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Handläggare 

Utvecklare Kristina Mars 

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

 

Idrottsbibliotekets framtida organisering 

Sammanfattning 

Idrottsbiblioteket Fritidsbanken startade 2016 på initiativ av Kultur och fritid för att 

underlätta deltagande i aktiviteter för alla kommunens medborgare, med fokus på barn 

och unga. Projektet att starta idrottsbiblioteket resulterade i ett samarbete mellan Västra 

Götalands idrottsförbund (VG-idrotten), Uddevallahem, Kommunledningskontoret och 

Kultur och fritidsförvaltningen. Man kom att dela på olika ansvarsområden där VG-

idrotten stod för arbetsgivaransvaret för projektledaren, Kultur och fritidsförvaltningen 

stod för kostnaden av projektledaren vilket i sin tur finansierades via det statliga 

etableringsstödet. Lokalen bekostades vidare i sin helhet av Uddevallahem och 

Kommunledningskontoret skötte bemanningen av Fritidsbanken.  

 

Fritidsbanken är ett nationellt koncept som bygger på återbruk och att bidra till att skapa 

en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Initiativet till att starta den första 

Fritidsbanken kom från en diakon som såg att vissa barn och ungdomar inte hade råd att 

delta i idrottsliga aktiviteter på grund av höga kostnader för utrustning. Konceptet 

spreds sedan successivt över Sverige och idag finns dessa över hela landet och bygger 

på tre principer; Alla får låna, allt är gratis (gratis att låna, inga förseningsavgifter eller 

avgifter för förstörda artiklar) och fokus på miljö. 

 

Projektet i Uddevalla avslutades vid årsskiftet 2018/2019 och det finns nu behov av att 

skapa en mer permanent lösning för att fortsätta att vara en god service och stöttning för 

medborgarna att delta i aktiviteter. Det genomfördes även en utvärdering av 

fritidsbanken och dess verksamhet i samband med detta. Rapporten är bifogad till 

ärendet och beskriver nuvarande verksamhet och framtida inriktningar. 

 

Rapporten påvisar att det finns en stor utvecklingspotential att tydligare svara upp mot 

ökat deltagande i aktiviteter såväl som Uddevalla kommuns och Europeiska unionens 

miljömål. Detta genom att öka samarbetet mellan fritidsbanken och ideella 

organisationer, inom kultur och fritidsförvaltningen samt skapa samarbeten mellan 

fritidsbanken och exempelvis Barn och utbildningsförvaltningen och 

Socialförvaltningen. Dialog har även förts med det kommunala bolaget Uddevalla 

energi för att skapa ytterligare miljövinster och öka kvaliteten på utlåningsbara artiklar.  

 

Eftersom Fritidsbanken i Uddevalla var en av de första som startades har man under 

tiden ändrat sina krav på exempelvis tillgänglighet. Dessa lever fritidsbanken inte upp 

till i dagsläget och åtgärder bör ske skyndsamt för att fortsatt hålla rätt nivå för att vara 

en del av den centrala organisationen. Det finns därför behov att flytta verksamheten för 
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att uppfylla dessa krav. En flytt till andra lokaler skulle även kunna leda till att förenkla 

samarbete mellan annan verksamhet inom förvaltningen.  

 

Projektet har tidigare kunnat finansieras utanför ordinarie budget, men om 

verksamheten nu skall göras permanent krävs att det finns en budget för utgifter som är 

förenligt med verksamheten. Denna prognos på budget finns i en uppdaterad version 

som bilaga till ärendet, då ny information tillkommit efter att utvärderingen avslutats.  

 

Förvaltningen anser att fritidsbankens verksamhet är ett effektivt verktyg för att 

inkludera alla barn och unga, oavsett socioekonomiska förutsättningar till deltagande i 

såväl spontana som organiserade aktiviteter. Det finns även en potential att utveckla 

verksamheten att sänka trösklar till föreningslivet genom ett ökat samarbete med 

detsamma. Vidare kan man se stora fördelar med att underlätta för medborgare att dela 

gemensamma resurser och minska miljöbelastningen genom återbruk. Detta för att 

skapa arenor för medborgare att få en bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och 

minska utanförskap vilket bidrar till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart 

samhälle.  Ovan går väl i linje med Uddevalla kommuns strategiska plan, vilken antogs 

av kommunfullmäktige 13 mars 2019, och dess riktningar.     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23, KFN 2019/00063 

Kultur och fritidsförvaltningens utvärderingsrapport ”Fritidsbanken” 2019-03-04 

Kultur och fritidsförvaltningens förslag till budget 2019-04-29   

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att Idrottsbiblioteket Fritidsbanken skall göras 

permanent inom ramen för Kultur och fritidsförvaltningens ordinarie verksamhet. 

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna utvärderingsrapporten ”Fritidsbanken” 

(2019-03-04) som ett underlag till fortsatt utveckling av verksamheten.  

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Kristina Mars 

Kultur och fritidschef Utvecklare 
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Sammanfattning 

I maj 2016 startade Fritidsbanken upp i Uddevalla.  Fritidsbanken är som ett bibliotek 

fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som 

t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. 

Vem/vilka som startar upp och driver Fritidsbanken lokalt ser olika ut från kommun till 

kommun. I Uddevalla drivs Fritidsbanken genom ett samarbete mellan Västra Götalands 

Idrottsförbund, Uddevallahem och Uddevalla kommun. Från Uddevalla kommun är 

både arbetsmarknadsavdelningen på kommunledningskontoret och avdelningen fritid på 

Kultur och fritidsförvaltningen engagerade i samverkan. Organisatorisk har dessa parter 

varit representerade i det som inledningsvis fungerade som projektets arbetsgrupp tillika 

styrgrupp.  

 

Samarbetsparterna för Fritidsbanken har bidragit med olika insatser i det som drivits 

som ett projekt under år 2016–2018. I korthet har det varit uppdelat på följande sätt: 

 

• Uddevallahem har kostnadsfritt upplåtit lokal och parkeringsplats på Östergatan,  

• Kultur och fritid har genom etableringsstöd beviljat bidrag till lönekostnader för 

50 % projektledning till och med 2018-12-31 

• Kommunledningskontoret har bemannat Fritidsbanken genom 

arbetsmarknadsåtgärder samt stått för handledning.  

• Västra Götalands Idrottsförbund har stått som arbetsgivare för projektledaren.  

 

Under de 2,5 år som Fritidsbanken funnits i Uddevalla har både inlämning och utlåning 

av artiklar kommit igång. Vid uppföljningen av verksamheterna efter 2017 fanns ca 

1500 artiklar för utlåning och det hade genomförts 612 utlån. Motsvarande siffra 2018 

för utlån är 2086. Fritidsbanken fungerar även som flytvästdepå och lånar ut 

kommunens flytvästar. Utifrån Fritidsbankens funktion som arbetsträningsplats har även 

detta fungerat väldigt väl. Efter 2017 har ett par deltagare som arbetstränat på 

Fritidsbanken gått vidare till anställning i privata företag. 

 

För att skapa goda förutsättningar att driva Fritidsbanken vidare i Uddevalla finns behov 

av att ta ställning till fortsatt samverkan kring Fritidsbanken, dess framtida utveckling 

samt finansiering. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer som styrgruppen 

bör ta ställning till och besluta om. Rapporten kan även användas till beslutsunderlag 

inom ramen för den politiska organisationen. 
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Inledning 

Syftet med uppdraget är att göra en nulägesanalys utifrån innevarande års verksamhet 

på Fritidsbanken. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbete 

med Fritidsbanken även framöver. Uppdraget syftar även till att klargöra 

samarbetsparternas framtida möjligheter för arbete och föreslå strukturer som 

kvalitetssäkrar samverkan på längre sikt. 

 

Frågor att besvara 

Nuläge: 

Hur ser det dagliga arbetet med Fritidsbanken ut? Hur fungerar inlämning, utlåning av 

idrottsartiklar? Finns det statistik för uppföljning av utlån? Hur ser statistiken för 

utlåning ut? Vilka funktioner/roller hos respektive samarbetspart arbetar med frågor 

rörande Fritidsbanken? Vad har varit projektledarens roll? Är arbetet kring fritidsbanken 

sanktionerat i samarbetsorganisationernas styrning/ledning? Finns det en samsyn för 

målsättning av arbetet med Fritidsbanken? Är lokaliseringen bra? 

 

Förslag: 

Hur kan ett framtida arbete med Fritidsbanken se ut i Uddevalla? Vilka förutsättningar 

finns och hur ser behoven ut? Vilka ekonomiska behov finns?  

 

Preciserat syfte och frågeställningar 

Kartläggning av nuläge och beskrivning av önskat läge, målsättningar och strategier 

samt förslag till ansvarsfördelning/rollfördelning. 

 

Tillvägagångssätt/metod  

Utredningen bygger på information som sammanställts av projektledaren för 

utredningen. Underlaget för rapporten har insamlats skriftligen och muntligen via 

arbetsgruppen för utredningen samt verksamhetsnära personal. Information har även 

inhämtats från paraplyorganisationen Fritidsbanken Värmlands företrädare samt dess 

offentliga material. 
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Nuläge 

Fritidsbanken Uddevalla, liksom samtliga lokala Fritidsbanker tillhör paraplyorganisationen 

Fritidsbanken Värmland som är en ideell förening. Genom medlemskapet får de lokala 

fritidsbankerna tillgång till två röster var på årsmötet och man kan även skicka upp till två 

observatörer utan rösträtt till årsmötet. Varje lokal fritidsbank väljer antingen via styrelse, styrgrupp 

eller person med mandat från kommun eller idrottsförbund sina representanter.  

 

Via medlemskapet får man tillgång till logotyper, erfarenheter från andra fritidsbanker samt tillgång 

till annan kompetensutveckling. 

 

Grundpelarna för konceptet fritidsbank är följande: 

 

Alla får låna, allt är gratis och återbruk i fokus. 
 

I konceptet ingår även att man förbinder sig till en uppförandekod och etiska riktlinjer. 

Nedan är ett utdrag ur dessa: 

 

– Var och en som företräder Fritidsbanken ska vara medveten om Fritidsbankens värderingar i olika 

frågor och verka därefter. 

– Fritidsbanken behandlar alla lika, oavsett ålder, kön, etnicitet, härkomst, social status eller 

bostadsadress. 

– Vi bemöter alla med respekt och vänlighet. Vi ska erbjuda största möjliga service för våra 

låntagare, insättare och besökare. 

– Vi tar starkt avstånd från rasism, sexism och accepterar inga former av trakasserier, kränkande 

särbehandling eller diskriminering på grund av kön, hudfärg, religion, ålder, funktionsvariation, 

sexuell läggning, politisk övertygelse, nationellt eller etiskt ursprung eller andra förhållanden. 

– Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle och för att minska miljöbelastningen. 

– Alla som jobbar på och/eller företräder Fritidsbanken skall bevara förtroenden och skydda 

personuppgifter. Detta innebär att ingen, utan den berördes medgivande, ber om eller lämnar ut 

personliga uppgifter. 
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Lokalen 

Enligt konceptets intentioner skall lokalen ligga på en lättillgänglig plats. Den skall vara 

inbjudande för besökare, vara organiserad så att det är lätt att hitta samt vara tillgänglig 

för personer med funktionsvariationer. Det skall även finnas tillgång till parkerings- och 

kommunikationsmöjligheter och ligga nära naturliga mötesplatser där det rör sig mycket 

människor.  

 

Lokalen skall innehålla en verkstadsdel där man kan besikta materiel, underhålla den 

samt utföra reparationer. Det skall finnas en utlåningsdisk, kök eller pentry samt kontor. 

För att skapa ett naturligt ”häng” rekommenderas även att man kan tillhandahålla 

tillexempel bordtennisbord, eller andra spel. Om det finns möjlighet i lokalen kan även 

möteslokal för föreningar eller privatpersoner tillhandahållas för bokning.  

 

I Uddevalla finns lokalen på adressen Östergatan 1 och är belägen i tätortens centrala 

delar med god tillgång till kollektiva färdmedel. Den ligger även nära en gymnasieskola 

samt en idrottshall, vilket gagnar Fritidsbankens verksamhet.  

 

Trots det centrala läget kan lokalen ändå upplevas svårlokaliserad från omgivande gator. 

Lokalen ligger en halvtrappa ned, vilket kan göra att den upplevs som ”källarlokal”, stor 

skylt finns ovan dörren, dock under en balkong som delvis kan skymma denna. 

Tillgänglighetsmässigt finns ramp ned till entrédörren, dock är passagen relativt smal, 

vilket kan försvåra tillgängligheten för personer som innehar hjälpmedel av större 

storlek. På baksidan finns ytterligare en dörr där personer med funktionsnedsättningar 

kan komma in i lokalen. Vid ingång från baksidan kan personer med behov av rullstol 

eller gånghjälpmedel inte komma till den primära ”butikslokalen” på grund av att trappa 

förbinder olika våningsplan inne i lokalen.  

 

Räcken finns vid huvudentrén som underlättar trapp/rampgång för personer som har 

svårigheter att gå utan stöd. 

 

Lokalen är lokaliserad där parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till lokalen inte är 

möjligt. Detta kan försvåra in- och utlämning av idrottsartiklar samt tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättningar. Brist på parkeringsplatser har även lett till 

klagomål från närboende grannar, dock upplevs främst problem i relation till besökare 

som inte i första hand tar del av idrottsbibliotekets kärnverksamhet utan som gör längre 

besök och tar del av social närvaro. 

 

I lokalen finns tillgång till pentry. Utlåningsdisk, verkstad, kontor, sällskapsytor med 

sällskapsspel saknas, så även möteslokaler för föreningar/privatpersoner. 
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Öppettider 

Fritidsbanken Uddevalla följande öppettider: 

  

Måndag 07.30 – 16.00 

 

Tisdag 07.30 – 16.00 

 

Onsdag 10.30 – 19.00 

 

Torsdag 07.30 – 16.00 

 

Fredag 07.30 – 16.00 

 

 

Bemanning 

Fritidsbanken i Uddevalla bemannas med hjälp av arbetsledare och arbetstränande 

personal från Arbetsmarknadsavdelningen. Tills i december 2018 fanns även en 

projektledare som var anställd av Västra Götalands Idrottsförbund och som finansieras 

med hjälp av Kultur och fritidsförvaltningen. Projektledarens huvuduppgift var att 

implementera och utveckla hållbara metoder för drift av Fritidsbanken samt 

marknadsföring. Utvecklingen skulle ledas i riktning med det som är förenligt med det 

centrala konceptet för Fritidsbanker nationellt. Fritidsbankens arbetsledare från 

arbetsmarknadsavdelningen har varit vikarie till projektledaren vid sjukfrånvaro i dialog 

med Västra Götalands Idrottsförbunds representanter.  

 

 

Marknadsföring 
Fritidsbanken Uddevalla har gjort omfattande insatser när det gäller marknadsföring. 

Bland annat har man delat ut flygblad vid upprepade tillfällen i brevlådor över stora 

delar av kommunen. Man har även närvarat vid bland annat Kultur- och 

integrationsmässor och andra events samt har en digital portal på Facebook. 

Uppdateringar har främst skett i samband med skollov och har skötts av projektledaren. 

Fritidsbanken finns även länkade från kommunens hemsida. 

 

Utlån och utbud 

Under de 2,5 år som Fritidsbanken funnits i Uddevalla har både inlämning och utlåning 

av artiklar kommit igång. Systemet för utlån är i dagsläget manuellt via fysiska 

pappersblanketter, men planer finns att ersätta detta med ett digitalt system.  
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Vid uppföljningen av verksamheter efter 2017 fanns ca 1500 artiklar för utlåning och 

det hade genomförts 612 utlån. Under år 2018 har utlåningen ökat kraftigt till 2086 

genomförda utlån. Siffrorna som anges är antal utlånade artiklar. Flera artiklar kan ha 

lånats av samma individ vid samma tillfälle, nedan angivna siffror säger inget om hur 

stor gruppen är som lånar idrottsutrustning. 

Tabellen nedan beskriver hur utlånen fördelas över årets månader. 

 

 

 
 

 

Tyvärr saknas statistik kring vilka som är brukarna, om dessa är män/ kvinnor, 

unga/äldre, information om till exempel funktionsvariationer. Projektledaren uppger 

dock muntligt att gruppen som använder idrottsbiblioteket är bred och exempel på vilka 

som lånar artiklar är nyanlända, lärare som lånar till en hel skolklass, far- och 

morföräldrar som lånar till sina barnbarn med flera. Vi vet dock inte säkert, inom ramen 

för utredningen vilka grupper vi når och vilka vi inte når och i vilken omfattning som 

dessa lånar. Man kan däremot ha vissa teorier utifrån utlån och sortiment som finns 

tillgängligt. Fritidsbanken har i dagsläget en stor mängd utförsåkningsutrustning, vilket 

kan indikera att familjer väljer att låna utrustning i samband med resor till fjällen. Detta 

då Uddevalla lokalt saknar förutsättningar för utförsåkning.  
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När det gäller utbudet har projektledaren uppgett att följande artiklar finns tillgängligt:  

 

• flytvästar  • skateboard  • tennisracket 

• surfingbrädor • alla sorters bollar • ridutrustning 

• skridskor • alla sorters hjälmar • olika spel 

• pulkor 

• snowracer 

• alla sorters skidor, 

pjäxor och stavar 

• tält 

• cyklar 

• rollerblades • snowboard  

• allt till ishockey • skidglasögon  

• allt till golf • gåstavar  

• sovsäckar • boxningshandskar  

 

 

Fritidsbanken fungerar även som flytvästdepå och lånar ut kommunens flytvästar.  

 

Organisation 

Fritidsbankens verksamhet bygger, som tidigare nämnts, ofta på samarbeten mellan 

olika aktörer, och så även i Uddevalla. Det kan vara offentliga aktörer så som 

kommunen, eller andra samarbetspartners som SISU idrottsutbildarna, idrottsförbund, 

föreningslivet eller Svenska kyrkan som några exempel. Dessa aktörer kan vara en 

tillgång gällande drift och utveckling men även tillhandahålla tjänster så som 

skridskoslipning, service av cyklar med mera. I en del fall svarar kommunen för 

personal under dagtid i form av till exempel platser för arbetsträning, kvällstid är det 

ideell arbetskraft som sköter utlåningen. I vissa fall kan återvinningscentralen ställa upp 

med insamling av fritidsutrustning från privatpersoner som annars skulle slängas. I 

nuläget har samarbete mellan Uddevalla energi och Uddevalla Fritidsbank precis inletts 

och förhoppningar finns att detta skulle kunna leda till att underlätta för medborgare att 

lämna in utrustning via återvinningscentraler. Detta kan i sin tur leda till minskad 

miljöbelastning i kommunen och ökad kvalité på utlåningsartiklar som tillhandahålls av 

Fritidsbanken. Samarbetet kan även leda till att marknadsföra Fritidsbanken Uddevalla 

när det gäller utlån av utrustning.  

 

Ett ökat samarbete med Uddevalla energi skulle även innebära att 

Arbetsmarknadsgruppen som arbetar med Fritidsbanken skulle öka, sannolikt med ett 

arbetslag till som kan arbeta med att ta emot, bedöma, laga och underhålla inlämnade 

idrottsartiklar.  
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Inlämning av idrottsutrustning sker i dagsläget nästan uteslutande via 

Fritidsbankslokalen när den är öppen. Tidigare fanns ett antal inlämningslådor utställda, 

bland annat utanför Rimnershallen samt utanför lokalen på Östergatan. Dessa var dock i 

så dåligt skick att de var tvungna att avlägsnas. På Fritidsbanken i Uddevallas hemsida 

kan man läsa att artiklar även kan hämtas av Fritidsbankens personal.  

 

Ekonomi 

All utlåning är gratis och inga avgifter tas ut för försenade lån eller avgifter för 

tillbakalämnad trasig utrustning. Sponsring är ej heller tillåtet inom konceptet 

Fritidsbanken då alla ekonomiska bidrag liksom för andra samarbeten skall lämnas utan 

motkrav. Utrustningen som lånas ut är skänkt av privatpersoner, föreningar eller andra 

aktörer och därför finns inga utgifter förknippade med anskaffning av detta. Däremot 

finns kostnader när det gäller till exempel lokal, personal, förbrukningsmaterial, 

verkstadsmaterial, underhåll av lokalen och det bör därför finnas en budget för utgifter 

som matchar dessa kostnader. Genom att satsa på att bygga upp en långsiktig 

verksamhet med väl fungerande ekonomiska ramar undviks osäkerhet och passivitet 

som i sin tur kan ge negativa effekter för verksamheten. 

 

Hittills har finansieringen sett ut på följande sätt: 

 

 
Kultur och fritidsförvaltningen har finansierat sin del med hjälp av etableringsstöd. 

Utgift 

 
Arbetsmarknadsavdelningen, 

Kommunledningskontoret 

SISU 

Idrottsutbildarna  

Uddevallahem Fritidsavdelningen, 

Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Hyra   84 000  

El   6 500  

Projektledare 50%    270 000 

Personal inkl. 

omkostnader 

115 000     

Utbildning/resor  3000   

Förbrukningsmaterial  2000   

Verkstadsmaterial  2000   

Underhåll av lokal  2000   

Digitalt system  0   

Förbrukningsinventarie 

inkl. dator 

13 000    

Transporter (50 mil) 1 500    

Försäkring  1 500   

Marknadsföring     

Totalt 129 500 10 500 90 500 270 000 
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Förslag till framtida organisation 

Primär målsättning 

 

Skapa en stabilitet, fokus på den ”godtagbara Fritidsbanken” 

 

Lokalen 

Lokalen är ytmässigt begränsad, vilket kräver logistik och fordonstransporter till andra 

lokaler som kan fungera som lager och där artiklarna byts ut efter säsong. I dagsläget 

lånas förvaringsutrymme tillfälligt i arbetsmarknadsavdelningens lokaler.  

 

Risker finns att utbudet av idrottsartiklar kan bli begränsat, såväl i mångfald som i 

storlekar. Detta ökar behovet av att optimera de material som finns tillgängligt för lån. 

Fritidsbanken är i begrepp att införa ett nytt digitalt system för utlån och inlämning, 

vilket kan underlätta arbetet med att hålla artiklarna uppdaterade samt rensa ut material 

som inte används. Det kan även gagna möjligheten att kunna ta del av andra 

fritidsbankers idrottsartiklar och öka mångfalden i utbud till medborgarna. 

 

Lokalen är i dagsläget inte optimal ur tillgänglighetsperspektiv då lokalen är i flera plan 

samt att entrén inte är fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Ett 

annat bekymmer är att Fritidsbankens lokaler idag saknar parkeringsmöjligheter för 

besökare, vilket kan påverka inlånings- och utlåningsverksamhet av främst otympliga 

artiklar.  

 

Lokalen kan även vara svår att hitta för förstagångsbesökare och personer som inte har 

god lokalkännedom och ligger i en källarlokal vilket kan påverka attraktiviteten för 

besökaren.  

 

I kontakt med Fritidsbanken centralt kan lokalen inte godkännas utifrån den 

beskaffenhet den har idag. Om Uddevalla Fritidsbank skall fortsätta tillhöra 

organisationen måste det inom kort finnas en plan för flytt till annan lokal. 

 

Bemanning och kompetensutveckling 

I dagsläget har en förhållandevis homogen sammansättning arbetat på Fritidsbanken, 

även om individerna har bytts ut. Man bör här arbeta för att blanda såväl bakgrunder 

som kön för att underlätta för besökarna att känna sig välkomna. Man bör även 

eftersträva att det finns ett genuint intresse hos arbetstagare och arbetsledare för en aktiv 
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fritid, föreningsliv samt återbruk. Detta i syfte att inspirera besökare som kommer till 

Fritidsbanken och kunna slussa in dessa i mer organiserade fritidsaktiviteter om sådant 

intresse finns. Arbetstagarna behöver även kunna kommunicera med besökare och ge en 

god service, vilket kan ses som en ständigt pågående vidareutveckling. Då arbetstagarna 

som deltar i verksamhet hos Arbetsmarknadsavdelningen ofta byts ut är det även viktigt 

att det finns en person knuten till Fritidsbanken som kan arbeta mer långsiktigt utifrån 

service, koncept och organisation samt vara en kunskapsbärare när det gäller 

föreningsliv och återbruk med mera. 

 

I kontakt med Fritidsbanken centralt kommer Fritidsbanken Uddevalla inte kunna 

tillhöra konceptet Fritidsbanken om inte Kultur och fritid minst tillsätter en tjänst på 

50% som arbetar med Fritidsbanken och dess utveckling.  

 

Grundpelarnas, de etiska riktlinjernas samt uppförandekodens intentioner bör 

fortlöpande diskuteras och säkerställas. All verksamhet som är förenligt med 

Fritidsbanken i Uddevalla skall genomsyras de värderingar som finns inom ramen för 

såväl det nationella fritidsbankskonceptet som Uddevalla kommuns värdegrund. 

 

Återbruksperspektivet är starkt förknippat med kompetens att laga utrustning. Här finns 

potential att vidareutbilda arbetsgruppen för att kunna till exempel laga cyklar, valla 

skidor, slipa skridskor och utföra underhåll inom ramen för den egna verksamheten. 

Detta skulle i sin tur även kunna öka anställningsbarheten hos arbetstagarna.  

 

Öppettiderna bör även analyseras för att optimera nyttan för medborgarna. Här kan 

finnas begränsningar kopplade till vilka arbetstider som arbetstagarna kan arbeta, 

förändringar bör diskuteras i styrgruppen för Fritidsbanken. 

 

Marknadsföring 

Återbrukskonceptet som paraplyorganisationen Fritidsbanken framhåller innebär att 

fokus bör ligga på miljöaspekter snarare än socioekonomiska aspekter. Detta skall 

genomsyra såväl verksamheten som mötet med låntagarna. Inom ramen för 

Fritidsbankskonceptet får ej social utsatthet användas i marknadsföring eller i andra 

forum där Fritidsbanken förekommer.  

 

Marknadsföring både när det gäller utlån men även när det gäller inlämning är mycket 

viktig för verksamheten då utrustningen annars riskerar att bli omodern och mer 

förknippas med “dålig loppis”. Här bör man analysera vilka insatser som genomförts, 

vad det kostat samt vilka resultat som insatserna gett. Detta för att effektivisera de 
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ekonomiska och personella resurser som används i detta syfte. Man bör även löpande 

analysera idrottsartiklarna såväl utifrån skick som nyttan för medborgarna. 

 

Det samarbete med Uddevalla energi som nyligen inletts ser det till en början ut att 

kunna leda till många positiva effekter. Samarbetet kan bidra till en ökad tillgänglighet 

för inlämning av idrottsartiklar och därigenom hålla fritidsbankens utbud uppdaterat. 

Det skulle även kunna leda till att marknadsföra Fritidsbanken till en bred publik. 

Arbetsmarknadsavdelningen nu ser över bemanningen på Fritidsbanken och hur den 

personella resursen skulle kunna organiseras för att skapa god kvalitét till 

Fritidsbankens verksamhet. Eventuellt skulle som tidigare nämnts, detta leda till att 

verksamhetens personal utökas för att möta behov av bemanning på 

återvinningscentralen Havskuren inom ramen för samarbetet med Uddevalla energi. 

Utifrån detta resonemang är det av största vikt att styrgruppen för Fritidsbanken får 

möjlighet att göra överväganden, samt besluta hur samarbetet och resursfördelningen 

skall se ut. 

 

Vidare bör man lägga ett stort fokus på att kommunikationsvägar mellan Fritidsbanken 

och medborgarna fungerar väl. Fritidsbanken har idag en Facebookgrupp som fungerar 

väl och som fortsatt kan användas och utvecklas till att ge information, inspiration och 

kunna svara på frågor. Facebooksidan har tidigare skötts av projektledaren. När 

Fritidsbanken nu permanentas bör gruppen skötas av den verksamhetsnära personalen 

som har bäst kunskap om verksamheten. 

 

Utbud och utlån 

Genom att införa ett nytt datorprogram där man lättare får en överblick på vilka artiklar 

som lånas ut och inte kan utgallring ske mer systematiskt och effektivt. Kopplat till 

detta bör man undersöka möjligheten att få tillgång till mer statistik för andra variabler 

som kan vara av intresse för utvecklande av Fritidsbanken. I dagsläget finns endast 

statistik för antal utlånade artiklar, vilket inte säger något om hur många individer vi når 

eller vilka dessa är. Representerar låntagarna Uddevalla kommuns befolkning eller finns 

det viktiga grupper som inte nås? Detta bör vara föremål för djupare analys i det 

framtida arbetet.  

 

Om man tittar på det utbud som finns idag av aktiviteter kan viss utrustning vara underrepresenterat. 

I Kultur och fritids verksamhetsplan står att läsa att förvaltningen skall stödja föreningslivets 

organisationer för att skapa förutsättningar för ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Ett 

utbud vilket motsvarar invånarnas önskemål och behov, ett utbud som bygger på människors 

engagemang och vilja att gemensamt ta ansvar, ett utbud som utvecklas beroende på samtidens 

trender och nya inriktningar. Det finns givetvis ett flertal orsaker till att utbudet ser ut som det gör. 
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Fritidsbanken är beroende av vilka idrottsartiklar som lämnas in av privatpersoner, visst material är 

även mer eller mindre känsliga för slitage. Generellt är artiklarna som finns tillgängligt idag är till 

för utomhusaktiviteter samt tillfälliga aktiviteter, med några undantag. Kanske är det så att all 

utrustning inte kan finnas tillgänglig på Fritidsbanken och om det är så, kan det lokala 

föreningslivet fylla platsen? Kan Fritidsbanken fungera som en katalysator för att få fler 

medborgare att ta del av det lokala föreningslivet? För att detta skulle kunna bli möjligt krävs 

engagemang och kunskap hos personalen som finns på fritidsbanken om föreningslivet för att kunna 

lotsa besökare vidare till föreningsrepresentanter. Möjligheter finns även att försöka koppla prova-

på-aktiviteter i föreningsregi till Fritidsbanken och arbeta som samarbetspartners vid olika event 

som föreningarna redan idag har. Fritidsbanken skulle då kunna tillhandahålla till exempel 

idrottsutrustning, marknadsföring och organisering och föreningslivet expertkunskap och 

engagemang.   

 

Ett fortsatt arbete med Fritidsbanken bör sträva efter att kontinuerligt utvärdera vilka resurser som 

finns tillgängligt, interna och externa. Exempel på interna skulle kunna vara idrottsplatser, 

fritidsgårdsverksamhet och skolverksamhet. Externa skulle kunna vara en rad föreningar med olika 

verksamheter.  

 

Man bör även analysera vad man anser att man skall erbjuda. Skall man satsa på lokala aktiviteter 

och föreningsliv eller på möjligheter att låna gratis utrustning i samband med tillfälliga 

aktivitetstillfällen och resor? 

 

I detta fall bör lokala aktiviteter och det lokala föreningslivet prioriteras. I första hand bör man 

arbeta med att skapa bra förutsättningar för kontinuerliga aktiviteter som sträcker sig över stora 

delar av året. På så vis gagnas även värden så som demokrati, social tillhörighet och lokalt 

engagemang. Det skulle även gagna grupper som av olika skäl, ekonomiska, miljömässiga eller 

andra inte reser för att delta i aktiviteter. 

 

I nuläget saknas kontaktytor mellan föreningslivet och Fritidsbanken. I ett första läge 

bör man förutsättningslöst skapa en kontaktyta samt lyssna av vilket behov 

Fritidsbanken skulle kunna fylla för dem. I ett andra skede bör man titta på 

möjligheterna att föreningslivet skulle kunna tillhandahålla tjänster som är förknippade 

med specialkompetens. Genom att knyta föreningslivet tätare kring Fritidsbanken skulle 

kontaktytorna för besökarna öka och på så sätt skulle kunna sänka trösklar för 

deltagande i fritidsaktiviteter i föreningsregi. Det skulle även vara möjligt att 

föreningslivet skulle kunna vara en källa till insamlandet av begagnade idrottsartiklar. 

Även en hjälp när det gäller marknadsföring av fritidsbankens utlåningsverksamhet och 

därigenom även öka möjligheterna för prova-på-aktiviteter i föreningar. 
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Man bör även kvalitetssäkra verksamheten genom att utvärdera och fastslå rutiner och 

handlingsplaner i syfte att verksamhetens service skall hålla rätt nivå i förhållande till 

medborgarnas behov. Dessa rutiner och handlingsplaner skall säkerställas att de är 

uppdaterade, tydliga och väl implementerade i verksamheten.  

 

 

Förväntningar och behov 
En viktig aspekt handlar om hur projektet skall ledas fortsättningsvis. Ett gott 

bemötande från personalen inom ramen för de uppförandekoder och etiska riktlinjer är 

bärande för att verksamheten skall fortsätta vara framgångsrik. En annan viktig aspekt 

är att man fortsatt skall fokusera på återbruk som även detta är starkt förknippat med 

konceptet Fritidsbanken. Däremot kan det finnas en risk med att olika fokus på 

kärnverksamheter kan flytta fokus från Fritidsbankens verksamhet och syfte.  

 

Arbetsmarknadsavdelningens främsta fokus är att genom möjligheter till arbetsträning 

skapa förutsättningar för människor att gå från arbetslöshet till sysselsättning. 

Därigenom minska utanförskap, bidragsberoende samt öka skatteunderlaget för 

kommunen. Fritidsavdelningens fokus är att tillgängliggöra meningsfulla 

fritidsaktiviteter för kommunens medborgare. Uddevallahems fokus i projektet är att 

Fritidsbanken skall kunna vara en service för Uddevallahems hyresgäster och att bolaget 

allmänt verkar för en god samhällsutveckling. Vidare är Västra Götalands 

Idrottsförbunds ingång att möjliggöra idrottsutövning med föreningslivet i fokus. 

Viktigt är här att bygga upp en ram för verksamheten där samtliga samarbetspartners 

intressen och motiv för engagemanget kan tillgodoses. Konstateras kan att dessa 

ovanstående parters behov kvarstår och behöver kunna verka inom ramverket för 

Fritidsbanken i Uddevalla. 

 

 

Styrning och organisation 

Det grundläggande uppdraget som gavs till Kultur och fritidsförvaltningen var att ur ett 

fritidsperspektiv öppna ett idrottsbibliotek. Det är därför viktigt att Fritidsavdelningens 

engagemang i verksamheten fortsatt är starkt. I detta syfte föreslås att införa en ny roll, 

koordinator, som delvis ersätter projektledarens verksamhetsutvecklingsroll. Syftet är 

även att underlätta kommunikation angående vardagliga frågor som uppkommer i 

verksamheten samt att hålla i såväl grundläggande värden inom ramen för konceptet 

Fritidsbanken som det ramverk som fastslås i denna utvärdering. För att ingå i konceptet 

“Fritidsbank” krävs att denna roll innefattar minst 50% av heltid och fungerar som en 

butikschef. Rollen kan vara av än viktigare betydelse för Fritidsbanken i Uddevalla då 

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhetsnära personal regelbundet byts ut och är 
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generellt på arbetsplatsen som längst i två år. Viss personal har dock betydligt kortare 

anställningstider i verksamheten.  

 

Till detta bildas två grupper som skall styra verksamheten, en arbetsgrupp samt en 

styrgrupp. I arbetsgruppen ingår verksamhetsnära funktioner från ovan nämnda parter 

som kan diskutera frågor utifrån den dagliga driften. I styrgruppen beslutas frågor som 

har ekonomisk påverkan på verksamheten samt frågor som rör långsiktig utveckling av 

Fritidsbanken. I styrgruppen ingår personer som har budgetansvar för Fritidsbanken från 

respektive part. 

 

Att tillhöra Fritidsbanken 

Att tillhöra Fritidsbanken som koncept ger en rad fördelar. Fritidsbanken är ett etablerat 

varumärke som på en rikstäckande är en kvalitetsstämpel för denna typ av verksamhet. 

Det finns väl utarbetade riktlinjer som borgar för en god kvalitét och tillgänglighet för 

Fritidsbankerna i Sverige. Marknadsföringen kan föras dels via den centrala 

organisationen som lokalt i samband med exempelvis evenemang eller 

inlämningskampanjer. Till detta får Fritidsbanken Uddevalla tillgång till ett stort 

nationellt nätverk som genom erfarenheter kan gagna kompetensutveckling hos 

personalen samt utveckla den lokala fritidsbanken för att löpande utveckla servicen till 

medborgarna. Genom det nya digitala lånesystemet finns stora möjligheter att dela 

idrottsartiklar mellan Sveriges fritidsbanken som kan ge medborgarna tillgång till ett 

ännu bredare utbud. 

 

Den centrala fritidsbanksorganisationen kan även bistå med kompetensutveckling och 

tillgång till gemensamma trycksaker och profilkläder/material. 

 

Kvalitetssäkringen som innebär att verksamheten lever upp till de krav som ställs av 

organisationen kräver dock ett par förändringar av hur Fritidsbanken i Uddevalla är 

organiserad och lokaliserad. Detta gäller två områden som är i behov av förbättring för 

att fortsatt få bära varumärket ”Fritidsbanken”. Det ena och möjligen mest akuta 

problemet som framförts av den centrala organisationen är att det i dagsläget inte finns 

minst en halvtidstjänstanställd person som tar det övergripande ansvaret för den dagliga 

driften och utvecklingen av Fritidsbanken i Uddevalla. Det andra som även detta 

framförts som viktigt att åtgärda inom kort är att lokalen inte lever upp till de krav som 

ställs inom ramen för konceptet Fritidsbank. Detta handlar såväl om tillgänglighet för 

alla att ta sig in och runt i lokalen som att lokalen upplevs som en källarlokal snarare än 

en butik. Andra funktioner som fattas är möjlighet till verkstadsdel där man på ett aktivt 

sätt kan vårda och återbruka idrottsmaterialet och kontor för att kunna administrera 

verksamheten på ett bra sätt. 
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Det finns även problem med parkeringsmöjligheter och svårigheter att hitta till lokalen.  

 

Att byta lokal innebär sannolikt förenat med en kostnadsökning för Fritidsbanken i 

Uddevalla då lokalen i sin helhet i dagsläget subventionerats av Uddevallahem. 

Däremot är Uddevallahem fortsatt beredda att ge en hög subvention på hyran. I nedan 

rubrik finns ett exempel på en lokal på 130 kvm belägen på Skogslyckans torg. Om 

beslut fattas om att ingå avtal med Uddevalla energi kommer behovet av 

förrådsutrymme och verkstad öka. Kostnad som redovisas för förråd är under 

förutsättning att man behåller källarlokalen som finns i dag och som kan avhjälpa 

behovet av förrådsyta. 

 

Beslut kring ovanstående fattas inom Kultur och fritid med stöd av styrgruppen för 

Fritidsbanken. Beslut om en utökning av tjänst för att möta behovet av minst 50% tjänst 

kopplad till verksamhetens bevarande och utveckling bör även detta fattas av Kultur och 

fritid. 
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Förslag till framtida finansiering 

 

 

Till detta tillkommer en avgift för obligatoriskt profilkit på 5000 kronor där profilkläder 

och profilmaterial ingår samt en engångsavgift för utbildning av hur skrivaren fungerar. 

Behov finns även att komplettera profilkläder ytterligare med t-shirts och långärmade 

tröjor för att inneha ett fullgott lager i olika storlekar. 

 

I serviceavgiften till den centrala Fritidsbanken Värmland ingår digitalt system för utlån 

och inlämning, ansvarsförsäkring, rättsskydd, och olycksfallsförsäkring. 

Utgift 

 
Arbetsmarknadsavdelningen, 

Kommunledningskontoret 

Västra Götalands 

Idrottsförbund  

Uddevallahem Fritidsavdelningen, 

Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Hyra 

butikslokal 

130 kvm 

  78 585 38 415 

Hyra 

förråd 

   78 585 

El    6 500 

Koordinator 50%    313 000 / 238 000 

Personal inkl. 

omkostnader 

115 000     

Utbildning/resor    3 000 

Förbrukningsmaterial    5 000 

Verkstadsmaterial    5 000 

Underhåll av lokal    5 000 

Serviceavgift 

Fritidsbanken 

Värmland 

   2 500 

Profilkläder    10 000 

Dator 13 000    

Skrivare    2000 

Transporter (50 mil) 1 500    

Marknadsföring    10 000 

Internet    1 500 

 

Totalt 

 

129 500 

   

480 500 / 405 500 
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Utveckling på sikt 

 

Fritidsbank i anslutning till befintliga verksamheter och aktivitetsytor 
 

Utvecklingen på sikt handlar om att fortsätta dra nytta av 

de externa och interna resurser som finns tillgängliga. 

Detta innebär att man kan tänka sig att skapa mobila 

enheter i form av “fritidsbuss” likt en bokbuss, ett 

“fritidssläp” eller någon form av containerlösning att 

använda på befintliga fritidsanläggningar och 

näridrottsplatser för att uppmuntra till aktivitet.  

 

Det kan till exempel vara fiske eller andra 

friluftsaktiviteter på Herrestadsfjället, skidåkning på 

Norra fjället, bollsport eller sällskapsspel på 

Bodelefälten, aktiviteter i kommunens idrottshallar i 

samverkan med föreningslivet, fritidsgårdar eller andra 

aktörer. Behov och möjligheter bör utredas mer i en framtid när verksamheten ”satt sig” 

och är redo för nya utmaningar. Ovanstående visioner ligger sannolikt minst tre till fem 

år framåt i tiden för att vara hållbart organisatoriskt utifrån verksamheten som finns i 

dag. Till dess kan dock steg tas genom ökat samarbete med föreningsliv, skola, öppen 

fritidsgårdsverksamhet med flera som kan gagna mobil verksamhet på sikt.  

   

 

  

Fritidsbankens skåpbil i Skövde 
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Slutsatser och rekommendationer  

 
Ledning, styrning och parternas åtaganden 
 

Roll Beslutsmandat och uppgift 

 

Styrgrupp • Övergripande målsättningar 

• Frågor av större vikt 

 

Arbetsgrupp • Frågor som rör löpande arbete 

 

Kultur och fritidsförvaltningens koordinator • Styrning av löpande arbete som rör 

verksamheten Fritidsbanken 

• Utveckling i enlighet med den plan 

som fastslås i utredningen 

 

Kommunledningskontoret/ 

Arbetsmarknadsavdelningens ledning 

• Styrning förenlig med personalansvar 

• Utföra arbetsuppgifter kopplade till 

den dagliga driften 

• Medverka och delta i 

utvecklingsarbete som är förenliga 

med Styr- och arbetsgruppens mål 

med verksamheten 

 

 

Till detta övertar Kultur och fritidsförvaltningen ansvaret för kostnader som är förenliga med det 

dagliga arbetet på Fritidsbanken. Kostnaderna är sådant som tidigare belastat Västra Götalands 

idrottsförbunds organisation, engagemanget i Fritidsbanken i Uddevalla kommer för denna part att 

ha ett mer stödjande syfte där samarbeten kring föreningsliv och aktiviteter kan komma i fråga.  

 

Uddevallahem åtar sig att fortsatt upplåta lokal för Fritidsbankens verksamhet. 

Kommunledningskontoret, Arbetsmarknadsavdelningen åtar sig att fortsatt stå för kostnader som är 

förenliga med personal som bemannar lokalen och utför tjänster som är förenliga med 

verksamheten. Här ingår hantering och service av Fritidsbankens idrottsartiklar, skötsel av lokalen, 

reparationer av material, rensning av material/säsongsanpassa utbud, sköta digitala plattformar så 

som Facebook, svara på frågor från kunder samt medverka med personella resurser vid 

marknadsföring.  

 



 

 

 

 
 

 
Utvärderingsrapport 20 (20) 

2019-03-04    

 

 

      

     

    

  

Utredningen utgör ett beslutsmaterial och skall därför fastslås i Kultur och 

fritidsnämnden efter remissförfrågan till styrgruppen för Fritidsbanken Uddevalla. Den 

kan även fungera som ett underlag för övriga i kommunens förvaltning samt underlag 

till framtida politiska beslut som kan komma i fråga.   



Utgift
Arbetsmarknadsavdelningen, 

Kommunledningskontoret
SISU Idrottsutbildarna  Uddevallahem

Fritidsavdelningen, Kultur‐ och 
fritidsförvaltningen Alt 1, 

Fritidsavdelningen, Kultur‐ och 
fritidsförvaltningen Alt 2

Hyra Butikslokal           104 700 kr                                             26 400 kr                                             26 400 kr 
Hyra Förråd                                            85 200 kr                                             85 200 kr 
El                                               6 500 kr                                               6 500 kr 
Koordinator 50%                                          313 000 kr                                           238 000 kr 
Personal inkl. omkostnader                                        115 000 kr 
Utbildning/resor                                               3 000 kr                                               3 000 kr 
Förbrukningsmaterial                                               5 000 kr                                               5 000 kr 
Verkstadsmaterial                                               5 000 kr                                               5 000 kr 
Underhåll av lokal                                               5 000 kr                                               5 000 kr 
Serviceavgift Fritidsbanken Värmland                                                2 500 kr                                               2 500 kr 
Profilkläder                                            10 000 kr                                             10 000 kr 
Dator                                          13 000 kr 
Skrivare                                               2 000 kr                                               2 000 kr 
Transporter (50 mil)                                             1 500 kr 
Marknadsföring                                            10 000 kr                                             10 000 kr 
Internet                                               1 500 kr                                               1 500 kr 
Totalt                                        129 500 kr            104 700 kr                                           475 100 kr                                           400 100 kr 

Koordinators lön ger två alternativ för olika 
kompetensnivåer förenligt med tjänsten. 
Siffrorna bygger på en utvecklares lön (Alt 1) 
respektive fritidsledares (Alt 2).
Budgeten bygger på förväntade utgifter.
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Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

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

 

Konstprogram Framtidens bad  

Sammanfattning 

Det har beslutats att ett nytt badhus ska uppföras på samma tomt som befintligt badhus, 

alltså i Badhusparken, med sikt genom Teaterplantaget mot Bäveån och Museiparken. 

 

Ur lokalprogrammet för det nya badhuset kan utläsas tankar från Uddevallas barn, unga, 

vuxna, föreningar med flera. När det gäller gestaltning nämns en önskan om att spegla 

Uddevalla kommuns identitet och att man eftersöker något kreativt. Vidare säger man 

att det som skapas ska utgöra en god mötesplats och vara en inkluderande badhusmiljö 

för alla. 

 

Konstprogrammet har framtagits av kommunantikvarie och tillförordnad konstkonsult i 

samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare, anlitat arkitektföretag 

We-group, samt representanter för fritidsavdelningen. 

 

Förslaget till konstprogram utgår från lokalprogrammet för det nya badhuset och en 

uppskattning på tilldelning av ekonomiska resurser.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2019-05-07 

Förslag till konstprogram för Framtidens bad 2019-05-06 

.      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till konstnärlig gestaltning av 

Framtidens bad i Uddevalla 

 

   

 

 

 

Katarina Hansson Carl Casimir 

Kultur och fritidschef Kommunantikvarie 
 

Expediera till 

 

sta
Maskinskriven text
4.
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Kultur och fritid  

Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1Kultur och 

fritid@uddevalla.se 

0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-postkulturfritid@uddevalla.se  

Förslag till konstprogram för Framtidens bad  
 

Bakgrund  

Befintligt badhus uppfördes vid energikrisen under 1970-talet. Det är byggt på ett sätt 

som inte är optimalt för lång hållbarhet och risken finns därför att huset snart måste 

stängas av tekniska skäl. Då det också är både svårt och mycket kostsamt att renovera, 

har det beslutats att ett nytt badhus ska uppföras. Detta ska placeras på samma tomt som 

befintligt badhus, alltså i Badhusparken, med sikt genom Teaterplantaget mot Bäveån 

och Museiparken. 

 

Några utgångspunkter för det nya badhuset gällande gestaltning 
Ur lokalprogrammet för det nya badhuset kan utläsas tankar från Uddevallas barn, unga, 

vuxna, föreningar, m fl. När det gäller gestaltning nämns då önskan om att spegla 

Uddevalla kommuns identitet och att man eftersöker något kreativt. Vidare säger man 

att det som skapas ska utgöra en god mötesplats och vara en inkluderande badhusmiljö 

för alla. 

  

Begreppet Uddevallas identitet preciseras något, när man längre fram i texten nämner 

gammal kurort med varvs-, fiske- och sjöfart. Dessa begrepp kan man gå lite djupare i. 

Gällande t ex kurort så är Gustafsberg just utanför staden, Sveriges äldsta kurort, med 

både havs- och karbad samt brunnsdrickning. Här har också ett av stadens skeppsvarv 

funnits. Staden Uddevalla har alltid varit en sjöfartsstad med kontakter via havet över 

hela världen, sedan i alla fall medeltiden. Äldsta kända notering om staden Uddevalla är 

från 1498. Här har också byggts många fartyg, i senare tid t o m ett av världens största. 

Tillgången på sill har i nästan 500 år gett staden någon sorts rytm i allmän uppgång och 

nergång för näringslivet, men också några av västkustens äldsta industriminnen. Genom 

Uddevallas historia finns närheten till havet vilket är en stor och viktig del av ortens 

identitet. Den känslan behöver stärkas. Därför kan det vara viktigt att gestaltningar 

också utförs som stärker kopplingen bakåt i tiden och som kan visa att staden har en 

lång och intressant historia.  

 

När det gäller begreppen inkluderande och kreativitet är det sådant som gärna uttrycks 

konstnärligt. Utan att diskutera om man kan skapa konst som uppskattas av alla, kan 

man ändå konstatera att det går att gestalta miljöer på sådant sätt att det för många 

människor uppfattas tilltalande. Om det utförs på ett inbjudande kreativt sätt, kan det 

också stimulera tanken och främja nya tankar och kanske t o m eftertanke. 

  

Byggnaden kommer att få en ovanligt hög sockel, siffran 4,5 meter över mark har 

nämnts. För att byggnaden inte ska upplevas för tung och kunna kännas intressant bör 

sockelvåningen kläs med något uttrycksfullt material, kanske en keramikplatta som kan 
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gestaltas i andra riktningar än bara horisontala och vertikala. Denna fasadplatta kan med 

fördel användas för alla byggnadens våningsplan, mest synligt mot Göteborgsvägen. 

Sockelvåningen kommer att ha fönster men bitvis inte särskilt många och med avsikten 

att få in ljus snarare än att uttrycka sitt innehåll. 

  

Ovan denna sockelvåning ska olika utrymmena för bassänger mm placeras. Här är tänkt 

mycket glas, något som bär med sig en särskild relation mellan ute och inne. Inne i 

byggnaden upplever man alltså väder och ljus utomhus och utanför ser man vad som 

pågår inne i byggnaden och vilken sorts verksamhet som finns där. 

 

Badhuset ska också placeras i en vacker parkmiljö, Badhusparken, med Teaterplantaget 

intill och därefter åt norr: Bäveån, Museiparken och längst bort i fonden stadens 

byggnader i form av flerbostadshus och näringslokaler. De stora glasytorna kan gärna 

ha en egen gestaltning alltså att glaset bearbetats på något sätt. Vårt förslag är att någon 

form av mönster läggs in som en foliering mellan glasen, i tre/fyrglaspartierna. Vi 

tänker inte i första hand färg utan söker en känsla av blästrat glas alltså ett mönster där 

delar inte är helt genomsiktliga, ljus kan dock passera. Ibland kan det medföra en svag 

gröntoning i mönsterbilden, men fortsatt ha hög genomsiktlighet. ”Mönsterbilderna” 

kommer då att prägla uppfattningen om utemiljön för den som befinner sig inne och 

tvärtom om man befinner sig utanför. 

 

De invändiga miljöerna i ett badhus görs ofta hårda för att klara hög fukthalt, men måste 

också ge lugn och skydd mot de kraftiga ljud som miljön annars lätt framkallar. 

Arkitekterna har ett ansvar för hur ljudfrågorna löses, men detta arbete kan göras i god 

samverkan mellan arkitekter och konstnär. Att göra bilder av ljudabsorberande material 

är ett sätt att både hantera situationen och berika miljön. 

 

Även frågan om hur man hanterar ljus i byggnaden kan formuleras konstnärligt. 

Ljussättning är också ett självklart ansvar för arkitekterna som ritar huset, men kan 

samtidigt också vara ett uppdrag för en konstnär. 

 

Alla vill att denna byggnad ska bli inbjudande och den måste därför ges ett attraktivt 

uttryck, trots att typen av byggnad ställer särskilt stora krav på avancerad teknik vilket 

ofta medför komplicerade driftslösningar. Det är vår uppfattning att Konst och 

arkitektur i gott samspel kan lyckas med denna svåra uppgift. Tillsammans med de 

tekniska lösningarna ska vi gemensamt sträva mot den konstfulla gestaltningen. 

 

Hur konsten kan ta plats och skiss på ekonomisk fördelning 
Att sätta prägel och ge karaktär, detaljer som kommer igen på flera ställen, eller: Vad 

kommer att synas redan utifrån på håll genom byggnadens glas? 

  

Vi har tillsammans med arkitekterna talat om att välja ut en ”färgplan”, en palett, för att 
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hålla samman olika insatser inomhus, en serie kulörer som en förutsättning att arbeta 

från. I badhus är ofta kalla färger väl företrädda, så då blir det särskilt viktigt att rätt 

varma färger kommer in. 

 

Entrén bör synas redan på håll utifrån. Redan i tidiga skisser har en bockkransliknande 

form inramat entrépartiet. Detta kan vara ett formelement som passar väl i 

sammanhanget, men som är gestaltat av arkitekterna och därför ligger utanför den 

konstnärliga gestaltningen.  

 

Inne i foajén bör anslaget kännas mer tydligt, en ”introduktion” till resten av huset. Den 

ganska slutna fasaden mot Göteborgsvägen får på hörnet en öppning som ska leda in. 

Här kan, särskilt under kvällstid, konst tillföra något såväl vid en blick utifrån som 

inifrån och ut. Här finns också stor takhöjd som ger möjlighet till ett hängande 

konstverk som kan lysa genom glaspartierna, även i dagsljus. I detta rum finns också 

väggar som kan ges uttryck.  

Förslag på fördelning av tillgängliga medel: ca 300 tkr 

. 

Sockeln runt huset har planerats få en keramisk platta, i liggande format 300 x 1200. 

Sockeln, grunden till huset, blir hög, drygt ett normalt våningsplan och riskerar att bli en 

död och dominant yta. Den måste därför ges en intressant form och ett uttryck. En 

konstnär kan här tillföra en hel del i samverkan med arkitekterna. För en konstnär 

handlar det framför allt om att rita, tillverkaren av de keramiska plattorna producerar 

sedan dessa genom en extra bränning och byggentreprenören monterar, varför det inte 

behöver ta så stor del av konstanslaget.  

Förslag på fördelning av tillgängliga medel: ca 300 tkr. 

 

Utemiljön i övrigt berikas med en befintlig skulptur, Solglitter av Lars Peterson (inköpt 

1975 för 90. 000:- enligt en-procentsregeln för bygget av vårt nuvarande badhus). 

Förslag på fördelning av tillgängliga medel: ca 25 tkr. 

 

De stora glasytor som omger de flesta bassänglokalerna kan bli både extra vackra och 

spännande genom att i vissa delar få laminerat glas. Här strävar vi mot en glasyta som 

bitvis upplevs som blästrat glas, dvs alltså inte med någon tillförd kulör. Det kan göra 

”innehållet” mera levande sett utifrån men berikar även utsikten inifrån de publika 

delarna av huset. Glasytorna vetter mot norr och väster och är därför bara delvis 

solpåverkade. 

Förslag på fördelning av tillgängliga medel: ca 600 tkr. 

 

Hopptornet bör ges en konstfull gestaltning, en uttänkt form som syns och bildlikt 

sticker ut. Detta behöver inte heller bli så betungande för de medel vi har till konst då 

det ändå ska byggas ett torn och konstkostnaden är lika med den fördyring som 

konstfullheten för med sig. Dock är det så att om formen avviker väsentligt kan ändå 
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kostnaden bli ganska stor, vilket vi behöver ta höjd för. Tornet kommer sannolikt att 

synas väl utifrån och ge byggnaden positiv karaktär om det gestaltats omsorgsfullt 

skulpturalt. Detta förslag prioriteras. 

Förslag på fördelning av tillgängliga medel: ca 900 tkr. 

 

Stora väggar inne, särskilt de som också syns utifrån, kan ha bilder med former i 

formerna, alltså små delar att ses på nära håll inifrån, som i större former uppfattas 

kanske som något helt annat på håll, utifrån. En fördel är om dessa ”bilder” framställas 

av ljudabsorberande material och placeras ovan ”pethöjd”. Gäller även väggarna runt 

undervisnings och rehab-bassängen och bastuväggarna. Den speciella kemiska 

luftsammansättningen kan med tanke på materialval vara viktig att tänka på här. 

Förslag på fördelning av tillgängliga medel: ca 450 tkr 

. 

Ljus ute och inne. En självklar uppgift för arkitekterna, som också kan bearbetas 

konstnärligt. We-group som arkitekternas heter har anställd ljusdesigner som kan 

samverka med ljuskonstnär. Särskilda delar kan ges en egen lyskraft och färgsättning 

med ljus. Genom de stora glasade väggpartierna ges fina utsiktsmöjligheter. Och när 

mörkret råder kommer huset med sina verksamheter och rörelser att lysa ut i parken, 

synligt från gång- och bilväg. En stor del av öppettiderna kommer det uppglasade huset 

att omges av mörker. Kan bli fint med blästrat glas som fångar lite av invändigt ljus och 

som utifrån inte avslöjar allt om innehållet. Ljussättning ska ändå göras, en konstnärlig 

sådan behöver därför inte ta så stor del av konstanslaget. Att ta med en ljuskonstnär ska 

ge en förhöjd upplevelse av platsen. 

Förslag på fördelning av tillgängliga medel: ca 250 tkr. 

 

 

 

Summa kostnader: 2 825 tkr. Därtill kommer arvode för konstkonsult. En fördelning av 

de sannolika ekonomiska resurserna, enligt ovan, kan behöva justeras något i diskussion 

med arkitekt, kommunens konstansvarige, badansvarige, konstkonsult och kommunens 

projektledare. 

 

Teman i gestaltningarna kan som nämnts vara Uddevallas historia och gemensamma 

minnen, färgskala, ljudabsorbenter, flexibla överraskningsmoment, något som särskilt 

talar till barn, ”Varvshistoriskt tema”, ”något unikt som refererar till Uddevalla 

kommuns identitet och sticker ut”, ”simidrottens kulturella arv speglat i rummet”, 

livsformer i havet, fiskar vi mött,… 

 

De konstnärliga uppdragen kan fördelas som: 
a) Keramisk platta på grund och fasad, folierat glas och väggmålningar av åtminstone 

delvis ljudabsorberande material 
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b) Hopptornet 

c) Entrépartiet ute och inne, alltså befintligt utekonstverk och hängande skulptur inne 

d) Ljussättning som konstform 

 

Kostnad och metod 
En mycket osäker uppskattning av tillgängliga medel för konst ger ca 3 miljoner. Den 

summan ska då täcka alla kostnader för det konstnärliga arbetet, alltså förutom till 

ersättning till anlitad konstnär, även konstkonsult, upphandlingsspecifika kostnader som 

t ex utlysningar, skissarvoden till en större grupp konstnärer för att få tillräckligt stor 

urvalsmöjlighet och för att följa LOU, samt eventuell grundläggning för vissa verk, 

montering, mm. 

 

Först efter entreprenörsupphandlingens avslutande vet vi exakt vilken ekonomisk resurs 

vi har, troligen någon gång under våren 2020. Antalet platser för konst kan fram till 

detta skedet vara något fler än de tillgängliga resurserna räcker till, detta för att 

budgeten när den blir precis, ska kunna användas maximalt.  

 

Ambitionen är att utlysning om intresseanmälan/skissuppdrag för hopptornet ska gå ut 

under försommaren 2019. Detta p g a att gestaltningen av hopptornet sannolikt kräver 

konstruktörsberäkning och det arbetet startar i vecka 41, år 2019. Under tiden fram till 

hösten 2019 ska övriga upphandlingar startas, även upphandling av konstkonsult. 

 

Uddevalla kommun har naturligtvis som andra offentliga inrättningar en skyldighet att 

följa LOU. Detta kan göras på olika sätt, men innebär i sin enklaste form att efter 

intresseanmälan och utlysning av skissuppdrag, ska minst tre konstnärer lämna skisser 

på varje del i projektet. När urval ska göras görs det lämpligast i samlad form av en 

urvalsgrupp som bör bestå av konstsakkunniga (till vilka även arkitekt kan inräknas) 

och dessa ska utgöra majoritet. I gruppen ska också brukare och tekniker ingå 

. 

Efter samverkan med arkitekt, kommunens projektledare och Kultur och fritids 

badansvariga, föreslår kommunantikvarie och tillförordnad konstkonsult härmed Kultur 

och fritidsnämnden, ovanstående förslag till konstnärlig gestaltning och platser för konst 

i Framtidens bad.  

 

 

 

2019-05-06  

 

Carl Casimir, konstansvarig Uddevalla kommun och  

Yngve Brothén, tillförordnad konstkonsult. 
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 Tjänsteskrivelse  

Kultur och fritid 

1(1) 

2019-04-18 Dnr KFN 2019/00011 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Drift av simhallens kiosk 

Sammanfattning 

Vid kultur och fritidsnämndens sammanträde 2019-01-16 anmäldes ett ledamotsinitiativ 

om drift av simhallens kiosk. Kultur och fritidsnämnden beslutade att 

ledamotsinitiativet ska beredas av kultur och fritidsförvaltningen.  

 

Initiativet handlade om att kultur och fritidsförvaltningen ska ta kontakt med 

Socialförvaltningen för att inrätta ett samarbete i form av att badhusets kiosk drivs inom 

ramen för en tillfällig daglig verksamhet, till dess att badhuset rivs.  

 

Ledamöternas förslag grundar sig i att föreningen Uddevalla Sim meddelat att de inte 

kan fortsätta driva simhallens kiosk. Med lösningen enligt förslaget skulle allmänheten 

ändå få tillgång till en kiosk vid besök i badhuset. Samtidigt skulle människor med 

funktionsvariationer kunna få en meningsfull sysselsättning och en möjlighet att 

integreras i samhället i en offentlig miljö.  

 

Förvaltningen har fått information om att Uddevalla Sim kommer att driva kiosken tills 

det att Walkesborgsbadet rivs. Gällande det nya badhuset är det ännu inte klart vad det 

kommer att ha för typ av servering och i vilken regi.  

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-04-18 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-01-16 § 5 

     

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår ledamotsinitiativet med hänvisning till att badhusets 

kiosk kommer att drivas av föreningen Uddevalla Sim till dess att badhuset rivs.  

   

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 
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Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 
 
2019-01-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KFN 274106  

Ledamotsinitiativ om drift av simhallens kiosk 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde anmäls ett ledamotsinitiativ om drift av simhallens kiosk av 
Annelie Högberg (S), Åsa Carlsson (S), Robert Wendel (S), Maria Nilsson (S), Åke 
Granath (S), Josef Sannholm (S) och Christer Johansson (V).  
 
Ledamotsinitiativ om drift av simhallens kiosk 
Ua Sim har meddelat att de inte kommer kunna fortsätta driva kiosken på badhuset. Så 
länge vi har vårt gamla badhus öppet och fram tills vi river för att ge plats för ett nytt 
badhus, behöver vi ha en kiosk som är öppne för besökarna i badhuset. I dagsläget skall 
badhuset enl. tidsplan rivas vid årsskiftet 19/20.  
 
Vi vet också att inom kommunens LSS-verksamhet finns det behov för meningsfulla 
dagliga verksamheter för dem med funktionsnedsättningar.  
 
Förslag till beslut: 
Att kultur och fritidsförvaltningen tar kontakt med Socialförvaltningen för att se över 
om det är möjligt att inrätta en tillfällig daglig verksamhet som driver kiosken i 
badhuset fram tills det rivs.  
 
Allmänheten får då tillgång till kiosk och de med funktionsnedsättningar en meningsfull 
daglig verksamhet och en bra möjlighet att integreras i samhället via en offentlig miljö.  
      

Beslutsgång  
Ordförande föreslår att ledamotsinitiativet ska beredas av förvaltningen och finner att 
nämnden godkänner detta. 
  

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om drift av simhallens kiosk 
ska beredas av förvaltningen.   
      
 
Vid protokollet  
Josefin Florell  
 
Justerat 2019-01-21  
Monica Bang Lindberg, Annelie Högberg  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-01-21 intygar 
Josefin Florell  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2019-04-29 Dnr KFN 2019/00060 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Carina Wiberg Borgh 

Telefon 0522-69 65 10 
carina.wiberg-borgh@uddevalla.se 

 

Revidering av taxor bowlinghallen 

Sammanfattning 

Bowlinghallen har delat in sina taxor i tre områden; allmänhet, skola och förening. När 

det gäller taxorna till allmänhet och skola justeras dessa i samband med att budget och 

verksamhetsplan antas av nämnden i november varje år. Föreningarnas verksamhetsår 

är kopplade till en bowlingssäsong med start 15 augusti till 15 maj året därpå. 

Klubbarna har sina årsmöten i maj/juni och lägger sin planering för den kommande 

säsongen. Det är därför lämpligt att justera taxor i anslutning till att en ny säsong börjar.  

 

Förvaltningen föreslår att taxorna för bowlingföreningarna höjs fr.o.m. 190815 med 

mellan 6-20 %. Se bilaga.  

 

Två nya taxor föreslås: 

 Abonnemang tid enligt schema kr/timma vardagkvällar för 

ungdomar under 16 år. Det finns sedan tidigare denna taxa som 

gäller oavsett ålder. Förslaget innebär att ungdomar under 16 år får 

en lägre avgift. 

 

 Införande av träningskort. Träningskortet kan endast användas 

utifrån särskilda regler som t.ex. att det gäller endast måndag till 

fredag, avser endast drop in m.m. Avsikten med kortet är att 

uppmuntra till bowling på tider när det är ett lägre besökstryck. 

 

Taxehöjningarna samt införandet av de två nya taxeformerna är kommunicerat med 

bowlingklubbarna. Föreningstaxan höjdes senast 2014. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2019-04-29 

Taxor Bowlinghallen 2019 och 2018.      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att höja taxorna för bowlingföreningarna enligt 

förslag. 

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att införa taxa för abonnemang tid enligt schema 

kr/timma vardagkvällar för ungdomar under 16 år samt träningskort. 
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Katarina Hansson Carina Wiberg Borgh 

Kultur och fritidschef Administrativ chef 

Expediera till 

Allan Vestbjerg, samordnare Bowlinghallen 

Malin Bengtsson, enhetschef bad och bowling 

 



UDDEVALLA KOMMUN
Kultur och fritid

 2019-04-29

TAXORBowlinghallen
2019 1 2018 1

Timpris per bana Timpris per bana
Allmänhetens taxor Allmänhetens taxor
Måndag-fredag fram till klockan 16.00 240 Måndag-fredag fram till klockan 16.00 225
Vardagar efter klockan 17:00 300 Vardagar efter klockan 17:00 285
Lördagar-Söndagar samt helgdagar 330 Lördagar-Söndagar samt helgdagar 300

Familjepris söndagar 12.00-19:00 270 Familjepris söndagar 12.00-16.00 240
Minst en vuxen per bana, endast förbokning Minst en vuxen per bana, endast förbokning

Skolor i Uddevalla kommun 180 Skolor i Uddevalla kommun 160
vardagar före 16.00 vardagar före 16.00

Seriepris Seriepris
Vuxna 60 Vuxna 60
Barn och ungdom (fram till 20 års ålder) 40 Barn och ungdom (fram till 20 års ålder) 40

Barnkalas Barnkalas
kr per barn* 160 Kr per barn* 145

Med anledning av att det är paketpris som inkluderar mat och bowling så kan 
priset variera under året. Baseras på timpris per bana

Med anledning av att det är paketpris som inkluderar 
mat och bowling så kan priset variera under året. 
Baseras på timpris per bana

Pris per serie Pris per serie
Föreningarnas taxor Föreningarnas taxor
Pensionärs och handikappföreningar Pensionärs och handikappföreninger
vardagar fram till 17.00 25 vardagar fram till 17.00 20
vardagar efter 17.00 samt helger 30 vardagar efter 17.00 samt helger 25

Bowlingföreningar aktiva seriespel Bowlingföreningar aktiva seriespel
abonnemang tid enligt schema, kr/timma vardagkvällar 165 abonnemang tid enligt schema, kr/timmar vardagkvällar 150
abonnemang tid enligt schema, kr/timma vardagkvällar, t.o.m. 15 år 110
Bowlingföreningar inte abonnemang tid, avser övrig tid Bowlingföreningar inte abonnemang tid, avser övrig tid
vardagar före 17.00 25 vardagar före 17.00 20
vardagar efter 17.00 30 vardagar efter 17.00 25

Hallserien (f.d Korpen), kr/timma 170 Hallserien (f.d Korpen), kr/timma 160

Seriespel (tävling), kr/match 2 750 Seriespel (tävling), kr/match 2 500

Träningskort, månadsavgift 500
Träningskort, månadsavgift t.o.m. 15 år 300



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 
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Handläggare 

Avdelningschef Kultur Anna Svensson 

Telefon 0522-69 51 94 
anna.svensson@uddevalla.se 

 

Beslut om hyressubvention till föreningen Hvitfelt för hyra av 

Bastionen 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan 2009 hyrt Bastionen för ändamålet att vara en 

musikscen. Redan från start avtalades med föreningen Hvitfelt att de i sin tur hyrde 

lokalen till subventionerad kostnad för driva verksamhet där. Föreningen har under hela 

tiden ansvarat för driften av lokalen samt investeringar i den tekniska utrustningen och 

andra inventarier.  

Föreningen Hvitfelt är en paraplyförening som består av Uddevalla Bluesförening, 

Musikföreningen Musikhuset, Musikföreningen Adrian samt MFM Live. Förutom 

medlemsföreningarna har även andra organisationer möjlighet att arrangera i lokalen. 

 

Kultur och fritidsnämnden fattade 2016 beslut om ny, tidsbegränsad hyressubvention. 

Gällande beslut är tidsbegränsat på grund av att det tillfälliga bygglovet, ett s k 

rivningskontrakt, var tidsbegränsat. Båda hyresavtalen samt subventionen gäller t o m  

2019-05-23.  

 

Kommunens avd för bygglov har nu förlängt hyreskontraktet t om 2023-10-11. Det 

innebär i sin tur att Kultur och fritidsförvaltningens hyresavtal med föreningen Hvitfelt 

kan löpa vidare och det kan bedrivas verksamhet i lokalerna några år till. 

 

Med anledning av ovanstående är det Kultur och fritidsnämnden som har delegation att 

fatta beslut om fortsatt subventionerad hyra, förslagsvis som längst t o m 2023-10-11 

när nuvarande avtal löper ut. Totalkostnaden för Bastionen är 393 tkr/år och föreningen 

betalar 61 tkr/år till nämnden. Det innebär att nämndens faktiska kostnad i dagsläget är 

332 tkr/år. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har tidigare uppmärksammat Kultur och fritidsnämnden 

på det faktum att Uddevalla saknar ändamålsenliga lokaler för kultur. Det var besvärligt 

att få till stånd en förlängning av det tillfälliga bygglovet och man kan inte förvänta sig 

att det kommer att förlängas ytterligare. Det tidsbegränsade avtalet för Bastionen bidrar 

till behovet av att formulera en strategi för det fortsatta arbetet kring lokaler. 

 

Kultur och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ”Utred och ge förslag på 

strategiska inriktningsbeslut för framtida föreningsstöd”. Utöver det har förvaltningen 

inlett en utredning kring behovet av lokaler för kultur och båda dessa utredningar 
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kommer på något sätt beröra Bastionen. Förvaltningen anser att det vore mycket 

olyckligt att i detta läge ge nya förutsättningar för verksamheten. I väntan på att 

nämnden ska få mer underlag rörande både stödet till föreningslivet och lokaler för 

kultur föreslår förvaltningen att dagens subvention löper tills vidare, dock längst t om 

2023-10-11.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-08      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beviljar fortsatt hyressubvention till Föreningen Hvitfelt 

utifrån nuvarande villkor med årlig indexuppräkning och efterskottfakturering, dock 

längst t o m 2023-10-11.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Anna Svensson 

Kultur och fritidschef Avdelningschef Kultur 

Expediera till 

Föreningen Hvitfeldt 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Kultur och fritidsförvaltningens avrapportering av 

nämnduppdrag 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har fått ett antal uppdrag av kultur och fritidsnämnden 

att genomföra. Rapporteringen av uppdragen presenteras i ärendebeskrivningen. 

Samtliga nämnduppdrag föreslås avslutas då likvärdiga uppdrag givits nämnden via 

kommunfullmäktiges flerårsplan (2019-2021). Uppdragen som rapporteringen avser är: 

 

 Utred och ge förslag på strategiska inriktningsbeslut för framtida föreningsstöd 

 

 Utred vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa 

Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen 

 

 Rimnersområdet som idrottscentrum 

      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-25.      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner kultur och fritidsförvaltningens rapportering och 

avslutar därmed uppdragen.   

   

Ärendebeskrivning 

 

Utreda vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa 

Rimnersvallen samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen 

 

Nämnduppdraget påbörjades 2017. Hanteringen av uppdraget har starkt påverkats av 

kommunstyrelsens beslut om att stötta IK Orients ansökan om senior SM i friidrott 

samma år, eftersom SM standard förutsätter en anpassning av arenans nuvarande 

utformning. Kultur och fritidsnämnden fick därefter uppdraget att tillsammans med 

samhällsbyggnadsnämnden ta fram förslag på hur Rimnersvallen kan anpassas till SM-

standard för friidrott. Utredningen visade att de åtgärder som var nödvändiga att vidta 

för anpassning till SM-standard inte kunde genomföras inom given tidsram, varför 

kommunstyrelsen 2018-11-28 § 297 avslog genomförandet av SM 2020.  
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Kommunfullmäktige har 2019-03-07 (utifrån flerårsplan) givit kultur och 

fritidsnämnden i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. 

Förvaltningen föreslår därför att nämnduppdraget avslutas och arbetet med att 

tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen och koppla ihop Rimnersvallen med 

Rimnershallen rapporteras genom föreliggande fullmäktigeuppdrag. För att skapa rätt 

dimensionering av läktare mm, krävs politisk tydlighet i vilken nivå på arrangemang 

som arenan framöver ska kunna hålla. Om arenan ska förändras måste läktaren byggas 

först då åtkomsten till platsen där den ska placeras bara ges via friidrotts- och 

fotbollsområdet. 

 

Rimnersområdet som idrottscentrum 

 

2018-06-14 gav kultur och fritidsnämnden förvaltningen uppdraget ”Rimnersområdet 

som idrottscentrum”.  På grund av det under hösten 2018 oklara läget av placering av 

det tillfälliga badet samt att en ny politisk majoritet skulle tillträda efter årsskiftet, valde 

förvaltningen att avvakta med att arbeta fram ett utredningsuppdrag.  

 

2019-03-07 (utifrån flerårsplan) fick så nämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att 

ta fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum. 

Förvaltningen föreslår därför att nämnduppdraget avslutas och rapporteringen sker via 

kommunfullmäktigeuppdraget. 

 

Utreda och ge förslag på strategiska inriktningsbeslut för framtida föreningsstöd 

Förvaltningen fick av kultur och fritidsnämnden 2018-06-14 uppdraget att utreda och ge 

förslag på strategiska inriktningsbeslut för framtida föreningsstöd. Uppdraget var 

sprunget ur den översyn som förvaltningen gjort över det totala föreningsstödet i 

Uddevalla kommun. I den framkom behovet av en vidare analys och utredning för att i 

framtiden kunna utforma stödet så att det på bästa sätt bidrar till att uppfylla politiskt 

satta mål. 

 

Kommunfullmäktige gav 2019-03-07 nämnden i uppdrag (utifrån flerårsplan) att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag. Förvaltningen gör bedömningen att innebörden i de båda uppdragen är 

densamma, varför förslaget är att nämnduppdraget kan avslutas och att vidare 

rapportering sker via kommunfullmäktigeuppdraget. 

 

 

 

Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 
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Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-05-15 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut 2019-03-04 enligt delegation nr 10 om lotteritillstånd för  

Uddevalla Konståkningsförening 

 

Beslut 2019-04-29 enligt delegation nr 10 om lotteritillstånd för  

Hanverksglädje på Bokenäset 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 
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Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2019-05-15 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Kultur och fritidsnämndens avrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan  

2018-2020 

 beslut KF 2019-04-10 § 78 

 tjänsteskrivelse KLK 2019-03-06 

 

Motion från Mikael Staxäng(M), m.fl. gällande bygg av simhall/badhus på 

Rimnersområdet 

 beslut KF 2019-04-10 § 77 

 tjänsteskrivelse KLK 2019-03-13 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges styrkort 2018 

 

Årsredovisning 2018 Uddevalla kommun 

 beslut KF 2019-04-10 § 80 

 följebrev till granskning 

 följebrev till grundläggande granskning 

 granskning 

 grundläggande granskning, revisionsrapport 

 tjänsteskrivelse KLK 2019-03-06 

 Årsredovisning 2018 

   

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 
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