Belysning och trygghet 
o Något unikt 



 

 

o UEIG, ett sätt att behålla 
gymnasieungdomar i 
Bohuslän 

o Öppna löparbanor för 
allmänhet på Rimnersvallen 

o Information, marknadsföring 
och hemsida 

 
Det finns även en oro från några personer för 

- att de kommunala kostnaderna blir för höga. 
- att samla för mycket på samma plats och att andra områden 

nedprioriteras. 
- att området kan bli för trångt. 

 

5.3.3 Tänk extra på, glöm inte 
Allmänheten vill att kommunen i det här projektet ska tänka extra på 

o Föräldrar 
o Människor med 

funktionsnedsättning 
o Äldre 
o Psykisk ohälsa 
o Sjukskrivna 
o Tjejer 
o Vanliga människor som ej 

idrottar i förening 
o Alla som inte har egen bil 
o Elitidrottare 
o Motorsport 
o Staket mot järnväg och 

buller 
o Kommersiella företag 

Kombiträningskort för 
området 

o Behåll naturen 
o Toalett med handfat som 

nås 
o Tonåringar 
o Studenter 

o Pensionärer 
o Nyanlända 
o Besökare 
o Alla 
o Föreningar som finns i 

området idag 
o Skolverksamhet 
o Extremsportare 
o Mindre föreningar 
o De som inte tränar 
o De som har det svårt 

hemma 
o De som inte bor centralt i 

staden 
o De som inte har råd att 

delta i organiserad idrott 
o Barn och småsyskon 
o Ungdomar 
o Skyttar 
o Stödpersoner 
o Publik 

 

5.3.4 Åldrar som sticker ut 
Vid genomläsning av enkätsvaren kan man dra några generella slutsatser 
när det gäller olika åldersintervall. 

7-13 och 14-20 år 
Trycker på vikten av vuxennärvaro i området. 
Sociala ytor och låga trösklar, billigt att utöva sin idrott.  

21-30 och 31-50 år 
Familjevänliga aktivitetsytor. 



 

 

31 år och uppåt  
Behålla skyttet 

31-50 år  
”Hyridrott”, möjlighet att hyra banor och utrustning 

 

5.4 Förenings- och organisationsdialogen 

5.4.1 Ett fullt utvecklat Rimnersområde 
Kommunen ställde frågan till föreningar och organisationer hur ett fullt 
utvecklat Rimnersområdet skulle kunna se ut. Här nedan sammanfattas de 
inkomna svaren. 

o Spontanidrott 
o Folkhälsa 
o Utegym, hinderbana, 

lekplats 
o Friluftsliv, el-ljus 

 
o REHAB 
o Skademottagning 

 
o En idrottsstad 
o Idrottscentrum 
o Långsiktig plan 

 
o Livfullt område 
o Mångfasetterat område 
o Generationer 
o Kollektivtrafik 
o Gång- och cykelvägar 
o Tillgängligt 

 
o Friluftsaktiviteter 
o Idrott, motion, friluftsliv 

o Glädje och möjligheter 
o Friluftsliv 
o Mountainbike 
o Bjursjön 

 
o Tävling 
o Träning 
o Elit 
o Parasport 

 
o Samverkan 
o Synergi 
o Kansli 
o Lärande 

 
o Läger och övernattning 
o Hotell, vandrarhem etc. 

 
o Läxor 
o Sociala ytor 
o Mat 
o Kultur 

 

5.4.2 Betydelse för Uddevalla 
Föreningar och organisationer ger följande bild av vad ett utvecklat 
Rimnersområde skulle innebära för Uddevalla. 

o Ett enat Uddevalla 
o Integration 
o Stad som satsar på idrott 

för alla 
o Tänker nytt 
o E-sport 

o Sociala och hälsomässiga 
fördelar 

o Tillgängligt idrottsliv för 
alla 

 
o Minskad sjukfrånvaro 



 

 

o Bättre folkhälsa 
o Ökat välbefinnande 
o Ökad bättre aktivitet 
o Fler medlemmar och 

aktiviteter 
o Variation för invånare 

 
o Vildmark möter staden 
o Knutpunkt mellan 

stadsbebyggelse och 
vildmark 

o Kombo friluftsliv, motion 
och idrott 

 
o Gynnar centrum 
o Fler arbetstillfällen 
o Samarbete mellan 

idrotterna 
o Levande centrum 
o Intäkt till kommunen 
o Samordningseffekter 
o Utveckling 
o Enkel logistik för 

familjer/besökande 
 

o Idrottsstad 
o Attraktivare kommun 
o Fler inflyttade 
o Uddevalla på kartan 

o Ledande idrottsområde 
o Uddevalla, centralort för 

mellersta Bohuslän 
o Unik som idrottskommun 
o Känt och erkänt 
o UEIG utvecklas 
o Kompetensmotiverande 

miljö tillsammans med 
Högskolan 

 
o Lägerverksamhet från 

Norden 
o Läger/cuper/tävling/ 

turnering 
 

o PR för staden 
o Bra reklam för staden 

 
o Stor attraktionskraft i 

Idrottssverige 
o Ökad idrottsturism 

 
o Bra för näringslivet 
o Samverkan 

idrott/näringsliv 
 

o Besökare  
o Ökad möjlighet för 

tävlingar/arrangemang 
 

5.5 Föreslagna anläggningar, områden m.m. 
Alla tillfrågade föreningar, organisationer och allmänheten har fått 
möjlighet att ange vad för anläggningar, områden m.m. man ser ett behov 
av i Rimnersområdet i en framtid.  
Här nedan visas resultatet som två ordmoln. Det är inte viktat utifrån hur 
många som har nämnt de olika sakerna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Från medborgardialogen 

 
 
 

Från förenings- och organisationsdialogen 



 

 

 

5.6 Faktorer och förslag till prioritering 
Behovsanalysen avslutas med de föreslagna faktorer som använts till 
prioriteringen av de föreslagna behoven. 

 

5.6.1 Faktorer som använts för prioriteringen 
Utifrån dialogerna, styrande kommunala dokument, projektdirektivet, 
forskning, trender och utveckling samt nuläge med bokningar och LOK-
stöd (Statligt Lokalt aktivitetsstöd) i Uddevalla kommun har ett antal 
faktorer använts för att kunna göra en prioritering av de inkomna behoven 
och önskemålen. Faktorerna är inte viktade mot varandra. 

Folkhälsa, funktionalitet för alla (i/på samtliga ytor och anläggningar 
utomhus samt i anläggningar inomhus i området), låga trösklar 
(ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt), jämställdhet och jämlikhet har 
inte ansetts vara nödvändiga faktorer utan ses som självklarheter i ett 
utvecklat Rimnersområde i framtiden. 

Behovsanalysen tar inte hänsyn till möjlighet till markupplåtelse och 
inkomstbringande verksamhet utan det kommer hanteras i förstudien.  
 
Faktorerna som använts för prioriteringsarbetet är: 
 
Idrottsverksamheter och kultur 

- Ytor som leder till fler aktiviteter och ökad folkhälsa. Ej fler stora 
evenemangsarenor 

- Både egenorganiserad och organiserad aktivitet 

- Trender inom motion och träning, topplistor för olika åldrar i 
Ungdomsbarometern 2019 och 2021 

- Möjlighet till att kunna kombinera ytor med flera aktiviteter 

- Kö på grund av anläggningsbrist 

- Synergieffekter (om man skapar någonting så frigörs ytor på annan 
plats som möjliggör fler/nya aktiviteter) 

- Idrotter som ökar enligt Riksidrottsförbundet och forskningsstudier  

 

Spontanidrott, motion m.m. 

- Ytor som leder till fler aktiviteter och ökad folkhälsa 

- Både egenorganiserad och organiserad aktivitet 

- Möjlighet till att kunna kombinera ytor med flera aktiviteter 



 

 

- Trender inom motion och träning, topplistor för olika åldrar i 
Ungdomsbarometern 2019 och 2021 

- Gratis för utövaren, inkl. utrustning. Alla kan deltaga utan eller med 
minimal materialkostnad. 

- Bidrar till områdets helhetskaraktär 

- Kopplingen till Bjursjön 

- Lämplig placering med nuvarande utbud 

 

Faktorn "Aktivitet per krona för allmänheten (barn, ungdomar, vuxna och 
äldre)” kommer troligen att användas i förstudien. Olika verksamheter har 
olika investerings och driftskostnader.  

Detta samt möjligheten att det finns andra intressenter som eventuellt vill 
investera och drifta ska belysas i förstudien. 

 

5.6.2 Föreslagna prioriterade behov 
Behoven är grupperade i två områden, Idrottsverksamheter och kultur samt 
Spontanidrott, motion m.m. Behov/önskemål av ytor för enklare 
kulturaktiviteter typ snäckscen i Rimnersområdet har framkommit i 
dialogarbetet och arbetsgruppen anser att det kan vara relevant i ett 
utvecklat Rimnersområde och som därmed ska tas med i kommande 
förstudiearbete. 

Här nedan listas de verksamheter, aktiviteter m.m. som i första hand 
föreslås prioriteras i projektets fortsatta arbete. Här ser vi att många har 
både behov och önskemål samt ligger inom ramen för de föreslagna 
faktorerna. En mer tydlig prioritering ska föreslås i förstudien. 

Idrottsverksamheter och kultur 

- Beachvolleyplaner 

- Boxning 

- Brottning 

- Cykel – Downhill 

- Cykel – Mountainbike 

- E-sporthall 

- Fotbollsplaner ute. 

o Finns just nu olika bilder av tillgång och efterfrågan av ytor. 
Rössö har ingen hemvist sen B- och C-plan revs. Viktigt för 
UEIG med en fotbollsplan på Rimnersområdet. Även rimligt att 
en B-plan till Rimnersvallen behövs i området. 

- Frisbeebana 



 

 

- Gymnastik  

- Ishall (hockey, konståkning, curling) 

- Kastplan 

- Klättring - Bouldring, önskad utbyggnad av verksamheten i 
Rimnershallen 

- Kultur (snäckscen) 

- Parkour (inne och ute?) 

- Racketcenter (tennis, padel, badminton, bordtennis, squash). Ev även 
utebanor för tennis och padel 

- Rullskidbana, asfalterad (kan även fungera som rullstolsbana) 

- Skate/Kickpark inkl. skateramp utomhus 

- Skytteområde utomhus och inomhus 

- Styrketräning 

 
Dessutom finns det skäl att under förstudien fundera vidare på om 
nedanstående också ska prioriteras under arbetets gång alternativt när 
området har börjat växa fram. 

- Cykel – BMX 

- Fotbollsplan inomhus 

- Handbollsplaner inomhus (klisterhallar). Dialog pågår med 
handbollsföreningarna. 

- Orienteringsslingor i skogen 

- Skatehall 
 

För paraidrottens utveckling och för förbättrade förutsättningar för 
särskoleelever m.fl. föreslås att alla nya idrottshallar i kommunen samt 
vissa befintliga som t.ex. Rimnershallen ska anpassas fullt ut för 
paraidrott.  

Anpassningarna bör ske både för den organiserade paraidrotten och den 
egenorganiserade, på samma sätt som vi tänker för de människor som inte 
har någon funktionsnedsättning. 

Anpassningarna bör ske i dialog med experter inom paraidrott. 

 

Spontanidrott, motion m.m. 

- Aktivitetspark (basket, hinderbana, koordinationsbanor, parkour, 
streethockey m.m.) 

- Cykelleder 



 

 

- Dansyta utomhus 

- Friluftsliv (grillplatser m.m.) 

- Frisbeebana 

- Lekplatser 

- Löp/jogging/promenadspår som är belysta 

- Pulkabacke 

- Rullskidbana, asfalterad (kan även fungera som rullstolsbana) 

- Skate/Kickpark inkl. skateramp utomhus 

- Studsmattor 

- Utegym 

- Vandringsleder 

 

Dessutom finns det skäl att under förstudien fundera vidare på om 
nedanstående också ska prioriteras under arbetets gång alternativt när 
området har börjat växa fram. 

- Skidspår. Dialog pågår med skididrotten. 

- Studsmattor 

 

Det har från dialogerna även inkommit mycket relevanta förslag som inte 
har kunnat bedömas utifrån ovanstående faktorer. De här sakerna föreslås 
också prioriteras i projektets fortsatta arbete. 

- Boendemöjligheter (sovsal, små stugor, ställplatser för 
husvagnar/husbilar, hotell, vandrarhem, studentboende) 

- Café med t.ex. biljard och liknande 

- Sportshopar 

- Skademottagning och rehabcenter (sjukgymnastik, fysioterapeuter, 
naprapater, massörer) 

- Näringsidkarlokaler 

- Föreningslokaler med t.ex. cykeltvätt och liknande 

 

I förstudiearbetet ska även den konstnärliga gestaltningen av området börja 
planeras. För gestaltning av offentlig konst tillämpar Uddevalla kommun 
en version av den så kallade 1%-regeln. Det innebär att en procent av 
bygg- eller investeringsbudgeten avsätts till konstnärlig gestaltning i 
utvalda byggprojekt och infrastruktursatsningar, men också till konst i 
befintliga offentliga miljöer. 



 

 

6 Slutsatser och rekommendationer 
Området har stora förutsättningar att kunna utvecklas till ett sport- och 
idrottscentrum i enlighet med projektdirektivet och visionerna som 
framkommit från dialogerna. Dessutom finns goda förutsättningar att 
inkludera friluftsliv, enklare kulturaktiviteter och spontana aktiviteter i 
området. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Uddevalla (föreningar, organisationer 
och allmänhet), vill ha ett Rimnersområde som ser ut som syftet med 
uppdraget. Det är ett ovanligt men mycket bra utgångsläge när det gäller 
den här typen av projekt. 

Rekommendationen är att gå vidare med projektet och beställa en 
förstudie. Förstudien ska beskriva förutsättningar, konsekvenser, ge förslag 
till lösningar och fortsatt arbete samt presentera övergripande kalkyler och 
tidplaner för genomförande. Förstudien ska utgå från de föreslagna 
prioriterade behoven som framgår av den här behovsanalysen. 

I Rimnersområdet finns ett stort område där det idag bedrivs 
skytteverksamhet. Rimnersområdets utvecklingsmöjligheter beror delvis 
på om skytteverksamheten ska vara kvar i nuvarande omfattning eller inte. 
Under projektets gång har styrgruppen gett i uppdrag till projektet att 
fortsätta utreda olika alternativ för hur skytteområdet och dess nuvarande 
verksamhet kan hanteras i området och utvecklas. Troligen kommer tre 
alternativ belysas i förstudien. 

1. Skytteområdet ser ut precis som det gör idag 

2. Delar av skytteverksamheten flyttas till annan plats, i första hand 
utomhusskyttet 

3. Hela skytteverksamheten flyttas till annan plats 

 

7 Källhänvisning 
 
RF-SISU 

Sanningar och konsekvenser (utbildningsmaterial) 

 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 
https://www.uddevalla.se/download/18.1eaf39b415e6f90b47e363f/151064
6417091/F%C3%96P%20Uddevalla%20T%C3%A4tort%20del%201.pdf 
(hämtad 2021-06-28). 

Kolada – jämföraren 
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16703
&tab_id=92539 



 

 

Kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022 
https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc428f0/16157
99757576/Kommunfullm%C3%A4ktiges%20styrkort%202020-2022.pdf 
(hämtad 2021-06-28). 

Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 
https://www.uddevalla.se/download/18.31e4ba9116caff680a5d2c/1615799
802451/Kultur-
%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20styrkort%202021-2022.pdf 
(hämtad 2021-06-28). 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021–2023 med budget 
2021 
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795a3d6/161580
0648226/Kultur%20och%20fritidsn%C3%A4mndens%20verksamhetsplan
%202021-2023%20med%20budget%202021.pdf (hämtad 2021-06-28). 

Strategisk plan 2020-2022 
https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc428ee/16170
21167492/Strategisk%20plan%202020-2022.pdf (hämtad 2021-06-28). 

Uddevalla kommuns vision  
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/politik-och-
demokrati/uddevallas-vision.html (hämtad 2021-06-28). 

Ungdomsbarometern, Riksidrottsförbundet 2021 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-
dokument/mediearkiv/ungdomsbarometern/ungdomsbarometern-2021.pdf 
(hämtad 2021-09-22). 

Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 
https://www.uddevalla.se/download/18.ff7fab153734c28cc6075/14581277
38830/%C3%96versiktplan%20kommunen,%20f%C3%B6rord%20inneh
%C3%A5ll,%20inledning.pdf (hämtad 2021-06-28). 
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Summering

Förslag på åtgärder.

Kortsiktigt mål

Långsiktigt mål



Bilaga 1.



 

 

Vision kring Rimnersområdet 
Förutsättningar 

Vi utgår ifrån att simhallen kommer att byggas där den är planerad, vilket omedelbart 
innebär att två fotbollsplaner försvinner. Dessutom så utgår vi ifrån att någon form av 
infrastrukturplan måste tillkomma, vilket idag helt saknas. Vi talar då om tillfarts och 
genomfartsvägar, parkeringsplatser, busslinje, trafiksäkerhetsanpassningar m.m. Därför 
lägger vi halva dagens kastplan och fältet upp mot Blomsterlandet som en buffertzon för en 
framtida utbyggnad av parkeringsplatser, vändzon samt en framtida fortsättning av 
Exercisvägen upp till krysset vid Blomsterlandet. Bygget av simhallen saknar helt en 
detaljplaneutredning/granskning och innehåller därför en rad liknande ”landminor”. 

Motionsgård och stugby 

Men nåväl vi släpper detta. Nu tittar vi på hur man skulle kunna utnyttja Samnerödsområdet 
till att bli ett framtida sport och rekreationscentrum. Nere vid de gamla popplarna där det 
redan idag finns en lite större byggnad som är uthyrt till bostad, där tänker vi oss en 
motionsgård med omklädningsrum, utegym och toaletter. I motionsgården finns även 
reception till en stugby och en frukostmatsal/café Den har då till uppgift att serva alla 
aktiviteterna som finns öster om simhallen. Vid infarten till dagens skjutbaneområde finns 
ett vägskäl varifrån två grusvägar sträcker sig vidare österut. Den ena som går åt nordost och 



leder upp mot dagens kortbana för skytte och utmed dess vänstra sida vill vi se ett antal 4-
bädds och 6-bäddsstugor. Med denna kompletterande boendedel så vill vi öppna 
möjligheten till att exponera Rimners /Samnerödsområdet i sammanhang av både 
träningsläger och tävlings-event. Förutsättning för dessa byggnationer är goda. Här råder mycket 
bra markförhållande, vatten, el, fjärrvärme finns med korta anslutningsavstånd. Här råder inga 
markrestriktioner, möjligen lite arkeologiska grävningar. En del äldre barackliknande byggnader rivs, 
någon fastighet kan inlemmas i fastighetsbeståndet efter renovering och anpassning.   

Korthållsbana för pistol och gevärsskytte 

Den befintliga kortavståndsbanan för skytte påverkas inte utan ligger kvar, den används flitigt av 
sportskyttar men även av polisen. Däremot så byggs den in bättre för att öka säkerheten och minska 
det störande ljudet.  

Fotbollsplaner och kastplan 

Rakt fram vid vägkrysset nere vid den tänkta motionsgården ligger en 300m skjutbana för gevärs-
skytte som idag används ganska sporadiskt, mest då av jaktskyttar och frivilligförsvaret. Den är på 
totalt 18 000 kvadratmeter plan mark. Det innebär drygt 3 fotbollsplaner!  Här tänker vi att vi kan 
anlägga en gräsplan längst västerut (100x60m) , på mitten en konstgräsplan (95 x 60) och längst in 
mot den gamla skjutvallen, den nya kastplanen (80 x 60). Emellan planerna uppsätts staket, likaså så 
byggs planerna in med staket. Till fotbollsplanerna byggs också två enklare läktare för cirka 300 
personer under tak per plan. Elljusbelysning på samtliga planer. Marken är bra, redan nivåmässigt 
balanserad, jorden väldränerad, mycket näringsrik kalkjord. En enklare förrådsbyggnad för både 
fotboll och friidrott byggs invid anläggningen.  

 

Jag kan tänka att armén har ett visst återställande miljöansvar borta i den gamla skjutvallen, i övrigt 
så är området lättexploaterat. Med tanke på att konstgräsplanen hamnar intill ett skyddsklassat 
naturområde så kan jag tänka mig att konstgräset bör vara gummigranulatfritt alternativt att man har 
ett avskiljningssystem som inte låter granulatet läcka ut i omkringliggande bäckar. 

 



När det gäller 300m banan som försvinner så skall det sägas att den med avseende till skytte nästan 
uteslutande används för träning av enstaka skyttar. Vid dessa tillfällen så bryts alla tänkbara säker-
hetsregler.  Området är inte avspärrat vare sig med staket eller skjutvakter, man skjuter med grov-
kalibriga jaktvapen samtidigt som folk är strövar i området och rastar hundar. Och det finns åtmin-
stone ytterligare en permanent 300m bana i kommunen, nämligen vid Backamo lägerplats samt 
dessutom en äldre bana som kan återställas på Bulid.  

 

 

Joggingspår 

Det idag skräpiga området nere vid foten av Dynamitbacken, där en gång Samneröds herrgård låg, vill 
vi fräscha upp. Halva kastplanen finns kvar och fungerar bra som kompletteringsyta när barngrupp-
erna är många eller huvudarenan upptagen av fotboll. Bilvägen stängs av med bom. Dynamitbacken 
finns kvar men vägen fram smalnas av. Den största förrådsbyggnaden blir kvar, här har vaktmästarna 
traktorer m.m. Övriga gamla militära förrådsbyggnader rivs.  Området fixas till med lite planteringar, 
den gamlas herrgårdsparkens kvarvarande kastanjeträd hamlas och fixas till. På detta område 
inklusive sluttningarna upp mot Rimnersberget anläggs ett joggingspår 1,0 – 1,5km långt. Tydligt 
invallat spår med jämn gummi eller grusbeläggning samt elljusbelysning. Detta spår blir ett tryggt och 
säkert joggingalternativ för många som drar sig för att ge sig iväg med pannlampa in i skogarna. Och 
för friidrotten blir det ett perfekt spår för intervallträningen. Det skall betonas att Dynamitbacken 
finns kvar för de enstaka event som brukar genomföras någon gång om året. Däremot så stängs 
området av för illegal skräpdumpning och buskörning.  

Grusvägen upp mot Råhagen och Bjursjön iordningställs med ett jämnt, fast löpvänligt ytskikt. Finns 
resurser och förutsättningar så skulle en elljusbelysning av den här sträckan öppna upp fantastiska 
möjligheter för löpträning, motion, stavgång etc.  

 



 

Mountainbike 

Det finns redan idag flera fina spår i Bjursjöområdet för mountainbike, dessa skulle vara lätta att nå 
ifall man utgår ifrån Samneröd. Längst upp på Kolonnvägen, strax söder om skjutvallen på 300m 
banan finns idag två äldre militära byggnader, vilka kan rivas och ge plats för ändamålsenliga lokaler 
för mountainbike, dvs. förråd, verkstad, samlingslokal. 

Kompletterande idrottshallar 

Det finns önskemål ifrån en rad olika föreningar om specialhallar som skulle kunna lokaliseras till 
området, men jag har inte tagit höjd för detta utan tänker mig Samnerödsområdet som ett renodlat 
område för utomhusidrott. De flesta tankar om specialhallar är vaga och oklara både mot bakgrund 
av behov, utformning, finansiering, ägandeformer och drift. Att väga in dessa skulle innebära att 
Samnerödsprojektet skulle tappa tid och fokus. Längst i planeringen har förmodligen tankarna på en 
parasporthall kommit vilken i så fall skulle kunna inplaceras i sluttningen till höger om Kolonnvägen, 
nära den nya parkeringsplatsen. Vill man i framtiden skapa ett framtida kompletterande centrum för 
inomhusidrotter så skulle jag föreslå Anegrundsområdet, när det väl köpts in av kommunen. Här 
finns redan Stenab-arena och bowlinghallen, här skulle även t.ex. rackethallar och kampsportshallar 
kunna passa in.  

 

Uddevalla 2021-02-07 
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Bilaga 5 

Jämförelse i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) för 2019 mellan Uddevalla och 
övriga Sverige gällande fotbollsplaner, elljusspår, idrottshallar och ishallar. Observera att data 
för 2020 inte finns tillgängligt. 
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Kultur och fritid 
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2022-01-31 Dnr KFN 2022/00006 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Justering av förslag till fördelning av föreningsbidrag till 

funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och 

pensionärsföreningar inför 2022 

Sammanfattning 

Föreningen Funktionsrätt Uddevalla inkom med nedanstående mail 20211215 till kultur 

och fritid; ”Med hänvisning till PM med Dnr KFN 2021/00155. Funktionsrätt 

Uddevalla ställer sig väldigt frågande till vad vårt lönebidrag har att göra med vår 

ansökan om medel för en politikerdebatt. Detta är en aktivitet som gynnar hela 

handikapprörelsen eftersom alla våra medlemsföreningar kommer vara delaktiga i 

debatten med frågor kopplade direkt till deras verksamheter och diagnoser.” 
 

Föreningen ansöker årligen om hyres- och lönebidrag enligt fastställd norm. Lönebidrag 

betalas ut löpande och hyresbidrag fördelas årligen vid kultur och fritidsnämndens 

sammanträde i december, där aktuell förening behandlas i kategorin 

funktionsrättsförening (KFN 2021-12-01 § 204). Utöver detta bidrag kan föreningarna i 

kategorin Funktionsrättsföreningar ansöka om Särskilt bidrag vilket syftar till att stödja 

projekt som gynnar föreningens medlemmar och utvecklar verksamheten. Då 

föreningen inte har fysiska medlemmar utan andra organisationer som medlemmar 

(paraplyorganisation) ser förvaltningen att en politikerdebatt inte är ändamålsenlig 

utifrån syftet med särskilt bidrag.  

 

Föreningen är dessutom, som en av flera funktionsrättsföreningar, med i kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning. De träffas sex gånger per år och 

representeras av åtta politiker, två från varje nämnd och i detta forum kan föreningarna 

ställa frågor till politikerna.  

 

Förvaltningen ber om ursäkt för den olyckliga och osakliga formuleringen i 

beslutsunderlaget i ärendet om bidrag till funktionsrätts- länk- frivillig- sociala- och 

pensionärsföreningar 2022 (KFN 2021/00155). Det är inte saklig grund att föreslå 

avslag med motiveringen att föreningen har anställd personal, och som i detta fall, 

erhåller lönebidrag. Förvaltningens bedömning är emellertid fortsatt ett avslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 

Mail från Funktionsrätt Uddevalla 2021-12-15 

jofl02
Maskinskriven text
18.



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2022-01-31 Dnr KFN 2022/00006 

  

 

 

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden välkomnar en politikerdebatt men avslår ansökan om särskilt 

bidrag då politikerdebatt inte uppfyller syfte och ändamål med särskilt bidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Torben Larsson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till Föreningen Funktionsrätt Uddevalla 

 



Från: kansli@funktionsrattuddevalla.se 
Skickat: den 15 december 2021 12:17 
Till: Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen 
Ämne: Avslag på Särskilda bidrag till funktionsrättsföreningar 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Med hänvisning till PM  med Dnr KFN 2021/00155 

Funktionsrätt Uddevalla ställer sig väldigt frågande till vad vårt lönebidrag har att göra med vår ansökan 
om medel för en politikerdebatt.  
 
Detta är en aktivitet som gynnar hela handikapprörelsen eftersom alla våra medlemsföreningar kommer 
vara delaktiga i debatten med frågor kopplade direkt till deras verksamheter och diagnoser. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Beatrice Strandh 
Kansliet 
 
Funktionsrätt Uddevalla 
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Handläggare 

Kultursamordnare Stellan Hedendahl 

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

 

Ansökan från Uddevalla Konstförening om bidrag till tryckning 

av "Guidebok till utekonsten i Uddevalla kommun" 

Sammanfattning 

Uddevalla konstförening är en ideell förening som arbetar för engagerande och levande 

kultur, bland annat genom föreläsningar, utställningar, konstfoldrar, studiebesök, 

ateljébesök hos konstnärer i området, utbildningar/kurser, guidade museibesök mm.  

 

För drygt ett år sedan tryckte Uddevalla konstförening en guidebok till utekonsten i 

Uddevalla kommun med finansieringsstöd ifrån Thordénstiftelsen. Guideboken 

distribuerades sedan till konstföreningens medlemmar och blev mycket uppskattad. 

Föreningen vill nu försöka att nå ut till både invånare och besökare i Uddevalla kommun 

och genom sin guidebok synliggöra de konstverk som finns runt om i kommunen.  

 

Samtidigt vill man också att guiden ska vara ett verktyg som underlättar för allmänheten 

att hitta till de platser där den offentliga konsten återfinns. Det finns många konstverk 

som är kända av allmänheten men samtidigt finns det också förhållandevis många som är 

okända, framförallt de som är placerade utanför Uddevallas centrum.     

 

Sett utifrån tidigare upplaga är det mesta av arbetet redan gjort men guideboken är i behov 

av en uppdatering då det tillkommit en del nya konstverk. Konstföreningens önskan är att 

upplagor av guideboken sedan skall finnas tillgänglig på bland annat Bohusläns museum, 

Turistbyrån samt Medborgarkontoret och delas ut gratis till de som är intresserade. 

Tryckkostnaderna i samband med denna upplaga av ”Guidebok till utekonsten i 

Uddevalla kommun” är beräknad till 22 500 kr och skulle resultera i 500 exemplar.  

 

Uddevalla och stadens historia har beskrivits i flera utgåvor de senaste åren. Flera 

föreningar är engagerade i att beskriva och dokumentera vår historia och omvärld. Det är 

tack vare föreningarna och deras ideella engagemang som det har gjorts möjligt. 

Förvaltningen ser positivt på att konsten i kommunen uppmärksammas. Dessa initiativ är 

viktiga gör ett levande kulturliv i Uddevalla kommun. 

 

Vid bifall till förvaltningens förslag tas medel från budgeten för kulturmiljö. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-28  

Guide till utekonst i Uddevalla kommun, guidebok 2022-01-21 

Ansökan om bidrag till ”Guidebok till utekonst i Uddevalla kommun”, Uddevalla 

konstförening 2022-01-16 
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Maskinskriven text
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2022-01-31 Dnr KFN 2022/00003 

  

 

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden bidrar med 22 500 kr till tryckning av Guidebok till 

utekonsten i Uddevalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Stellan Hedendahl 

Förvaltningschef Kultursamordnare 

Skickas till 

Uddevalla Konstförening  



 
 
 
 
 

 

      OFFENTLIG KONST I UDDEVALLA 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbilden: 
Plats: Skeppsviken, slutet på Göteborgsvägen 
SYRIAN HORSE   År:  2018  Konstnär: Mohannad Soleiman 
Skulptur av armeringsjärn, 6 m hög 
Hästen som symbol har många betydelser. Den har varit vän åt människan genom historien 
och kopplas samman med värden som äkthet, ädelhet och makt. Uddevalla kommun hyrde 
först denna skulptur men invånarna tog den till sitt hjärta, en insamling gjordes och numera 
står den permanent placerad på det område som kallas Hästepallarna. Vintern 20/21 
borttagen för renovering 



 
 
 
 
 

 

OFFENTLIG UTEKONST I UDDEVALLA   

 

Välkommen att upptäcka många utekonstverk som finns i kommunen just nu. 

Konsten är föränderlig, påverkad av sin samtid och väcker ofta diskussion – vad 

ska detta föreställa? – ser ut som skräp - den här är fin – så tankeväckande med 

mera. Många frågor, många åsikter och många tankar. 

Vi vill i den här broschyren visa var du hittar flera av konstverken och ibland 

berätta något om dem men också lämna fritt för egna tolkningar. 

Passa på att se i vilken miljö som verket finns i och njut av vår vackra natur. 

Konstverken är i de flesta fall ägda av Uddevalla kommun, men även några 

andra konstverk som finns på offentlig plats finns med i denna skrift.   

OBS! Det finns flera fina verk på förskolor och särskilda boenden men 

respektera verksamheten där så att du inte stör. TACK! 

Uddevalla Konstförening 

 

Innehållsförteckning 

Karta över centrum 

Konstverk i centrum,  verk nr. 1 - 29 

Österut, verk nr.  30 - 40 

Norrut, verk nr. 41 - 48 

Stadshuset/ Kurveröd, verk nr. 49 - 54. 

Strömstadsvägen/Källdal/Unda, verk nr. 55 - 67 

Hogstorp, verk nr. 68 

Rotviksbro, verk nr.  69 - 71 

Söderut, verk nr. 72 – 81 

Om Uddevalla Konstförening 

 



 
 
 
 
 

 

KARTA CENTRUM, Väst/vänster Se separat pdffil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

KARTA CENTRUM, Ost/höger Se separat pdffil 
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Plats: Bohusläns museums entré 

 ODE TILL BOHUSLÄN    År: 1984  Konstnär: Lillemor Pettersson 

Tegelfasadrelief, detalj 

Konstnären har varit professor på Konstfack och skildrar i reliefen viktiga 

bohuslänska näringar som fiske, sjöfart och stenindustri. 
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Plats: Bohusläns museum 

FLYKTEN TILL FRIHETEN    År: 2016 

Mosaikbänken är gjord av elever vid Bryggan, mottagningsenheten för 

nyanlända i kommunen. Konstnärlig ledare var Saber Alipanah från 

Mosaikfabriken i Göteborg. Flera mosaikbänkar kan man se i Göteborg. 
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Plats: Vid ingången till Bohusläns Museum 

KÄRLEKSLÅSET   År: 2012  Design och formgivning: Pia Hansson och Bohusläns 

museum. Tillverkare: Elis Johanssons Smide, Uddevalla. 

Tillkom i samband med utställningen ”Hjärtats rum” på muséet. 

Enligt legenden kommer älskande par i Rom, som skriver sina namn på ett 

hänglås, sätter fast det på bron Ponte Milvio och sedan kastar nyckeln i Tibern, 

att vara tillsammans för evigt. Kärlekslås finns liksom här, på många broar och 

nära vattendrag i hela Europa. 

 

VARDA OCH ILMARË. Kommer med i nästa upplaga, då den lär vara på plats.   4 
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Plats: Utanför Bohusläns Museum 

MINNE I GLAS     År: 2011  Konstnär: Yngve Brothén. Repareras vintern 2020.En 

glasskulptur som omsluter en mässingklocka. Konstnären har inspirerats av 

Tarkovskijs film ”Den yttersta domen.  ”Mitt arbete handlar i hög grad om att 

försöka ge tiden ett ansikte. Att i en värld som blir alltmer komplex försöka 

förstå och formulera något om vad det är att leva, att vara människa, med det 

vi minns och det vi bär med oss av känslor, intellektuella erfarenheter och 

glömda upplevelser. Ord som saknad, längtan, sorg, smärta, födelse och död är 

hela tiden återkommande i mitt skapande. 
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Plats: Museiparken 

SJÖFARTSMONUMENTET     År: 1954 

Blandade material 

Inskriptionerna på stenen visar namn på de sjömän från Uddevalla som mist 

sina liv i de två världskrigen. 

Dåvarande hamnkaptenen Tor Hansson var initiativtagare till monumentet. 
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Plats: Strandpromenaden, nära gamla badhuset 

TRAMPA PÅ!           År:  2019 

Konstnär: Therese Engdahl, smed.   Skulptur i rostigt stål 

Skulpturen är skänkt av Uddevallaprofilen Ole Borch, som är en sann 

cykelentusiast och som ofta synts cykla på gatorna i staden. På ramen står det 

Margot, som hans hustru hette. 
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Plats: Walkesborgsbadet, Asplundsgatan 

SOLGLITTER    År: 1975   Konstnär: Lars Pettersson  Skulptur i glasfiberarmerad 

polyester.  Konstnären är en välutbildad skulptör, formgivare och 

konsthantverkare. 
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Plats: Stadsbiblioteket, Södra Drottninggatan 

VÄSTANVINDENS FRAMFART FRÅN KUST TILL SKOG      År: 1985 

Konstnär: Lasse Andreasson 

Betong, en av 14 väggreliefer längs stadsbibliotekets vägg. 

Konstnären är utbildad på Valand konsthögskola i Göteborg och på Konstfack i 

Stockholm. Han är representerad på flera museer och har gjort många 

offentliga verk. Han är framför allt känd som bildkonstnär och hans reliefbilder 

finns bland annat här men också i Stockholm.       
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Plats: Stadsbiblioteket, Södergatan 
Metallsiluetter, PIPPI LÅNGSTRUMP,SAMTAL, KRIG OCH FRED, HC ANDERSEN 
OCH DEN FULA ANKUNGEN; FÖRKLÄDD GUD OCH VISST GÖR DET ONT. 
År: 1985   Konstnär: Fred Leyman 
Verken är tillkomna till Stadsbibliotekets utbyggnad 1985. 
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Plats: Kajkanten, mellan Västerlånggatan och Norra Hamngatan 

LIGGANDE VIT ROS    År: 2017 

Konstnär: Daniel Janosz 

Street Art 
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Plats: Norra Hamngatan, träbrons norra fäste 

VÄNSKAP       År: 1998. Stenskulptur 

Gåva från vänorten Okazaki till Uddevallas 500-årsjubileum. Sägs vara den mest 

klappade skulpturen i staden. Frågar man skolbarn om konst de känner till så är 

det denna skulptur de flesta svarar. En uppgift säger att det är förre 

borgmästaren i Okazaki själv, Eichi Ishida, som gjort skulpturen. Han är utbildad 

konstnär. 
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Plats: Södra Hamngatan  

Graffiti på transformatorn   År 2016 

Konstnärer: Jasmin Bjurström och Felix Edstam 

Ett Giraffprojekt för ungdomar mellan 13 – 26 år, stött av Uddevalla Kommun, 

Kultur och Fritid. Konstnärerna var elever på Akademi Sinclairs linje, Bild och 

form. Samma år var de också Uddevallas Konstförenings stipendiater. 
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Plats: Södra Hamngatan, vid Hansonska bron 

KOSMOS    År: 2011  Konstnär: Jan Bergh   Stenskulptur 

Donerad till kommunens invånare av Uddevalla Konstförening för att hedra 

minnet av Karin och Gösta Jansson som gjorde mycket för konstlivet i staden 

under 1900-talet. 
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Plats: Norra Hamngatan, nära Kungstorget 

Graffiti  på TOAN 

Konstnär: Daniel Janosz 

Det behövdes mer färg i centrum ansåg Kultur och fritid, Uddevalla kommun.  

Konstnären som fick uppdraget att sätta färg på den offentliga toaletten, är 

uppvuxen i Uddevalla och har gjort flera verk i kommunen. 
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Plats: Kungstorget 

KARL X GUSTAV och ERIK DAHLBERG  År: 1915  Konstnär: Theodor Lundberg. 

Bronsstaty.  Sveriges första dubbelstaty, donerad av grosshandlare A F Cavalli-

Holmgren i tacksamhet över att Bohuslän blivit svenskt.  På sockeln finns 

emblem, kungavapen, relief av Rutger von Aschberg, Bohusläns förste svenske 

landshövding och texten: ”Bohusläningarna till Karl X Gustav genom hvilka de 

blifvit svenskar”. 
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Plats: Hasselbacken 

VERA    År: 1946.  Konstnär: Einar Lutherkort.  Bronsskulptur 

Konstnären är utbildad både på Konsthögskolan och i Paris, Rom och München. 

Hans offentliga verk finns på många ställen bland annat i Mariestad där 

skulpturen Karl-Erik och Vera finns. Konstnären verkar ha använt samma 

modell till Vera i Mariestad som till Vera här. 
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Plats: Agnebergshallen Östergatan 

RÖRELSE      År: 1986.  Konstnär: Göran Lantz 

Väggrelief i tre delar, betongdetalj 

”Jag har alltid varit påverkad av färgens inneboende egenskaper och kraft” 

säger konstnären vilket man kan se i relieferna här. 
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Plats: Agnebergsgymnasiet, Östergatan 

Titel: KUNSKAPSTRÄDET    År: 1990 

Konstnär: Jonas Lindmark 

Metallskulptur på hög stensockel 
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Plats: Agnebergsgymnasiet, Färgaregatan 

Bronsbyst  föreställande  AXEL WENNERGREN     År: 1960  Konstnär: Gualberto 

Rocchi, en känd italiensk konstnär f 1914, som gjort byster av många kända 

personer runt om i världen band andra  Nelson Rockefeller och Richard Burton. 

Axel Wennergren var en mycket känd finansman och företagsledare, bland 

annat för Electrolux. Föddes i Uddevalla 1881, död i Stockholm 1961.  



 
 
 
 
 

 

21 

 

Plats: Margretegärdeparken 

DANS   År:  2013   Konstnär: Jerry Williams 

Plast. Boxart med roterande skulptur och invändig belysning 

Amerikansk  konstnär, numera i Uddevalla. Tidigare lärare i animerad film på 

Kulturskolan. Box art ligger nära animerad film och konstnären säger själv att 

han har idéer som räcker i 50 år till. Hans konst är ofta detaljrik och 

tredimensionell. Ofta tittskåp där tolkningen överlåts till tittarens fantasi. 
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Plats: Margretegärdeparken 

VÄNSKAPENS LJUS         År:  2008   Okänd japansk konstnär 

Stenskulptur.  Gåva från vänorten Okazaki 
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Plats: Margretegärdeparken 

FLICKAN MED FLÄTAN     År:1949   Konstnär: Matti Haupt.  Bronsskulptur 

Donerad till hemstaden av redaren och grundaren av Uddevallavarvet, Gustav 

B Thordén. Thordén var god vän med den finländske konstnären och köpte in 

fyra verk som han donerade till staden. 
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Plats: Polishuset, Lagerbergsgatan 

TUPPEN   År: 1995  Konstnär: Johan Brattström. Betongskulptur 

Tuppen är en gammal symbol för vaksamhet. Ur ryggen väller det fram vatten 

som rinner nerför sidorna. Skulpturen beställdes av Statens konstråd till 

invigningen av Polishuset 1995. 
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Plats: Drottninggatan/Kilbäcksgatan 

DEN BOHUSLÄNSKA KVINNAN     År: 2020   Konstnär: Peter Linde 

Peter Linde har också gjort bland annat skulpturen av Karin Boye i Göteborg 

och av Zlatan i Malmö. Kommunen ville ha en kvinnoskulptur och konstnären 

har gjort en kvinna i rörelse - på väg vart och till vad? Vem var hon? En tävling 

pågår där förslag på namn och motivering kan lämnas på muséet. Skulpturen 

kommer  att invigas  8 mars 2021 (internationella kvinnodagen) och kommer då 

att namnges.  
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Plats: Nedre delen av Kungsgatan 
UTTERFAMILJEN      År:  2019  Konstnär: Eva Fornås.  Tre bronsskulpturer  
Konstnären har ofta fokus på djur i sina skulpturer. ”Får jag inte göra djur så blir 
det inte riktigt roligt. Det är ett stort intresse och en passion”. Att det blev just 
uttrar här beror på att familjen en gång hittade en utterunge på vägen och ett 
TV-program om uttrar som inspirerade henne. ”Fantastiska djur, intelligenta, 
sociala och väldigt fina. Jag hoppas man blir lite nyfiken och lite glad när man 
ser dem”. 
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Nedre delen av Kungsgatan 

HJÄRTAT I STADEN    År: 2019   Konstnär: Fredrik Nielsen.   

Skulptur i glas och neon. En tydlig plats att stämma möte vid har skulpturen 

blivit. Den är belyst inifrån och skulptören har där skrivit sitt eget 

telefonnummer vilket resulterat i många telefonsamtal till honom. 
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Plats: Kampenhof 
T.H.K.    TRO, HOPP OCH KÄRLEK      År:  1993  Konstnär: Niklas Hansson 
Ett verk i genomskjuten stålplåt där konstnären har använt tre olika vapen som 
beslagtagits efter att ha brukats i kriminella våldssammanhang. Med dem har 
han skjutit genom konstverkets tre plåtsidor så att tre populära 
tatueringsmotiv träder fram: korset, hjärtat och ankaret. Varje sida har en liten 
skylt som berättar vilket vapen som användes till vilket brott. 
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Plats: Vid Museiparken 

SPIRA   År: 2019    Konstnär: Lotta Söder.   Skulptur i glas och mosaik på betong. 

Inspirationen till detta verk fick konstnären när hon letade i Bohusläns 

Museums gömmor. Hon fann gamla bohuslänska vävnader men också 

orientaliska mattor som kommit med skepp från hela världen och resultatet 

blev en guldglänsande, färgrikt blommande spira. 
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Plats: Östrabogymnasiet, kulverten mellan skolan och järnvägen 

Graffiti 

En av kommunens sex lagliga platser för graffitimålningar. Konstnärerna är 

okända och motiven varierar. 
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Plats: Östrabogymnasiet   Kämpegatan.  

RÖR i glasfiberarmerad polyester. År 1970 

Konstnär är Beth Laurin som bland annat är utbildad på Konstfack. 2007 var hon 

den  första som fick Sergelstipendiet av Skulptörsförbundet. Två ytterligare 

rörskulpturer av Laurin finns inne i skollokalerna. 
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Plats: Östrabo, Yrkesgymnasiet,  Rödsvägen 

Titel: ACCELERATION   År:  1974 

Konstnär: Carl H (Calle) Johansson 

5 kugghjul i järnplåt 
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Plats: Östrabo Yrkesgymnasiet. Rödsvägen 

FYRBENING     År: 1996  Konstnär: Berit Ignell , skulptör och tecknare. 

Järnskulptur som påminner om de lyftkranar som fanns i hamnen under 

varvstiden. Konstnären debuterade 1984 i Göteborg och har sedan dess haft ett 

stort antal utställningar runt om i landet. Hon bor nu nära Gerlesborg och 

arbetar bland annat som lärare på Stenebyskolan. 
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Plats: Östrabo Yrkesgymnasiet, Rödsvägen. 

Stenskulpturen  KLINGA, 2 m lång bohusgranit 

Konstnär: Per Agelii.      

Tittar man närmare på skulpturen kan man se att topparna består av gatsten. 
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Plats: Österängens äldreboende, Sigelhultsvägen. 

ALLEGORIER    År: 2005 

Konstnären är Linda Mörner Fröjd som bor och verkar i Uddevalla och har flera 

verk runt om i kommunen. Skulptursamlingen i sten består av fyra delar. 

Konstnären har hämtat sin idé till dessa från naturen. Växtrikets former i 

ständig förändring ger möjligheter till fria tolkningar, olika från person till 

person. 
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Plats: Äsperödsskolan 

TRÄSKULPTUR     År: 1969 

Konstnär: Lars Lindecrantz 

Bänken som placerats vid verket är en populär sittplats för eleverna. 

Konstnären är bror till den mer kände Per Lindecrantz ( exempelvis Hästen på 

Landala, nära Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg) 
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Plats: Rimnersvallen. Kolonnvägen 
INLÄGGET   År: 2011  Konstnär: Mats Nordlund.  Aluminium 
Skulpturen föreställer en av spelarna i Brasiliens landslag som deltog i en VM-
match 1958 på Rimnersvallen. I en vinkel ser man fotbollsspelaren, i en annan 
vinkel ser man en av de snäckor som Carl von Linné förvånades över när han 
besökte Skalbankarna i Samneröd 1746. 
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Plats: Rimnersvallen 

På väggen vid Rimnersvallen finns två verk gjorda av Uddevallasonen Daniel 

Janosz. Dels fotbollsbenen som kallas Inge, från 2011 dels en väggtextil med 

lekande barn i skog, från 2016. 

Konstnären är uppvuxen på norr och har sina rötter i graffitikonsten och Street 

Art. Flera av hans verk finns runt om i Uddevalla bland annat en stor vägg i 

graffiti på Tennishallen, Fjällvägen som han gjorde 2018. 
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Plats: Rimnershallen. Kolonnvägen 

År: 2011  Konstnär: Maria Heed.  Dessa aluminiumfigurer föreställer  LÖPARE  

och konstnären har vinnlagt sig om att visa  människor som springer, ungdomar 

och en äldre, oavsett kön, 
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Plats: Rimnershallen, Kolonnvägen 

INTRÄDET       År:2011   Konstnär: Mats Nordlund 

Folierat glas. När Rimnershallen byggdes fick flera stora ekar tas bort. 

Konstnären hade en av ekarna i åtanke när han skapade inträdet. 
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Plats: Entrén till Uddevalla Sjukhus 
OVAL STJÄRNA  och HJÄRTA.  Konstnär: Leo Pettersson.  Granit 
Konstnären är utbildad på Valands konsthögskola. Han har mycket erfarenhet 
av arbete i sten och trä. Kommer från Partille men bor och arbetar numera på 
Orust. 
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Plats: Vintergatan på västsidan av Uddevalla sjukhus 

UPPÅT FRAMÅT    År:1998.    Konstnär: Gunvi Bengtsson 

En skulptur av en dansande kvinna, kanske en balettdansös eller en 

flamencodansare. 
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Plats: Västerskolan 

TUPP i granit.   Konstnär: Thure Thörn.  Konstnären började som stuckatör, 

fortsatte sedan på målarskolor och gick på Konstfack. Han är från Malmö och 

var den som utformade Edward Perssonstatyetten. Den kallas Edwardpriset 

och delas årligen ut till någon underhållare. 
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Plats: Skogslyckehemmet, Bidevindsvägen 

Relief i stengods                 År: 1969 

Konstnär: Gunnar Larsson 
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Plats: Fasseröds förskola, Skridskogatan 1 
DRAKE och DRAKÄGG   År: 2012  Konstnär: Erik Langert. Cellplast 
Konstnären är skulptör och formgivare. Han är utbildad på Konstindustriskolan i 
Göteborg och har bland annat formgivit lekplatser. ”Jag arbetar med allt som är 
roligt”. Langert använder ofta återvunna material. 
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Plats: Mandolinvägens gruppboende 

LIVSGLÄDJE, SJÄLVSTÄNDIGHET OCH VÄXTKRAFT  År: 2012  

Trä, betong och koppar. 

Konstnär: Linda Mörner Fröjd 
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Plats: Smedalsgatans gruppboende 

ÄGGET      År: 2011    Konstnär: Linda Mörner Fröjd 

Skulptur i glasmosaik 

Ägget är både starkt och skört. Det måste behandlas med varsamhet. Det gäller 

också för livet. Ta vara på och vårda det med både hjärta och hand. 
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Plats: Hovhult, Hovhultsvägen, mitt emot värmeverket.  

KAMRATER VID HJULET    År: 1971 

Konstnär: Anita Johansson, numera Fröding 

Stålfigurer 
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Plats: Stadshuset, Varvsvägen 

Bronsskulptur FJÄRILEN/VINGAR    År: 1977 

Konstnär: Lars-Erik Husberg 

Konstnären som var lärare på Konstfack har gjort flera offentliga skulpturer, 

bland annat i Stockholm. Klot och runda håligheter är genomgående tema i 

hans skulpturer. 
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Plats: Stadshuset, Varvsvägen 

DEN EVIGA VÄNSKAPENS LJUS     År: 1988.    Okänd konstnär. Gåva från 

vänorten Okazaki.  Stenskulptur 

”Vi hoppas att våra städers vänskap ska fortsätta för evigt”, står det i texten på 

stenen enligt borgmästaren i Okazaki. 
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Plats: Kurverödsrondellen. Kurverödsleden/Varvsvägen 

SPINN    År: 2012 

Konstnär: Åsa Herrgård 

En stålskulptur. Konstnären försöker i sina verk fånga platsens historia och 

SPINN är en påminnelse om tändsticksframställning och de väverier och 

spinnerier som förr fanns i Uddevalla. 
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Plats: Morgondagens gruppboende 

OM    År: 2002.  Konstnär: Kerstin Dahl Norén.  Denna granitskulptur är 

placerad intill ett gruppboende . En organisk rund, mjuk form med en öppning 

mot ljuset. En hoppfull, positiv symbol för nya möjligheter, nytt växande. Titeln 

syftar på det som är förutsättningen, omtanke, omsorg och omvårdnad. 
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Plats: Söndagsvägens förskola 
KABINETT-NATURENS KONSTRUKTION   År: 2020  Konstnär: Jukka Värele 
Målat smide, som hyllor för barnen att lägga sina skatter på. Ett modernt 
kuriosakabinett för barn. 
 

 

54 

Plats: Söndagsvägens förskola, Söndagsvägen 
HOPPSAN 2     År: 2020  Konstnär: Berit Jonsvik.  Stenplattor. 



 
 
 
 
 

 

      55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Skansens förskola, Andréens väg 

FANTASIFIGURER     Metallkonstnär: Maria Sjöström, Krokstrands 

konstnärskoloni.  Plåtfigurer på sina höga stolpar fungerar som vindflöjlar.  
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Plats: Skansberget. Skansgatan, tag höger vid betongtornet uppe på berget 

VILA OCH RÖRELSE      År: 2020 

Konstnär: Agneta Stening 

Stenskulptur 

Konstnären arbetar gärna i sten och metall och har gjort många offentliga verk.  



 
 
 
 
 

 

      57 

            

Plats: Gustaf B Thordéns park, vid centralstationen 

THORDENMONUMENTET     År: 1990.  Konstnär: Rune Karlzon.  Skulptur i 

blandade material. Skulpturen är skänkt av Thordénstiftelsen och Näringslivets 

intressegrupp till minne av skeppsredare Gustaf B Thordén som grundade 

Uddevallavarvet och betydde mycket för stadens näringsliv. Skulpturen 

flyttades hit 2019 när parken den nu står i bytt namn till Gustaf B Thordéns 

park. 
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Plats: Gustaf B Thordéns park, vid centralstationen 

FLICKA MED NÄCKROSOR    År:  1947 

Konstnär: Matti Haupt. Marmorskulptur       

Denne finländske skulptör och bildkonstnär var god vän med skeppsredare 

Gustav Thordén som skänkte flera skulpturer gjorda av konstnären till 

Uddevalla. Flyttades till Äsperödshemmet pga vandalism och stod där i många 

år tills den flyttades tillbaka häromåret. 
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Plats: Strömstadsvägen, nordöstra hörnet av industriområdet 

Formation 4     År: 1993  Konstnär: Mikael Fagerlund.  Skulptur i diabas 

bestående av olika höga pelare, vars sidor är polerade eller blästrade vilket ger 

spännande kontraster. Även fundamentet ger kontrast. Skulpturen har tidigare 

stått på Millesgården. Den ägs av Jan Johansson. 
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Plats: Källdalsskolan 
TILLSAMMANS, tre smileyträd som hälsar eleverna välkomna till skolan  
År:  2020  Konstnär: Birgitta Muhr.  Målat smide 
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Plats: Källdalsskolan                                                               
SITTBLOMMOR    År: 2020  Konstnär: Tomas Brolin  Cementfigurer    
 

                                              62     
 
Plats: Källdalsskolan                                                               
MINA KOMPISAR    År: 2020   Konstnär: Tomas Brolin. Det finns flera 
kompisstatyer på området.  Cementfigurer              
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Plats: Källdalsskolan 

FRITRÄD     År: 2019.  Konstnär: Joanna Thede 

Konstnären har här skapat en karta över området placerad mot den stora 

glasentrén. Gatorna är fulla av fritidsaktiviteter som eleverna själva föreslagit 

och ritat in. På kvällen är verket effektfullt belyst. 
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Plats: Sunningevägens förskola, Bröstsimsvägen 
MAKRILLEN MANETEN SILLEN SJÖSTJÄRNAN SÄLEN   År: 2008 
Konstnär: Christina Monti. Stenplattor. Konstnären har som förlaga använt sig 
av  teckningar som barnen på förskolan gjort. 
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Plats: Sunningevägens förskola. Bröstsimsvägen 
STRÅLANDE    År: 2008  Konstnär: Ingalill Björnsdotter 
Verket består av 13 mosaikbelagda aluminiumskivor  belagda med  spegelglas.  
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Plats: Sunningevägens förskola. Bröstsimsvägen 
VATTNETS VÄG PÅ HÄLLEBERGET    År: 2008  Konstnär: Christina Monti 
De sandblästrade hällbilderna vill visa på människans behov av att 
kommunicera med bilder. I vår vänort Okazaki finns en tvillingskulptur, tagen ur 
samma bohuslänska stenblock. Den skänktes till Okazaki på vänorternas 40-
årsjubileum. 
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Plats: Unda camping, på vägen mot restaurangen 

Granitskulptur APA    År:  1951 

Konstnär: Finstenshuggare Torsten Bryngelsson 
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Plats: Hogstorps skola, Anne Lundsvägen 

HAVETS HJÄRTA    År: 2002 

Konstnär: Lars Widenfalk 

Skulptur i granit 

Skolbarnen älskar den här skulpturen vars hjärta dock försvunnit. Verket 

kommer att återställas till fullgott skick har konstnären lovat. 
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Plats: Utanför Rotviksbro äldreboende 

TORN,  Skulptur i polerad aluminium År: 1971.  Konstnär: Bengt Lindqvist. Var 

tidigare placerad utanför Åldersro, ett nu rivet äldreboende bakom Torp 

köpcenter och stod då i en bassäng. 
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Plats: Rotviksbro äldreboende, innergården 
HÖNA, SÄL OCH UGGLA PÅ GRANITBORD   År: 2012 Konstnär: Martin Hansson.  
På äldreboendets innergård finns dessa tre bronsskulpturer på var sitt 
granitbord. Ett stort värde finns i att verkligen se tingen i naturen, säger 
konstnären som bl.a. är utbildad i Göteborg och Gerlesborg. 
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Plats: Rotviksbro förskola, Kreatören 
APAN OCH VATTNET     År:  2016  Konstnär: Jill Lindström 
Brons, betong och mosaik 
Apan klappas dagligen av barnen på förskolan. Konstnären, som är verksam i 
Göteborg, har gjort många verk till skolor och förskolor. 
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Plats: Vid f.d. Folkets Park, Kongressgatan 

VENUS FÖDELSE PÅ SVENSKHOLMEN   År: 2015 

Konstnär: Jerry Williams. Plastfigurer i en box 

Amerikansk konstnär, numera verksam i Uddevalla, tidigare bland annat som 

lärare på Kulturskolan. 
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VADANDE FLICKA    40-talet.  Konstnär: Matti Haupt.  Bronsskulptur.  Donerad 

av Gustav B Thordén på 40-talet. Vid Sörkällan hämtade kommunens invånare 

sitt dricksvatten fram till 1853 ,då en vattenledning från Sörkällan fram till 

Hanssonska bron, invigdes. 
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Plats: Sommarhemsskolan,   

GÅAN    År: 2014.  Konstnär: Johan Wiking.  Bronsskulptur. Gåan ska ses som en 

figur som välkomnar barnen till skolan. Konstnären är utbildad både på 

Stenebyskolan i Dals Långed, Gerlesborgsskolan i Stockholm och på 

Konsthögskolan.  
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Plats: Sommarhemsskolan 

SOL, HAV OCH VIND   År:  2013.  Konstnär: Uwe Kersten. Skulptur i röd och vit 

bohusgranit. Stenhuggarutbildad konstnär. Bilderna runt den här stenen 

skpades delvis efter teckningar av en femteklass på Sommarhemsskolan. 

Skulpturen associerar till ett eget hus på en egen ö. 
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Plats: Svenskholmen 

EN AV FYRA VÄNNER       År: 2014  Konstnär: Mikael Fagerlund 

Konstnären kommer från Uddevalla men bor numera både Uddevalla och i 

Kiruna. Konstverket består av stenar där varje sten är en biljett till vänorten och 

stenarna är placerade i det väderstreck som vänorten ligger i förhållande till 

Uddevalla. Uddevalla var först i Norden med vänortskedja och Thisted i 

Danmark blev 1939 vår första vänort. Övriga vänorter är Skien i Norge, Loimaa i 

Finland samt Mosfellsbaer på Island. 

Utanför Norden har vi vänorterna Jôhvi, Estland, Okazaki, Japan och North 

Ayrshire, Skottland 
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Plats: Skolhemmet på Gustafsberg 

Bronsbyst på granitsockel föreställande ANDERS KNAPE HANSSON   År: 1878 

Konstnär: F Kjellman.  Anders Knape Hansson var köpman och skeppsredare 

och inrättade tillsammans med hustrun en internatskola för obemedlade 

bohuslänska pojkar och donerade också medel för att driva skolverksamheten 

vidare. 
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Plats: Sundstrands förskola, Västra Sundskogsvägen    
KABINETT-NATURENS KONSTRUKTION   År: 2020  Konstnär: Jukka Värele 
Målat smide, som hyllor för barnen att lägga sina skatter på. 
 

     

 

Plats: Sundstrands förskola, Västra Sundskogsvägen                         79 

HOPPSAN 1    År:  2020  Konstnär: Berit Jonsvik.  Stenplattor 



 
 
 
 
 

 

80 

 

Plats: Kärrs förskola, Utsiktsvägen, Ljungskile 

 

AFFÄREN även kallad KÖPMANSDISKEN Konstnär: Karin Ageeli.  Betong. 

Konstnären som har sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg, brukar i sina verk 

relatera till behovet, människorna och platsen. Visst passar denna affär bra på 

en förskola. 
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Plats: Ljungskileviken 

STJÄRNA av Leo Pettersson. Granit 

Sattes upp i samband med en utställning som Bohusläns museum ordnade på 

1990-talet. Verket sattes upp i samband med utställningen, Beach Art 1996 

som Bohusläns museum anordnade och där flera konstnärer från Bohuslän 

medverkade. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Om Uddevalla Konstförening 

 

Som för de flesta föreningar går vår verksamhet för närvarande på Corona-

sparlåga men vi hoppas på att under andra halvan av 2021 åter kunna 

arrangera olika evenemang, exempelvis: 

 

* Föreläsningar om intressanta konstnärer, design- och konststilar, arkitektur    

med mera. 

* Filmvisningar  

* Resor till olika utställningar och konstnärer. 

* Konstutlottningar 

* Stipendieutdelning 

* Multikulturella arrangemang med till exempel Munskänkarna eller Collegium   

Musicum 

* Bohussalongen 

* Kursverksamhet 

* Guidningar 

Med mera 

 

Vill Du vara med?  

Enklast går man med i föreningen genom att sätta in 200 kr (100 för studerande 

upp till 20 år) på bg 5711-9976 och skriv ditt namn, adress, telefon och e-post. 

 

 VÄLKOMMEN! 

 

 



 
 
 
 
 

 

Uddevalla Konstförening 

Vill du veta mer om oss så får du mer information via 

Hemsida: www.uddevallakonstforening.se 

Facebook: (sök på Uddevalla konstförening) Ordförande: Christina Gustafsson 

070-4671438 

Hemsida: www.uddevallakonstforening.se 

Facebook: (sök på Uddevalla konstförening) 

Ordförande: Christina Gustafsson 070-4671438 

 

 

Broschyren är framställd 2020 av Uddevalla Konstförening i samarbete med 

Kultur och fritid Uddevalla kommun och med ekonomiskt stöd av Gustaf B. 

Thordéns  Stipendiestiftelse. 

 

                        

 

Text: Christina Gustafsson 

Foto: Kalle Willborg 

Karta: Uddevalla kommun 

Tryck:  

2020-01-25 



 
    

    2022-01-16 
 

Till 

Kultur och Fritidsnämnden 

Uddevalla Kommun 

 

 

 

 

 

 

Ansökan om medel till tryckning av ”Guidebok till utekonsten i Uddevalla 

kommun” 

 

Uddevalla Konstförening gjorde för drygt ett år sedan en guidebok tid all 

utekonst i kommunen. Eftersom Coronapandemin hade gjort sitt intåg ville vi ge 

möjlighet att hitta utflyktsmål utomhus och se konst. Vi fick då hjälp till 

tryckningen av Thordénstiftelsen och sedan distribuerades den till alla 

medlemmar i konstföreningen och blev mycket uppskattad och använd. 

 

Nu vill vi uppdatera boken med de verk som invigts sedan tryckningen och med 

de nya verk som tillkommit det senaste året. 

 

Vi vill att alla kommunens invånare och turister ska få möjlighet att upptäcka de 

konstverk som finns runt om i kommunen och inte bara de i centrum. Vi vill att 

guiden ska vara gratis och finnas tillgänglig på turistbyrån, medborgarkontoret, 

biblioteken och på muséet. Boken är på cirka 90 sidor och i ett format som 

passar i handväska eller i fickan. 

 

Vi har tagit reda på att 500 ex av boken kostar 22.500 kr att trycka och det är 

detta belopp vi ansöker om. 

 

För Uddevalla Konstförenings styrelse 

 

 

 

Christina Gustafsson, ordförande 

christina.gust@telia.com 

Mobilnr 070-4671438 
 

mailto:christina.gust@telia.com


 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-02-09 Dnr KFN 2022/00004 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Jonas Hansson 

Telefon 0522-69 65 11 
jonas.p.hansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-02-16 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nummer 1: Granskning av detaljplan, Skola Skäret, Forshälla-

Röd 2:12 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-02-09 Dnr KFN 2022/00005 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2022-02-16 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

 

Avsägelse från Karin Johansson (KD) gällande uppdraget som ledamot i kultur och 

fritidsnämnden 

Beslut KF 2022-01-12 § 19 

 

Begränsat öppethållande stadshus 220119  

 Beslut kommundirektör 

 

Fastställande av kommungemensam internkontrollpunkt 2021 

Granskningsrapport tecknande av avtal om distansarbete 2021-12-15 

Uppföljning, avtal om distansarbete, beslut KS 2022-01-26 § 19  

Uppföljning, avtal om distansarbete, tjänsteskrivelse KLK 2021-12-21 

 

Förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför flerårsplan 2023-2025 med budget 2023,  

Beslut KS 2022-01-26 § 25 

Bilaga, förutsättningar  

Tjänsteskrivelse KLK 2022-01-03  

 

Lokalförsörjningsplan 2022-2032 Uddevalla kommun 

 Beslut KS 2022-01-26 § 30 

 Tjänsteskrivelse KLK 2022-01-13 

 

Revidering av  firmatecknare för Uddevalla kommun  

Beslut KS 2022-01-26 §21 

 

Revidering av flaggbestämmelser för Uddevalla kommun  

Beslut KS 2022-01-26 § 27 

Flaggbestämmelser till författningssamlingen reviderad 2022-01-26 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 
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