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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 09.00  tisdagen den 08 december 2020  
  
Ordförande Annelie Högberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr KFN 267051  

 

2.  Fastställande av dagordning 
Dnr KFN 274259  

 

3.  Anmälan om jäv 
Dnr KFN 276002  

 

4.  Information: framtagande av friluftsplan 
Dnr KFN 275981  

 

5.  Information: Rimnersområdet, simhall och ersättningsytor  
Dnr KFN 275985  

 

6.  Ersättningsytor för Rimnersområdets B-plan och C-plan 
Dnr KFN 2020/00140  

 

7.  Ansökan från IK Oddevold om stöd till utbyte av konstgräs 
Dnr KFN 2020/00148  

 

8.  Reviderat styrkort kultur och fritidsnämnden 2021-2022 
Dnr KFN 2020/00159  

 

9.  Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021 
Dnr KFN 2020/00158  

 

10.  Bidrag till funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och 

pensionärsföreningar 2021 
Dnr KFN 2020/00144  

 

11.  Bidrag till kulturföreningar 2021 
Dnr KFN 2020/00145  
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Föredragningslista Föredragande 

12.  Bidrag till övriga föreningar 2021 
Dnr KFN 2020/00146  

 

13.  Ansökan från Forshälla hembygdsförening om bidrag för 

tillgänglighetsanpassning 
Dnr KFN 2019/00185  

 

14.  Uppdrag från ordförande om behovsanalys av framtidens 

Stadsbibliotek  
Dnr KFN 2019/00097  

 

15.  Remiss: Övergripande plan Välfärd 2030 
Dnr KFN 2020/00127  

 

16.  Ändring av uppdragsbeskrivning; utreda möjligheterna och 

presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 

lokaler för kulturskolan inom ramen för ett "Ungdomens kulturhus" 
Dnr KFN 2020/00143  

 

17.  Konstprogram Framtidens bad  
Dnr KFN 2019/00074  

 

18.  Internkontrollplan 2020  
Dnr KFN 2019/00164  

 

19.  Internkontrollplan 2021 
Dnr KFN 2020/00156  

 

20.  Förvaltningschefen informerar 
Dnr KFN 267055  

 

21.  Ordförande informerar 
Dnr KFN 267054  

 

22.  Redovisning av anmälningsärenden 2020 
Dnr KFN 2020/00005  

 

23.  Redovisning av delegationsbeslut 2020 
Dnr KFN 2020/00006  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter.  
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Information med anledning av Covid -19 
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. 

 

För ledamöter som deltar på plats genomförs sammanträdet i en lokal där deltagare kan följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd. 

 

Deltagande på distans ska i första hand ske via avskilda rum i Stadshuset. 

I andra hand kan deltagande på distans ske på annan plats t.ex hemifrån. 

 

Ledamöter som avser delta på distans via Teams anmäler detta till josefin.florell@uddevalla.se och 

meddelar om ni avser delta från avskilt rum i Stadshuset eller från annan plats. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(5) 

2020-11-30 Dnr KFN 2020/00140 

  

 

Handläggare 

Projektledare Emil Palmqvist 

Telefon 0522-69 81 78 
Emil.palmqvist@uddevalla.se  

 

Ersättningsytor för Rimnersområdets B-plan och C-plan 

Sammanfattning 

Den 13 november 2019 (§ 264) beslutade kommunfullmäktige att ny simhall ska 

placeras på Rimnersområdet. Beslutet medför att två fotbollsplaner (B-plan, naturgräs 

och C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet kommer att rivas under sommaren/hösten 

2021 i samband med byggstart av simhallen. En ny konstgräsplan planeras att anläggas 

på Rimnersområdet som en del av pågående stadsutvecklingsprojekt i framtiden men är 

ingen lösning som ersättningsplan.  

 

Som ersättning föreslår förvaltningen framförallt ett övertagande av Fridhems 

anläggning Kamratgården samt att en ny 9 mot 9 konstgräsplan byggs på grusplanen 

bakom Sommarhemshallen. B-planen ersätts med en upprustning av befintlig gräsplan 

på Bodele samt omklädningsrum.  Förvaltningens rekommendation att anlägga en 9 mot 

9 konstgräsplan Sommarhemmet bygger på att projektet löper liten risk att försenas i tid 

samt att det är ett resursmässigt hållbart alternativ, både under ersättningstiden 

och därefter. Målsättningen är att fotbollsplaner ska åter till Rimnersområdet i den 

fortsatta utvecklingen av området och planen på Sommarhemmet kan då finnas kvar och 

nyttjas som en spontanidrottsplats. Driftkostnaden blir lägre och investeringskostnaden 

bedöms också rymmas inom ramen för simhallens budget.  

  

Förvaltningen lägger också fram ytterligare ett alternativ med en 11 mot 11 

konstgräsplan på Svanevallen. Alternativet innebär i nuläget lite högre risk för 

förseningar i tidplanen och högre drift-och investeringskostnader. I samråd med 

kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedöms investeringen inte 

rymmas helt inom simhallens budget utan behöver finansieras.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-30 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-11-13 § 264  

Tidplan 9 mot 9 Sommarhemsplanen 

Tidplan 11 mot 11 Svanevallen 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

Alternativ 1  

  

att en ny 9 mot 9 konstgräsplan skall byggas på grusplanen vid Sommarhemsskolan.    
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att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  

  

att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.    

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 6 600 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Sommarhemsskolan samt 647 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden. Investeringen finansieras inom ramen för simhallens budget.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.   

  

  

Alternativ 2  

  

att en ny 11 mot 11 konstgräsplan skall byggas på Svanevallen.  

  

att en upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, inklusive omklädningsrum, ska 

utföras som ersättning till Rimnersområdets B-plan.  

  

att uppdra åt förvaltningschef att utreda möjligheterna för återanvändning av C-planens 

konstgräs på andra platser i kommunen.    

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen om 13 030 000 kronor för 

en ny konstgräsplan vid Svanevallen samt 1 214 000 kronor i ökad driftram för kultur 

och fritidsnämnden.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 1 200 000 kronor för en 

upprustning av befintlig gräsplan på Bodele, samt 130 000 kronor i ökad driftram för 

kultur och fritidsnämnden.  

  

att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om investeringen 2 400 000 kronor för 

upprustning av omklädningsrum på Bodele samt 270 000 kronor i ökad driftsram för 

kultur och fritidsnämnden.  
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Ärendebeskrivning 

Under våren och sommaren 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans utrett olika förslag på placering för 

ersättningsplaner för de två som rivs på Rimnersområdet i samband med byggandet av 

den nya simhallen. Utifrån utredda alternativ har förvaltningarna kommit fram till två 

huvudsakliga alternativ som anses mest fördelaktiga utifrån genomförbarhet.   

  

Gemensamt för båda alternativen är att befintlig gräsplan på Bodele rustas upp, 

inklusive omklädningsbyggnad, som ersättning till B-plan på Rimnersområdet.  

En grov kalkyl för detta indikerar 3 600 000 kronor.   

  

Alternativ 1 består i att Rimnersområdets C-plan ersätts genom att en ny konstgräsplan 

9 mot 9 anläggs på grusplanen vid Sommarhemshallen, där: 

  

 Kommunen har rådighet över marken 

 Detaljplan tillåter det 

 Möjlighet till snabb byggstart finns 

 Omklädningsrum finns 

 Inget bygglov eller samråd behövs 

 Grov kalkyl: 6 600 000 kronor 

 

Det krävs även ett kommunalt övertagande av Fridhems anläggning Kamratgården för 

att få rådighet över området och bokningar. För ett övertagande föreslås att låta 

pågående arbete med att samtliga av Kultur och fritidsförvaltningens lokaler skall 

övergå till Samhällsbyggnadsförvaltningens ägo gå sin gång och ha ett övertagande 

klart under sommaren 2021. I samband med budgetprocessen i juni bör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen be om investeringsmedel för nödvändiga renoveringar. 

Detta för att uppnå uthyrningsbar standard på omklädningsrum och få en bra belysning 

på befintlig plan, samt miljömässigt godtagbar hantering av granulat.  

 

Uddevalla Elitidrottsgymnasium (UEIG) tränar idag på Rimnersområdet. Det är 

logistiskt utmanande för UEIG att träna på Kamratgården på Fridhem och den 9 mot 9 

plan som föreslås byggas anpassas främst för barn/ungdomsverksamhet.  

Som lösning för UEIG:s träningar är ett förslag att använda Thordéngården under dagtid 

då IK Oddevold ej nyttjar den. För att detta ska bli genomförbart behöver föreningen 

ekonomiskt stöd som ersätter kostnader för föreningen att byta ut konstgräset, då det är 

undermåligt. Ett sådant eventuellt stöd är förenat med villkor i enlighet med 

överenskommelse mellan Kultur och fritid och IK Oddevold. 

 

Alternativ 2 består i stora drag av samma förutsättningar som alternativ 1, skillnaden är 

att en 11 mot 11 konstgräsplan byggs på Svanevallen, där: 

 

 Kommunen har rådighet över marken 
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 Detaljplan tillåter 

 Möjlighet till relativt snabb byggstart 

 Omklädningsrum kan behöva byggas 

 Grov kalkyl: 13 090 000 kronor 

 

 

Rekommendation  

Kultur och fritidsförvaltningen förespråkar alternativ 1.  

 

I alternativ 1 anläggs en ny granulatfri konstgräsplan vid Sommarhemshallen vilket ökar 

möjligheten för spontanidrott i södra Uddevalla som idag saknar nära tillgång till 

konstgräs. Dessa effekter är i linje med Kultur och fritids mål för anläggningar om att 

stödja föreningsidrottens möjlighet till träning och tävlan samt allmänhetens möjlighet 

att aktivera sig i olika former. På Sommarhemskolan går det totalt 689 elever vilka 

dagtid skulle ha stort nyttjande av planen. 

 

Förvaltningen förespråkar också alternativ 1 utifrån den ekonomiska aspekten då 

alternativ 1 kostar hälften så mycket som alternativ 2. 

 

Tittar förvaltningen i framtida perspektiv kommer en 11 mot 11 plan på Svanevallen 

vara överflödig då vi kommer att ha tillgång till en 11 mot 11 på Rimnersområdet igen. 

En 11 mot 11 plan bör vara Fifa-certifierad vilket inte en granulatfri plan är. En Fifa-

certifierad plan innehåller gummigranulat som kräver mycket skötsel för att få en lång 

livslängd samt bra spelförutsättningar.  

 

En granulatfri plan kräver mindre skötsel och har mindre miljöpåverkan och blir därför 

lättare att använda till annat ändamål och minska skötseln på när den har fyllt sin 

funktion som ersättningsplan.  

 

Byggs en granulatfri plan vid Sommarhemmet kan den nyttjas av föreningslivet under 

den period det behovet finns tills att en ny plan byggs på Rimnersområdet, för att 

därefter göra om skötseln så den sköts som en näridrottsplats bara för spontanidrott och 

exempelvis inte vinterhålls. 

 

En 11 mot 11 granulatplan klarar inte på samma sätt en minskad skötselfrekvens även 

om den används som spontanidrottsplats då det kommer krävas fortsatt harvning, 

borstning, rengöring, tömning av granulatfällor med mera vilket kommer göra 

driftskostnaden högre än vid alternativ 1 över tid och större personella resurser.  

  

Ekonomiska konsekvenser  

Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram kalkyler i samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och stämt av ekonomiska konsekvenser och 

finansieringsmöjligheter med kommunledningskontorets ekonomichef.  
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Ny 9 mot 9-konstgräsplan belägen vid Sommarhemshallen som ersättning för 

Rimnersvallens C-plan beräknas kosta cirka 6 600 000 kronor vilket bedöms rymmas 

inom budgeten för simhallen. Kultur och fritidsnämnden behöver även ta höjd för en 

ökning av driftramen på 647 000 kr/år vilket bedöms inrymmas i den framtagna 

driftsreserven för simhallen.   

  

En 11 mot 11 plan på Svanevallen beräknas till ca 13 030 000 kronor samt att det finns 

ett ekonomiskt anspråk av föreningen. Vid detta alternativ bedöms hela kostnaden inte 

rymmas inom budgeten för simhallen och finansieringen är därför inte klar.  

Kultur och fritidsnämnden behöver även ta höjd för en ökning av driftramen på 

1 214 000 kr/år vilket inte bedöms inrymmas i den framtagna driftsreserven för 

simhallen.   

   

För upprustning av gräsplan på Bodele som ersättning för Rimnersvallens B-plan 

beräknas en kostnad om cirka 1 200 000 kronor. För upprustning av 

omklädningsbyggnader på Bodele beräknas en kostnad om cirka 2 400 000 kronor. Av 

dessa summor är 1 200 000 kronor en effekt av simhallens placering och bedöms därav 

rymmas i budgeten för simhallen. 2 400 000 kronor är en underhållsskuld på 

byggnader och finansieras inte av simhallsprojektet.  
 

Kultur och fritidsnämnden behöver även ta höjd för en ökning av driftramen på 

130 000 kr/år för en upprustning av en gräsplan vilket bedöms inrymmas i den 

framtagna driftsreserven för simhallen. Nämnden behöver även ta höjd 

för ökad driftram för upprustning av omklädningsrummen vilket bedöms till 270 000 

kr/år, vilket inte är aktuellt att ta via simhallen då det är en underhållsskuld.  

  

Driftkostnad beräknas till 687 000 kr/år för återtagandet av Kamratgården.   

Internhyran för Rimnersvallen kommer att för Kultur och fritid minska med 

503 000 kr/år när plan B och C försvinner, vilket gör att Kultur och fritid behöver ta 

höjd för en ökad drift på 184 000 kr/år för Kamratgården.   

 

 

 

 

 

Paula Nyman    Emil Palmqvist  

Tf förvaltningschef   Projektledare 
 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen  
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 264 Dnr KS 2019/00769  

Förutsättningar för Rimnersområdet - inriktning och placering 
simhall 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13 § 76 att placeringen för ”Framtidens bad” 

skulle vara Windingsborg. Tidigare utredningar och inriktningsförslag ang. placering 

finns. 

  

Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även 

bekräftats av kommunstyrelsens ordförande till kommundirektören. Kommundirektören 

har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på entreprenadmodellen 

partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för simhallen ska vara 

motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter 

med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för simundervisning, barnbassäng 

och hoppbassäng.  

  

Kommundirektören har tagit fram ett förslag enligt ovan i vilket bl.a. föreslås att 

kommunstyrelsen ska vara beställare av projektet och att det ska genomföras genom så 

kallad totalentreprenad genom samverkansformen partnering. Nuvarande 

investeringsram för badhus föreslås gälla även fortsättningsvis.    

 

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat att arbetet med Framtidens bad med 

placering Windingsborg ska avbrytas samt att ge kommundirektören i uppdrag att ta 

fram förslag till utveckling av fastigheten Windingsborg med inriktning mot bostäder, 

verksamhetslokaler, utbildning, kontor, friskvård, bad, vattenupplevelser m.m. i syfte att 

skapa attraktiv stads-och levandemiljö. 

 

Christer Hasslebäck (UP), Ole Borch (MP), Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson 

(SD), Anna-Lena Heydar (S), David Höglund Velasquez (V), Annelie Högberg (S), 

Monica Bang Lindberg (L), Paula Berger (S), Carina Åström (S), Torsten Torstensson 

(C), Kenneth Engelbrektsson (S),Marie Pettersson (C) och Mikael Staxäng (M) yttrar 

sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-10-30 § 244 

Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2019-10-24 § 125 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-1-18 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17. 

Indikativ tidplan. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 § 76.    

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 264 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Torsten 

Torstensson (C), Mikael Staxäng (M) och Marie Pettersson (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Carina Åström (S) Kenneth Engelbrektsson (S): I första hand 

återremiss till kommunstyrelsen för att genomföra en konsekvensanalys gällande 

byggförutsättningar, tidsperspektiv och ekonomi. I andra hand avslag till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

David Höglund Velasquez (V): Avslag till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ingemar 

Samuelssons (S) och David Höglund Velasquez (V) avslagsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 76, besluta att placering 

för ny simhall ska vara Rimnersområdet, 

  

att inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard 

innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även 

är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng, 

  

att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla, 

  

att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad genom samverkansformen 

partnering, 

  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa projektet.  

  

att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent, 

  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskapa en organisation för projektets styrning i 

enlighet med kommunledningskontorets förslag, 

  

att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten, 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 264 
 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift, 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på 

Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av 

den nya simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete. 

 

Reservation 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-11-18 

Elving Andersson (C), Jens Borgland (M), Stefan Skoglund (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-18 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-11-19 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomichefen 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(3) 

2020-11-24 Dnr KFN 2020/00148 

  

 

Handläggare 

Projektledare Emil Palmqvist 

Telefon 0522-69 81 78 
Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

Ansökan från IK Oddevold om bidrag till ny konstgräsplan vid 
Thordéngården  

  

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd på 1 413 125 kronor. 

Stödet avses användas för att byta ut den uttjänta konstgräsmattan på Thordéngården.  

Förvaltningen ser positivt på denna ansökan utifrån att föreningen fortsatt ska kunna 

bedriva en fullgod barn- och ungdoms- samt parasportsverksamhet. Konstgräsplanen 

vid Thordéngården är också en viktig länk i den totala hanteringen för att täcka behovet 

av konstgräsplaner samt skapa ersättning för de fotbollsplaner som tillfälligt försvinner 

från Rimnersområdet när den nya simhallen byggs.   

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20 KFN 2020/00140  

IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2020-11-19  

Överenskommelse, kultur och fritid och IK Oddevold 2020-11-19 

Offert 2020-11-11  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-11-20 § 138 

IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2018-12-27  

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beviljar IK Oddevold 1 413 125 kronor för att slutföra 

projektet enligt bifogad offert, vilket kompletterar den tidigare summan om 1 600 000 

kronor.  

   

Detta beslut ersätter KFN 2019-11-20 § 138. 
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2020-11-04 Dnr KFN 2020/00140 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

IK Oddevold har inkommit med ansökan om bidrag på 1 413 125 kronor. Bidraget 

avses användas för att byta ut den uttjänta konstgräsmattan på Thordéngården. Befintlig 

konstgräsmatta lades 2009 och är sedan september 2017 utdömd som farlig och icke 

brukbar av Svenska fotbollsförbundet. År 2019 beviljades föreningen 1 000 000 kronor 

till ny konstgräsplan och 600 000 kronor till att destruera den gamla planen. November 

2020 inkom föreningen med en ny ansökan då de inte har ekonomiska förutsättningar 

att själva bekosta mellanskillnaden på 1 413 125 kronor. IK Oddevold är i stort behov 

av en ny konstgräsplan för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.  

  

Den 13 november 2019 Dnr KS 2019/00769 beslutade kommunfullmäktige att ny 

simhall ska placeras på Rimnersområdet. Beslutet medför att två fotbollsplaner för 

träning (B-plan, naturgräs och C-plan, konstgräs) på Rimnersområdet kommer att rivas 

under sommaren/hösten 2021 i samband med byggstart av simhallen.  

  

Under våren och sommaren 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans utrett olika förslag på placering för 

ersättningsplaner för de två som rivs på Rimnersområdet. Utifrån utredda alternativ har 

förvaltningarna valt ut ett alternativ som mest lämpligt. Alternativet innebär att en 

befintlig plan på Bodele rustas upp inklusive omklädningsrummen som ersättning till B-

plan på Rimnersområdet. Rimnersområdets C-plan ersätts genom att anlägga en ny 

konstgräsplan i centralorten Uddevalla där kommunen har rådighet över marken. En del 

i alternativet är att samhällsbyggnadsförvaltningen övertar Kamratgården och att den 

upprustning som behövs på och vid konstgräsplanen samt de faciliteter som finns i 

anslutning utförs under 2021. Samt att Kultur och fritid ansvarar för skötsel och drift av 

anläggningen. 

  

Uddevalla Elitidrottsgymnasium (UEIG) tränar på Rimnersvallen, för dem är 

Kamratgården ett dåligt alternativ logistiskt och de 2 andra alternativen 

(sommarhemmet och Svanevallen) som utreds ger samma logistiska utmaningar. I 

Rimnershallen bedrivs styrke- och rehabträning samt teorilektioner vilket inte är möjligt 

på Kamratgården. Ett alternativ som lösning för UEIGs träningar är att Thordéngården 

nyttjas dagtid då IK Oddevold inte har någon verksamhet. Den ligger relativt i nära 

anslutning till Rimnershallen och så även för samtliga av kommunens gymnasieskolor.  

  

En överenskommelse mellan IKO och Kultur och fritidsförvaltningen är framtagen som 

ett förslag på ett samarbete. I denna överenskommelse framgår vilka tider som UEIG 

kan nyttja.   

Överenskommelsen innebär också möjligheter för andra föreningar att träna på kvällstid 

och anger 4 specifika tillfällen måndag till torsdag för detta ändamål. I denna 

överenskommelse förlänger vi även livslängden på konstgräsplanen genom att årliga 

besiktningar utförs där man kontrollerar skicket på planen. I överenskommelsen står det 

att IKO ansvarar för att underhåll och skötsel utförs i enlighet med miljöbalken detta för 
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2020-11-04 Dnr KFN 2020/00140 

  

 

 

 

att minimera negativa miljö och hälsomässiga konsekvenser. Gällande Undavallen finns 

en likvärdig överenskommelse med HAIF som part.  

 

Vid utläggning av en ny konstgräsplan tas först den gamla planen bort, läggs i rullar och 

tas sedan vidare för återvinning. Detta utförs av samma entreprenör som lägger den nya 

konstgräsplanen. Den offert som är bifogad till ansökan utgör den totala kostnaden för 

ny konstgräsplan samt återvinning av den gamla.  

 

Den totala kostnaden för projektet är 3 013 125 kronor. IK Oddevold har tidigare 

beviljats 1 600 000 kronor till detta ändamål (KFN 2019-11-20 § 138) och enligt 

förslaget så föreslås IK Oddevold beviljas resterande belopp 1 413 125 kronor för att 

slutföra projektet.  

 

Om kultur och fritidsnämnden beslutar enligt förslag bör det utökade bidraget utbetalas 

under 2020 då det ryms i förvaltningens budget.  

 

IK Oddevold redovisar de faktiska kostnaderna samt kvittens på betalning senast två 

månader efter avslutad entreprenad. Om föreningens kostnader inte uppgår till 3 013 

125 kronor ska mellanskillnaden återbetalas i samband med redovisning.  

 

Förvaltningen anser att en konstgräsplan på Thordéngården som ersättningsyta för 

Rimnersvallen är en förutsättning för att tillgodose föreningslivets och Uddevalla 

Elitidrottsgymnasiums behov. Förvaltningen stödjer denna ansökan utifrån att IK 

Oddevold ska kunna bedriva en fullgod barn- ungdoms- och parasportsverksamhet.  

 

 

 

 

 

Paula Nyman Emil Palmqvist 

Tf förvaltningschef Projektledare  

Skickas till 

IK Oddevold 





Överenskommelse 
1. Parter 
 

1.  Uddevalla kommun, kultur-och fritidsnämnden,  
     organisationsnummer 212000–1397, Varvsvägen l, 451 81 Uddevalla  
2..  IK Oddevold (IKO),  
     organisationsnummer 858500–1517, Fossums Kvarnväg, 451 34 Uddevalla 
 
2. Bakgrund 

Uddevalla kommun, genom kultur och fritidsnämnden, ersätter IKO med ett kontant stöd för 
att ersätta den uttjänta konstgräsplanen på Thordéngården (bilaga 1). IKO arrenderar marken, 
Halla-Stenbacken 1:88, av Hemsö Fastighets AB. Den totala kostnaden för investeringen 
uppgår till 3 013 125 kronor. Bidragen utbetalas mot redovisning av de faktiska kostnaderna  
(KFN 2018/00183 och KFN 2020/00140) 

Intentionen med denna överenskommelse är att öka tillgängligheten till konstgräsytor i 
Uddevalla kommun. Genom att kultur och fritidsnämnden bekostar till största delen denna 
investering vill kultur och fritidsnämnden att i samarbete med IKO ge föreningar som inte har 
tillgång till konstgräs möjligheten att bedriva verksamhet på IKO:s anläggning. En 
målsättning är även att öka antalet nyttjandetimmar genom att göra konstgräsplanen 
bokningsbar för övriga externa parter, som till exempel skolans idrottsliga verksamhet.     

Parterna är överens om följande; 

3.  Överenskommelsens giltighetstid.  
 

3.1 Denna överenskommelse gäller under konstgräsplanens livslängd. 

 
4. Anläggandet av konstgräsplan 
 

4.1 Kultur- och fritidsnämnden ger kontant stöd med totalt 3 013 125 kronor till IKO för 
inköp och anläggandet av ny konstgräsplan.   
 
5. Ägande 
 

5.1 IKO äger konstgräsplanen 

6. Drift och underhåll av konstgräsplanen 
 

6.1 IKO ansvarar för att underhåll och skötsel utförs i enlighet med miljöbalken 2 kap. § 2-4, 
eller föreskrift som kan komma ersätta detta lagrum. IKO skall vårda konstgräsplanen och i 
sin helhet följa leverantörens råd och anvisningar för skötsel av anläggningen. på ett 
sådant sätt att livslängden förlängs samt att negativa miljö och hälsokonsekvenser minskar. 

6.2 Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för årlig kontroll av konstgräsplanens status. 
Kultur och fritidsförvaltningen tecknar serviceavtal eller liknande hos extern aktör så att en 
oberoende besiktning av underhåll och skötsel utförs löpande.  

6.3 När planens livslängd är förbrukad ansvarar kultur och fritidsförvaltningen för återvinning 
och bortforsling av konstgräset 



7. Nyttjande av konstgräsplanen 

7.1 IKO äger rätt att boka de tider som föreningen behöver för egen verksamhet förutom de 
tider som anges i punkt 7.3. Bokning sker genom kultur och fritids bokningssystem. IKO 
lämnar säsongsansökan till kultur och fritid senast 15 november för vårtermin och senast 15 
maj för hösttermin. För avbokning gäller kultur och fritids boknings- och hyresvillkor. 

7.2 IKO betalar endast taxa för de tider som anges i punkt 7.3. om föreningen bokar dessa.  

7.3 Tider som är reserverade för övriga föreningar är; 

Måndag 19.30 – 20.45   

Tisdag 18.15 – 19.30  

Onsdag 20.45 – 22.00   

Torsdag 17.00 – 18.15 

Dessa tider fördelas av kultur och fritidsförvaltningen.  

7.4 När fördelningen av säsongsansökan är färdigställd kan resterande tider bokas genom 
kultur och fritids bokningssystem till gällande taxa för konstgräsplan. Intäkterna tillfaller 
kultur och fritid. Taxan beslutas av kultur och fritidsnämnden årligen.  

7.5 Uddevalla Elitidrottsgymnasium skall ha möjlighet att boka tid på vardagar 08.30 – 15.30. 
Bokning sker genom kultur och fritids bokningssystem. För denna tid ansvarar kultur och 
fritidsförvaltningen för vinterhållning /snöröjning.    

7.6 Att samtliga tider bokas genom kultur och fritids bokningssystem ger ett statistiskt 
underlag.  

7.7 IKO ansvarar vid extern förhyrning under vardagar klockan 17 – 22 för att; 

- fotbollsmål finns på plats 

- belysning är påslagen/tillgänglig vid behov 

7.8 Tillgång till övriga faciliteter, till exempel omklädningsrum, sker i samråd med IKO som 
även bestämmer om avgifter för detta. Intäkter tillfaller IKO.  

7.9 IKO äger inte rätt att hyra ut konstgräsplanen och erhålla intäkter av förhyrning.   

8. Skador på konstgräset 

8.1 Brister och fel åvilar ägaren.  

9. Garanti 

9.1 Garantifrågor hanteras mellan IKO och tillverkaren/leverantören. 

 

 

 



10 Överenskommelsens intention 

10.1 Genom att kultur och fritidsnämnden tar kostnaden för investering i konstgräs på 
föreningens anläggning vill kultur och fritidsnämnden att fler aktörer har tillgång till att 
bedriva verksamhet på konstgräs. Föreningen får tillgång till konstgräsplan på egen 
anläggning, utan investeringskostnad, men med mer ideella insatser och vissa ekonomiska 
åtaganden som följer denna överenskommelse.  

10.2 Kultur och fritidsnämnden vill tillgodose föreningarnas önskemål om att kunna spela på 
konstgräs. Med denna överenskommelse hoppas kultur och fritidsnämnden att i samarbete 
med IKO kan bidra till att de egna önskemålen uppfylls men även att fler kan ta del av 
möjligheten till en bra verksamhet för barn och ungdomar. 

10.4 Villkoren för denna överenskommelse kan justeras om båda parter är överens.    

 

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.  

Uddevalla 2020 – 11 - 18 

 

Uddevalla kommun 

 

 

Paula Nyman 

Tf Förvaltningschef Kultur och fritid  

 

IK Oddevold (av föreningen utsedd/a firmatecknare) 

 

 

------------------------------------------------  ------------------------------------------------ 

Ordförande IKO   Kassör IKO 

 

------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Bilaga 

1. Kartskiss över konstgräsplan på Halla-Stenbacken 1:88 
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Offert nr: OF4075 - 20201110   Beställare: IK Oddevold 

 

Objekt: Thordéngården, Uddevalla.  Adress: Fossums Kvarnväg 4, 451 34 Uddevalla. 

 

Offertdatum: 2020-11-11 

 

Giltig t o m: 30 dagar från offertdatum  Att: Peter Bjurström 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 

 
 
 

 Unisport tackar för er förfrågan 
 

 Vi har nöjet att inkomma med offert gällande:  

 Vi hoppas ni finner vår offert intressant och ser fram emot att höra från er! 

 

 Med vänlig hälsning 

 UNISPORT 

 Martin Svedstam  

 Sales – Outdoor Sweden 

 Mobil +46 (0)705-76 03 32, E-mail: martin.svedstam@unisport.com  

 

 Unisport Sverige AB 
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Offert nr: OF3981 - 20201110 
 
Leveransmottagare  Moms  Ert kundnr     
IK Oddevold Samtliga priser anges exkl. moms  11964 

 
Leveransvillkor Beräknad leveranstid      

Fritt kunden 6-8 veckor efter order 

 
Leveranssätt Betalningsvillkor  Dröjsmålsränta 

Unisport arrangerar Enligt överenskommelse  8,5%    

      

 

OFFERT/  FÖRTYDLIGANDEN / KOMPLETTERINGAR. 

Upptagning av befintligt konstgräs, sand o SBR som lämnas på återvinning. Därefter gemensam besiktning av 

befintlig sviktpad och markyta. Vår bedömning är att cirka 500 m2 av den befintliga sviktpaden behöver bytas 

ut. Ojämna markytan(500m2) under sviktpaden behöver justeras och är ej medräknat i anbud.  Kan även 

utföras av Unisport. 

Vår offert baserar sig på nedan angivna förtydliganden och kompletteringar.  

 

Total yta: 7881 m², 111 x 71 m varav spelytan för 11-manna 105 x 65 m.  
 

 
Produkt/system, alternativ 1)   

 

Saltex Greenie DROP4008 med SBR. 

 

Typbeteckning konstgräs: Drop 4008 (Dropformat monofiber) 

Strå längd: 40 mm (Ingen wrapping tråd) 

Plasttyp: Polyethylene 

Fibervikt: 12 000 dtex 

Fiber tjocklek: 550 micron 

Fiber diameter: 300 micron 

Stråtäthet: 100 800 st/ m² 

Backing: PU backing 

Sandifyllning: cirka 12 mm/m² 

Granulatfyllning: cirka 15 mm/m² 

Granulatfyllning utgörs av: SBR, färg svart. 

Fiberhöjd ovan fyllning cirka 13 mm 

 

Totalpris inkl. upptagning, återvinning och installation: 2 337 000 kr exkl. moms. 

Konstgräset uppfyller enligt SvFF krav för breddfotboll, FIFA Quality. 

 

 

Vårt förslag är att installera samma system med konstgräs som nyligen installerats på 

Undavallen med mycket gott resultat. 
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Priser på underhållsmaskiner: 

• Sladdborste/Harv 38 000 kr 

• Snöplog 34 000 kr  

• Decompactor(BioFlex) 65 000 kr 

• Dragmatta 7 000 kr 

 

 

 

Djup städning: 

Djup städning görs med fördel en gång per år eller vid behov. 

Maskin som används är Turfcleaner 1500. 

Kostnad per tillfälle: 20 000 kr exkl. moms. 

Entreprenör: Unisport Scandinavia AB, Ansvarig: Christian Andersson 

 

 

 

Tillkommande pris på Granulatfälla: 

• 3 900 kr exkl. moms. 

• Vissa brunnar behöver spännring och då tillkommer en kostnad på 700 kr/st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande ingår i totalpriset: 

• Linjering för 1 st. 11-manna plan och markering av teknisk zon. 

• Stöd markeringar för 2 st. 7-manna planer. 

• Drift – och skötselinstruktion samt utbildning sker i samband med överlämnandet. 

• 3 st. skyltar (regler) att sätta upp i anslutning till fotbollsplanen/omklädningsrum. 

• 4 st. hörnflaggor med markbeslag och hörnstolpar med flagga. 

• Reparation av 500 m2 av befintlig sviktpad. 

• Sladdborste/harv 1 st  

 

Tillkommande kostnader: (tillägg 20201111) 

 Kompletterande uppgifter till totalbilden av detta projekt 

  

Lossning av material:                22 000 kr 

Container 2 st. :                         17 000 kr 
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Markarbete( 1 arbetare + vält o förare + lite stenmjöl), justering endast av stenmjölsyta efter 

borttagning av sviktpad): 34 000 kr 

Priserna ovan är exkl moms och en uppskattning efter vad vi tidigare haft för kostnader för liknande 

jobb. Viss reservation finns med i dessa priser och som jag nämnde på telefon 20201111 så finns 

säkert bättre ekonomisk löning på närmare håll hos er/Oddevold. 
  

 

Förutsättningar vid rubricerat pris: 

• Konstgrässystemet lägges på befintlig sviktpad. Beställare ansvarar för den befintliga padens 

beskaffenheter. 

• Gemensam besiktning av yta efter upptagning av befintligt sviktpad, innan läggning av nytt 

konstgräs. 

• Krav buktighet: +- 8 mm på en 4 m rätskiva.  

• Justering av markyta efter upptagning utförs samt bekostas av beställaren/markentreprenör. 

• Tillgång till el (220 V) och vatten. 

• Fria transportvägar till arbetsplatsen. 

• Beställaren ombesörjer och bekostar lossning av eventuellt i förväg levererat material såsom, 

konstgräs, gummi och sand. 

• Beställaren tillhandahåller container och tömning av den samma. Brännbart avfall. 

 

 

 

Miljöansvarig: Ted Bengtsson 

Kvalitetsansvarig: Ted Bengtsson 

 

Garantitid konstgräs: 8 år 

Funktionsgaranti: 5 år 

Entreprenad garanti: 5 år 

 

 

Vi reserverar oss emot att garantera färdigställande om vädret skulle vara så pass dåligt att det äventyrar 

kvalitén på utförandet. För konstgräslimning krävs + 8˚C samt uppehållsväder. Uppehållsväder krävs för 

sand och granulatfyllning. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr KFN 2018/00183  

Ansökan från IK Oddevold om bidrag till ny konstgräsplan vid 
Thordéngården 

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med en ansökan om bidrag på 2,6 mkr. Bidraget avses 

användas för att byta ut den uttjänta konstgräsmattan på Thordéngården. Befintlig 

konstgräsmatta lades 2009 och är sedan september 2017 utdömd som farlig och icke 

brukbar av Svenska fotbollsförbundet.  

  

Ärendet var uppe för beslut i kultur och fritidsnämnden 2019-06-11 § 82 nämnden 

beslutade återremittera ärendet till förvaltningen med avsikt att förvaltningen ska föra 

dialog med föreningen om bortförsel av konstgräsplan. 

  

Förvaltningen träffade IK Oddevolds ordförande, klubbchef samt kanslichef den 14 

augusti på Thordéngården. Dialog om bortforsling av nuvarande konstgräs fördes. 

Föreningen önskar att konstgräset ligger kvar över vintern och att ett byte sker i mars 

2020. Byte av konstgräset är väderberoende vilket innebär att arbetet måste planeras 

utifrån vädret. Föreningen vill inte byta gräset under pågående säsong. Föreningens 

ordförande meddelar under mötet att de saknar ekonomiska förutsättningar att bekosta 

detta byte på egen hand. De önskar att kommunen betalar för bortforsling av det 

konstgräs som nu ligger på plats alternativt ger ett bidrag som omfattar även detta 

arbete. De ansöker fortsatt även om bidrag för att lägga nytt konstgräs.  

  

Föreningen presenterar även hur deras konstgräs nyttjas av verksamheten mellan v 17–

39 under 2019. Viss förändring kan ske i relation till säsongsvariationer.  

  

IK Oddevolds ansökan behöver, för föreningens verksamhets skull, få sin ansökan 

prövad skyndsamt. Utifrån gällande bidragsnormer skulle ett förbättrings och 

utrustningsbidrag kunna beviljas, dock finns inte avsatt budget som medger ekonomiskt 

utrymme i den omfattning som ansökan avser.  

   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-02 KFN2018/00183 

Protokollsutdrag KFN 2019-06-11 § 82 

Planfördelning Thordéngården 2019, IK Oddevold. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-27 KFN2018/00183 

IK Oddevolds ansökan om konstgräs 2018-12-27 

Avtal mellan IK Oddevold och kultur och fritidsnämnden 2009-08-11       

     

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå IK Oddevolds ansökan om bidrag till ny 

konstgräsplan med hänvisning till att ekonomiskt utrymme inte finns i avsatt budget för 

föreningsbidrag.  

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Förslag till beslut på mötet 
Ordförande lämnar följande alternativa förslag till beslut:  

 

Kultur och fritidsnämnden beviljar IK Oddevold 1 000 000 kr med avsiktsförklaringen 

att föreningen tar fram en plan där föreningen kan påvisa vilka åtgärder som görs och 

planeras för att minska negativa miljökonsekvenser från konstgräsanläggningen. IK 

Oddevold har som nyttjare ansvar gentemot bidragsgivare och markägare att underhåll 

och skötsel utförs i enlighet med miljöbalken 2 kap. § 2-4. Vid tillsyn av en 

konstgräsplan kan tillsyningsmyndighet ställa krav på att verksamhetsutövaren har en 

åtgärdsplan enligt miljöbalken 26 kap. § 19.   

 

Kultur och fritidsnämnden stödjer denna ansökan utifrån att föreningen ska kunna 

bedriva en fullgod barn- och ungdoms- samt parasportsverksamhet. Tänkvärt är att om 

föreningen nyttjar konstgräsplanen endast när andra verksamhetsytor inte är brukbara, 

då förlängs livslängden på konstgräsplanen samt att negativa miljö och 

hälsokonsekvenser minskar.  

 

Kultur och fritidsnämnden villkorar stödet med att föreningen avsätter ekonomiskt 

kapital så att de själva kan finansiera en eventuell framtida konstgräsplan. Föreningen 

kommer inte att beviljas bidrag eller stöd från Uddevalla kommun för framtida 

kostnader gällande konstgräsplanen.   

  

Kultur och fritidsnämnden stödjer även föreningen med max 600 000 kr för att destruera 

befintlig konstgräsplan. Föreningen måste redovisa utförda åtgärder och kan bli i 

återbetalningsskyldig om kostnaderna understiger stödet. 

 

Beslutsgång  
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden 

godkänner ordförandes förslag till beslut.  

 

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden beviljar IK Oddevold 1 000 000 kr med avsiktsförklaringen 

att föreningen tar fram en plan där föreningen kan påvisa vilka åtgärder som görs och 

planeras för att minska negativa miljökonsekvenser från konstgräsanläggningen. IK 

Oddevold har som nyttjare ansvar gentemot bidragsgivare och markägare att underhåll 

och skötsel utförs i enlighet med miljöbalken 2 kap. § 2-4. Vid tillsyn av en 

konstgräsplan kan tillsyningsmyndighet ställa krav på att verksamhetsutövaren har en 

åtgärdsplan enligt miljöbalken 26 kap. § 19.   

 

Kultur och fritidsnämnden stödjer denna ansökan utifrån att föreningen ska kunna 

bedriva en fullgod barn- och ungdoms- samt parasportsverksamhet. Tänkvärt är att om 

föreningen nyttjar konstgräsplanen endast när andra verksamhetsytor inte är brukbara, 

då förlängs livslängden på konstgräsplanen samt att negativa miljö och 

hälsokonsekvenser minskar.  

 

Kultur och fritidsnämnden villkorar stödet med att föreningen avsätter ekonomiskt 

kapital så att de själva kan finansiera en eventuell framtida konstgräsplan. Föreningen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2019-11-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

kommer inte att beviljas bidrag eller stöd från Uddevalla kommun för framtida 

kostnader gällande konstgräsplanen.   

  

Kultur och fritidsnämnden stödjer även föreningen med max 600 000 kr för att destruera 

befintlig konstgräsplan. Föreningen måste redovisa utförda åtgärder och kan bli i 

återbetalningsskyldig om kostnaderna understiger stödet. 

  

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2019-11-26 

Monica Bang Lindberg, Åsa Carlsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-27 intygar 

Josefin Florell 

 

Expedierat 2019-11-27 

IK Oddevold 

  

  

 

 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-11-25 Dnr KFN 2020/00159 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Reviderat styrkort kultur och fritidsnämnden 2021-2022 

Sammanfattning 

Den nya majoriteten, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centern har 

tillsammans arbetat fram en strategisk plan för återstoden av mandatperioden 2020-

2022. 

 

Strategisk plan 2020-2022 har tagit sin utgångspunkt i mandatperiodens tidigare 

strategiska plan där visionen för Uddevalla kommun, framarbetad av samtliga partier 

representerade i Uddevalla kommunfullmäktige, finns med som grund.  Den strategiska 

planen innehåller kommunens vision, den nya majoritetens politiska plattform, fem 

riktningar, 11 övergripande strategier, 19 mätbara mått samt kommunfullmäktiges 

styrkort 2020-2022. 

 

Kultur och fritidsnämndens styrkort tar avstamp i Kommunfullmäktiges styrkort och 

kompletterat det med 13 nämndstrategier, egna uppdrag till förvaltningen liksom 

kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden, samt 12 egna mått.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden fastställer sitt styrkort 2021 -2022. 

  

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 
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Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla kommun är en 

självklar tillväxtmotor för 

en mer utvecklad region 

1. Verka för ett bra 

företags- och 

arbetsmarknadsklimat 

 Kultur och fritid ska 

underlätta kulturarbetares 

villkor att verka i kommunen 

  

2. Utveckla lokal och 

regional infrastruktur 

inklusive Bohusbanan 

 

    Kultur och fritid 

ska arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling 

  Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och 

attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt 

  Nå fler barn och 

unga med 

kulturskoleverksamhet 

under loven, som inte 

deltar i ordinarie 

verksamhet 

    Deltagandet i 

kulturskolan ska öka bland 

de barn och unga som bor 

i, de av Uddevalla kommun 

identifierade, 

utanförskapsområdena 

  Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga och 

attraktiva platser för 

kulturella uttryck 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag 

för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom 

ramen för ett ”Ungdomens kulturhus” 

 

    Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja 

utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus 

för kultur” (KF ÖS 6) 

   Gott bemötande 

vid kontakt med kommun, 

ska öka 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

I Uddevalla kommun 

utvecklar vi ett tryggt 

samhälle tillsammans. 

3. Verka för tillämpning 

av FNs 17 globala 

hållbarhetsmål och 

Agenda 2030 

 Kultur och fritid ska främja 

civilsamhällets organisering 

och verksamhet 

   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) 

    Antalet 

medlemmar i föreningarna, 

ska öka 

 

  Föreningarna ska vara 

nöjda med kommunens 

idrotts- och 

fritidsanläggningar 

  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 5) 

   Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga och 

attraktiva platser för idrott 

och hälsa 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillgänglighetsanpassa och 

renovera Rimnersvallen (KF ÖS 6) 

 

  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 6) 

 

   Fortsätt arbeta med en 

ridanläggning i anslutning till Uddevalla 

tätort 

 

   Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att under 2020 utreda villkoren för 

konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

 

   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 8) 

 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

4. Verka för trygghet i de 

offentliga miljöerna 

 

 

  Kultur och fritids 

verksamheter ska bidra till en 

levande och hållbar 

kommun 

 

   Besökarna och 

deltagarna i kultur och 

fritids verksamheter ska 

vara nöjda med helheten 

   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 6) 

 

5. Verka för ökad 

livskvalitet genom god, 

värdig vård och omsorg 

samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

   För att främja 

jämlik resursfördelning ska 

kultur och fritid stödja och 

erbjuda aktiviteter och 

verksamheter som är såväl 

högintensiva som 

lågintensiva 

  Barn- och utbildningsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i 

Källdal (KF ÖS 6) 

    Antalet 

aktiviteter i föreningarna, ska 

öka 

   Fritidsgårdarnas 

besökare ska ha en jämn 

könsfördelning 

  Besökarna på 

fritidsgårdarna upplever att 

det är en trygg miljö 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal (KF ÖS 6) 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med 

socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar 

för att förbättra ungdomars välbefinnande 

(KF ÖS 6) 

   Synliggöra hur 

jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i 

verksamheten, motverka könsstereotypa 

normer och bidra till att fördela samhällets 

resurser på ett rättvist och medvetet vis 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

  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 7)  

  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 7) 

 

6. Säkra 

kompetensförsörjningen 

genom att pröva nya 

arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad 

digitalisering 

   Kultur och fritid ska 

främja digital inkludering 

  

    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 8) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

utveckla digitala och automatiserade 

processer (KF ÖS 8) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra 

en omstart med heltidsresan (KF ÖS 8) 

 

  Minskad sjukfrånvaro 

 Sjukfrånvaro total % R12 

  Medarbetarnas 

upplevelse av 

engagemang ska öka 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

 Andelen 

ambassadörer ska öka 

I Uddevalla kommun 

bedrivs en god och trygg 

utbildning inför framtiden. 

7. Verka för en trygg och 

jämlik skola som skapar 

studiero och förbättrade 

studieresultat 

 

 

  Kultur och fritid ska 

arbeta för ett tydligt barn- 

och ungdomsperspektiv 

   Besökarna på 

fritidsgårdarna upplever att 

de utvecklats personligt 

och socialt 

  Kultur och fritid ska 

främja ett livslångt lärande 

   Utlånen av barn och 

ungdomslitteratur ska öka 

per invånare 0-17 år 

  Andel aktiva 

låntagare per invånare ska 

öka 

   Andel 

biblioteksbesök per 

invånare ska öka 

8. Nyanlända och 

ungdomar ska snabbare 

lotsas in i arbete, 

företagande eller 

utbildning 

    Ekologiska livsmedel 

i kommunens verksamhet, ska 

öka 

Uddevalla kommun 

erbjuder attraktiva och 

hållbara boendemiljöer 

där gamla och nya miljöer 

möts och samspelar. 

9. Uddevallas unika 

boendemiljöer och 

infrastrukturinvesteringar 

ska tas tillvara 

   

Uddevalla är en 

kustkommun som tar vara 

på vattnets potential 

10. Ta vara på Uddevalla 

kommuns 27 mil kust och 

unika fjäll för 

naturupplevelse, boende 

och turism 

 

 

  Kultur och fritid ska 

arbeta med att skapa ett 

tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

   Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att ta fram en övergripande plan "hållbart 

friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 4) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

11. Utveckla och stärk 

Uddevalla kommuns 

kulturarv och 

platsvarumärke 

  Konstnärlig gestaltning 

ska användas för att skapa 

och stärka identiteten på 

olika platser i Uddevalla 

kommun 

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(3) 

2020-11-23 Dnr KFN 2020/00158 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 § 250 om flerårsplanen 2021–2023 med 

budget 2021. Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2021 finns 145,0 mkr (fast pris) 

att fördela inom nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i 

löpande pris 146,3 mkr för 2021. 

 

Verksamhetsplanen består av två delar. Del I omfattas av nämndens styrkort samt en 

ekonomisk översikt och fördelning av kommunbidrag mellan nämndens verksamheter. 

Del I innehåller också mål och syften med kultur och fritids verksamheter. Denna del I 

ska beslutas av nämnden. Förändringar i målformuleringar, liksom revideringar av mått, 

beskrivs mer utförligt i bilaga. 

 

Del II av verksamhetsplanen omfattas av en omvärldsanalys, en ekonomisk och 

verksamhetsmässig analys som beskriver verksamheternas förutsättningar och nuläge 

utifrån de prioriterade områdena samt uppdrag och nyckeltal. Del II är endast ett 

informationsärende. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-23 

Verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, kultur och fritidsnämnden 

Avgifter biblioteken 

Schablonpriser biblioteken 

Avgifter kultur 

Taxor Agnebergshallen 

Taxor Bodelefälten 

Taxor Bowlinghallen 

Taxor Fridhemshallen 

Taxor Källdalshallen 

Taxor Rimnershallen 

Taxor Rimnersvallen 

Taxa Undavallen 

Taxor Walkesborgsbadet 

Taxor övriga lokaler 

Taxor övrigt  

Investeringssammanställning 2021-2023 

Bilaga 1. Förändringar i mått och målformuleringar 

Bilaga 2. Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(3) 

2020-11-23 Dnr KFN 2020/00158 

  

 

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att  
I verksamhetsplan 2021-2023 med budget 2021, del 1;  

 

punkt 1.1-1.7 

 

1. anta revideringen av mål för aktuella verksamheter enligt bilaga 1 

 

2. anta föreslagna målsättningar för nämndmåtten för 2020 enligt bilaga 1  

 

3. att avsluta måttet Giraffarrangörerna upplever att de fått utveckla sin 

kreativa förmåga och sitt organisatoriska kunnande 

 

4. att tillskapa måtten Medarbetarnas upplevelse av engagemang ska öka 

samt Andelen ambassadörer ska öka  

 

punkt 1.7.1 

 

5. anta fördelning av budget per verksamhetsområde samt utökning och 

minskning av kommunbidrag 

 

6. lämna 5,178 mkr bidrag till Regionteater Väst 

 

7. lämna 10,314 mkr bidrag till Bohusläns museum  

 

8. Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2021–

2023 är 51,0 mkr 2021, 118,8 mkr 2022 samt 263,0 mkr 2023 enligt flerårsplan 

2021–2023. 

 

9. ge förvaltningschef i uppdrag att fördela 5,0 mkr till de löpande investeringarna i 

budget 2021.  

 

I enlighet med bifogade bilagor för avgifter och taxor; 

10. anta avgifter på bibliotek 2021 i enlighet med bilaga 

  

11. anta schablonpriser 2021 på bibliotek i enlighet med bilaga  

 

12. anta avgifter för kultur 2021 i enlighet med bilaga  



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2020-11-23 Dnr KFN 2020/00158 

  

 

 

 

 

13. anta taxorna på Agnebergshallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga  

14. anta taxorna på Bodelefälten fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

 

15. anta taxorna på Bowlinghallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga  

 

16. anta taxorna för Fridhemshallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga   

 

17. anta taxorna för Källdalshallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

 

18. anta taxorna på Rimnershallen f ro m 2021 i enlighet med bilaga  

 

19. anta taxorna på Rimnersvallen f ro m 2021 i enlighet med bilaga  

 

20. anta taxorna på Undavallen fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

 

21. anta taxorna på Walkesborgsbadet fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

 

22. anta taxorna i övriga lokaler fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

 

23. anta taxor övrigt fr o m 2021 i enlighet med bilaga 

 

att förlänga nämnduppdraget ”synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i 

verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets 

resurser på ett rättvist och medvetet vis” mandatperioden ut 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

ekonomirapportering@uddevalla.se 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Del I 
Del ett är ett politiskt beslutsärende för kultur och fritidsnämnden.  

Verksamhetsbeskrivning och organisation  
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

1.1 Kultur och fritids övergripande mål och principer för styrning 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för invånarna att uppleva, 

skapa, påverka och delta i ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden ska, i 

enlighet med reglementet, särskilt värna om att barn och ungas förutsättningar för detta stärks.  

 

Målet är att skapa verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar 

samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare. 

 

Kultur och fritids verksamhet syftar till att: 

 

 Stärka demokrati och yttrandefrihet 

 Stärka folkhälsan 

 Stärka social gemenskap 

 Stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen 

 

För att stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och kulturell infrastruktur 

för alla invånare, på ett jämlikt och jämställt sätt, har kultur och fritid ett antal principiella 

ställningstaganden som ska styra utvecklingen av verksamheten.   

Kultur och fritid ska aktivt arbeta för att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet. 

Verksamheterna ska: 

Tillgänglighet 

 vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet att besöka/delta i den 

 vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation  

 vara möjliga att delta i oavsett invånarens ekonomiska förutsättningar 

 vara möjliga att delta i oavsett bakgrund, ex utifrån faktorer som etnicitet, utbildningsnivå, kön, 

sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller socialt kapital  

Attraktivitet  

 ha en lustfylld, underhållen och ändamålsenlig fysisk miljö 

 präglas av ett inbjudande socialt klimat som uppmuntrar till delaktighet hos besökaren/brukaren, 

och ett gott och kompetent bemötande från personalen 

 erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånarnas behov och önskemål 
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1.2 Kultur 

 

1.2.1 Kulturverksamhetens syfte 

Kulturverksamheten bidrar till samhällsutvecklingen genom att skapa och främja ett levande 

kulturliv i Uddevalla, som möjliggör för alla invånare och besökare att utöva, möta och uppleva en 

mångfald av kulturuttryck samt att bli utmanade av konst och kultur. Därtill syftar 

kulturverksamheten till att stimulera till samtal och att överbrygga gapet mellan generationerna. 

Kulturverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för både unga och vuxna att utveckla sin 

kreativa, konstnärliga och innovativa förmåga genom såväl det egna skapandet som mötet med 

professionell konst. Eget skapande ger individen fler uttrycksformer som kan stärka självkänslan 

och egenmakten.  

Kulturverksamheten syftar också till att värna och utveckla den kulturella och konstnärliga 

gestaltningen i kommunen. Verksamheten ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används 

och utvecklas så att dåtida, samtida och framtida kulturuttryck får ta plats i det offentliga rummet.  

Kultur kan stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, göra livet mer meningsfullt och 

stärka gemenskapen mellan olika grupper av människor. Kulturverksamheten skapar förutsättningar 

för både nuvarande och framtida invånare att känna stolthet och engagemang. Kulturverksamheten 

bidrar därmed till att Uddevalla blir en attraktiv plats att besöka, leva, bo och verka i.  

Prioriterade grupper: Barn och unga (0–26 år) 

 

1.2.2 Kulturverksamhetens mål  

Kulturskolan 

• Att barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin kreativa, konstnärliga och innovativa 

förmåga. 

• Att barn och unga ska få förutsättningar för en lustfylld fritidssysselsättning. 

• Att barn och unga ska få möjlighet att bredda och komplettera sitt lärande och sin bildning. 

 

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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Barn- och ungdomskultur 

• Att unga ska få ett snabbt och personligt stöd utifrån deras eget initiativ till arrangemang i 

kommunen  

• Att unga ska erbjudas stöd i att utveckla sitt arrangörskunnande och sitt organisatoriska 

kunnande 

• Att de yngre barnen ska erbjudas en mångfald av uttryck med hög konstnärlig kvalitet.  

 

Kulturmiljövård/Kulturarv 

• Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och är en naturlig del av 

samhällsplaneringen. 

 

Konst 

• Att konstnärlig gestaltning får ta plats i det offentliga rummet och i samhällsplaneringen. 

• Att tillhandahålla kommunen sakkompetens inom konstområdet  
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1.3 Bibliotek 

 

1.3.1 Biblioteksverksamhetens syfte 

Syftet med biblioteksverksamheten är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 

att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  Biblioteksverksamheten ska öka intresset 

och lusten för bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt, genom 

att vara en inbjudande och naturlig mötesplats öppen för alla invånare att ta del av och forma. Med 

kulturell verksamhet menas exempelvis föreläsningar, författarbesök, läsecirklar, utställningar eller 

sagostunder. 

Biblioteksverksamheten ska även bidra till barns och ungdomars språkutveckling och stimulera till 

läsning.  

Prioriterade grupper: Barn och unga (0–18 år), personer med funktionsnedsättning, nationella 

minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska  

 

1.3.2 Biblioteksverksamhetens mål 

• Att vara en inbjudande mötesplats, öppen för alla invånare att ta del av och forma. 

• Att främja, stimulera och inspirera barn och unga till läsning och förkovran. 

• Att främja fri åsiktsbildning genom att vara en arena för samtal och kulturella möten 

 

Stadsbiblioteket 

• Att vara navet i biblioteksverksamheten genom att vara ett mångsidigt rum, där det finns goda 

möjligheter för besökarna att mötas, läsa, studera eller bara vara 

• Att tillgängliggöra kunskap i olika former och erbjuda ett brett och aktuellt utbud av litteratur 

och information 

• Att förmedla kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, samt 

hjälpa användare med informationssökning av mer komplex karaktär 

• Att erbjuda ett anpassat utbud av litteratur, teknik och information, så att personer med olika 

funktionsnedsättningar ska kunna tillgodogöra sig kunskap och information 

 

Närbibliotek 

• Att bibliotekens verksamhet och utbud ska spegla människorna som bor i området utifrån deras 

behov och förutsättningar 
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1.4 Unga 

 

1.4.1 Den öppna fritidsverksamhetens syfte 

Den öppna fritidsverksamhetens syfte är att erbjuda en frivillig, öppen och trygg mötesplats där de 

ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social 

utveckling. Verksamheten ska bygga på de ungas egna engagemang och vilja att medverka, uppleva 

och påverka. Syftet är också att unga ska få stöd i att bli den främsta resursen i sitt eget liv, och 

känna delaktighet i ett större socialt sammanhang.   

Syftet med att driva den öppna fritidsverksamheten i olika stadsdelar är att se och fånga upp de 

ungas behov och intresse av fritidsaktiviteter i bred bemärkelse, med nära tillgänglighet till där de 

unga rör sig.  

Prioriterade grupper: 10–12 år klubbverksamhet, 13-18 år öppen fritidsgårdsverksamhet 

 

1.4.2 Den öppna fritidsverksamhetens mål  

• Att de ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och 

social utveckling i en frivillig, öppen och trygg miljö 

• Att verksamheten bygger på de ungas engagemang och vilja att medverka, uppleva och påverka  

 

1.4.3  Syfte och mål för Emaus Lantgård 

Verksamheten på anläggningen Emaus lantgård syftar till att möjliggöra möten mellan människor, 

möten mellan människor och djur samt möten med naturupplevelser och spontana lekaktiviteter och 

genom detta bidra till glädje, lärande, utveckling, välbefinnande och hälsa. 

 

Prioriterade grupper: Barn och unga (0–18 år) 

 

Mål för Emaus Lantgård  

• Att erbjuda djur- och naturassisterande aktiviteter 

• Att erbjuda förutsättningar för spontan och säker utomhuslek samt en anläggning och en plats för 

öppen fritidsverksamhet 

• Att erbjuda pedagogisk vägledning, fortbildning och grund för utvecklad förståelse för djur och 

natur 
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1.5 Fritid 

 

1.5.1 Syfte med stöd till föreningsliv 

Kultur och fritid stödjer föreningslivets organisationer för att skapa förutsättningar för ett brett 

utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Ett utbud som motsvarar invånarnas önskemål och behov, 

bygger på människors engagemang och vilja att gemensamt ta ansvar och utvecklas beroende på 

samtidens trender och nya inriktningar.  

Syftet med stödet till föreningslivet är att skapa förutsättningar för allmännyttiga, ideella föreningar 

att organisera sig och bedriva verksamhet. Stödet ska utgå från demokratiska värderingar, normer 

och ideal. Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen för alla oavsett kön, 

ålder, socioekonomi och etnicitet.  Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika 

värde respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks.  

För att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter i föreningslivets organisationer krävs lokaler att 

bedriva verksamhet i, i syfte att träna, mötas, tävla och arrangera. Stödet till föreningslivet är avsett 

att skapa dessa förutsättningar. 

Prioriterade grupper: Barn och unga (7–20 år)  

 

1.5.2 Mål för stöd till föreningsliv 

• Att stimulera föreningslivet till att skapa en mångfacetterad och tillgänglig fritidssysselsättning 

• Att erbjuda attraktiva anläggningar som motsvarar föreningslivets behov 

 

1.5.3 Syfte med friluftslivsarbetet 

Kultur och fritidsförvaltningens friluftslivsarbete syftar till att skapa förutsättningar för ett attraktivt 

och hållbart friluftsliv för alla i kommunen - boende som besökare. 

Kultur och fritids arbete med friluftsliv syftar till att stödja människors möjligheter att vistas i 

naturen, uppleva välbefinnande och återhämtning, samt få utöva friluftsaktiviteter med 

allemansrätten som grund.  

Arbetet syftar även till att i samhällsutvecklingsprocessen stärka bevarandet och utvecklandet av 

områden för tätortsnära friluftsliv, områden med riksintresse för friluftsliv samt andra platser för 

naturupplevelser och rekreation. 
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Mål för friluftslivet 

• Att ge goda förutsättningar för invånare att uppleva välbefinnande och återhämtning i Uddevalla 

kommun  

• Att samordna kommunens arbete med de tio nationella målen för friluftsliv  

• Att tillhandahålla kommunen sakkompetens inom friluftsområdet 

• Att säkra en god tillgång till och kvalitet på tätortsnära friluftslivsområden.    

 

1.5.4 Syfte och mål för spontana aktiva mötesplatser 

Spontana aktiva mötesplatser finns för att inspirera människor till rörelse och aktivitet, tillsammans 

i grupp eller enskilt. Syftet är att sänka trösklarna för deltagande i aktivitet och öka tillgängligheten 

till densamma. På det sättet kan dessa bidra till att skapa jämlika förutsättningar till en god 

folkhälsa. 

 

Mål för spontana aktiva mötesplatser 

• Att underlätta för människor att utan kostnad eller krav på föreningsmedlemskap utöva 

fritidsaktiviteter, enskilt och tillsammans med andra.  

 

1.5.5 Syfte med anläggningar 

Syftet med anläggningarna är att erbjuda platser där människor kan mötas för att utöva ett 

gemensamt fritidsintresse. Anläggningarna syftar också till att stödja föreningsidrottens 

verksamheter och medlemmarnas möjlighet att delta i träning och tävlan, samt allmänhetens 

möjlighet att aktivera sig i olika former. Anläggningarna skapar också förutsättningar för 

idrottsverksamheten i skolan.  

Anläggningarna används även vid arrangemang, med syfte att möjliggöra positiva upplevelser av 

idrott som underhållning och för att väcka lust och nyfikenhet att själv medverka. 

 

1.5.6 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 möjliggöra positiva upplevelser av idrott som underhållning 

• Att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan 

Dessa mål gäller för Rimnershallen, Rimnersvallen, Agnebergshallen, Fridhemshallen, Bodele, 

skolidrottshallar och föreningsanläggningar.  

Följande anläggningar har dessutom specifika mål: 
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Walkesborgsbadet 

• Att skapa förutsättningar att bedriva simskola för utökad simkunnighet, vattenvana och säkerhet  

• Att bidra till friskvård och motion för allmänheten 

• Att skapa förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet för simidrotten samt för andra 

vattenverksamheters aktiviteter 

 

Landbadet 

• Att erbjuda lättillgänglig och trygg bad- och rekreationsupplevelse för invånare och besökare, 

med fokus på vattenlek och simträning för alla.  

• Att erbjuda en rekreativ plats och bevara badkulturen på den gamla kurorten Gustavsberg 

 

Bowlinghallen 

• Att allmänheten ska få möjlighet att bowla både som fritidsaktivitet och sportutövande 

• Att skapa möjligheter för träning- och tävlingsverksamhet för föreningar som har bowling i sin 

verksamhet  

1.6 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. 

Mål med Rampen 

 Att erbjuda besökarna en meningsfull fritid genom att vara en plats för såväl fysisk som 

mental urladdning och återhämtning – på egen hand och tillsammans  

 Att åstadkomma en användarstyrd verksamhet som i en levande dialog med besökaren 

främjar ett reellt inflytande 

 Att medarbetarna på Rampen stärks och utvecklas av varandras olika kunskapsområden 

 

1.7 Nämndens styrkort 

Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 finns som bilaga. 
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Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram 13 strategier som ska vägleda förvaltningens arbete till 

och med 2022. Av dessa har ett urval prioriterats av nämnden. De mest prioriterade områdena är 

arbetet att skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck och för idrott och hälsa, ett 

attraktivt friluftsliv, bevarande av kulturarv och kulturmiljöer, erbjuda och stödja såväl högintensiva 

som lågintensiva verksamheter och aktiviteter och det löpande arbetet att med olika aktörer skapa 

sammanhang för social gemenskap. Tre gånger per år kommer nämnden att få rapport på hur kultur 

och fritidsnämnden arbetar inom samtliga strategier. 

Därtill har kultur och fritidsnämnden ett antal mått, som säkerställer att utvecklingen sker i den 

riktning som avses. Förvaltningen återrapporterar resultaten på måtten till nämnden i samband med 

årsredovisningen.  

Förvaltningschef föreslår följande förändringar i måtten för 2021: 

Den kommungemensamma medarbetarenkäten som genomfördes september 2020 ger förvaltningen 

indikationer på förbättringsområden. Medarbetarenkäten kommer att genomföras fyra gånger per år 

och kommer därför ge fortlöpande indikationer på vad förvaltningen både förbättrar och behöver 

arbeta mer med.  Indexmåttet Engagemang är ett viktigt mått eftersom det hänger samman med 

många delar inom verksamheten som exempelvis målstyrning, kundnöjdhet samt medarbetarnas 

hälsa och välmående. Det är ett område där förvaltningens medarbetare ger lägre betyg (index 68 

för 2020) än kommunens genomsnitt vid mätningen.  

Medarbetarenkäten innehåller också ett mått på ambassadörskap. Måttet ger en indikation på hur 

många av medarbetarna som är stolta över sin arbetsplats och om de kan rekommendera Uddevalla 

kommun som arbetsplats. Ett negativt värde innebär att det finns fler kritiker än ambassadörer. 

Förvaltningen visar ett negativt resultat (-24 för 2020) som är lägre än kommunens genomsnitt vid 

mätningen. Det råder osäkerhet om respondenterna besvarat frågan utifrån stolthet över egen 

arbetsplats eller huruvida de kan rekommendera Uddevalla kommun som arbetsplats. Förvaltningen 

avser fördjupa frågeställningen för att skapa större klarhet i frågan. 

Förvaltningschef föreslår måttet Medarbetarnas upplevelse av engagemang ska öka med 

målsättningen index 72 för 2021 samt måttet Andelen ambassadörer ska öka med målsättningen -11 

för 2021. 

Avslut av måttet Giraffarrangörerna upplever att de fått utveckla sin kreativa förmåga och sitt 

organisatoriska kunnande. Måttet har följts upp i ett antal år och ger återkommande hög grad av 

måluppfyllelse. Förvaltningen konstaterar således att målet är uppfyllt och att arbetssättet för att 

uppnå målet har varit framgångsrikt. 
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Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och unga som bor i de av Uddevalla kommun 

identifierade utanförskapsområdena. Målsättningen för 2020 var 8 procent. Resultatet för 2019 var 

8,5 procent. För 2021 höjs målsättningen till 10 procent.  

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

Målsättningen för 2020 var 300 individer. Resultatet för 2019 var 410 individer. För 2021 höjs 

målsättningen till 400 individer. 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och socialt. Målsättningen för 

2020 var 54 procent. Resultatet för 2019 var 64 procent. Detta blir också målsättningen för 2021. 

För övriga mått föreslår förvaltningschef samma målsättning för 2021 som för 2020. 

Mått Senast resultat Målsättning 2021 

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

ordinarie verksamhet 

410 individer 400 individer 

Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och unga som bor i, de av Uddevalla 

kommun identifierade, utanförskapsområdena 

8,5 procent 10 procent 

Besökarna och deltagarna i kultur och fritids verksamheter ska vara nöjda med helheten 64 procent 70 procent 

Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn könsfördelning 29,5 procent 45 procent  

Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 3,67 3,7 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg miljö 90 procent 92 procent 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och socialt 64 procent 64 procent 

Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per invånare 0–17 år 13, 5 lån/person 13, 8 lån/person 

Andel aktiva låntagare per invånare ska öka 24,7 procent 25 procent 

Andel biblioteksbesök per invånare ska öka 7 ,84 besök 7,6 besök 

Medarbetarnas upplevelse av engagemang ska öka (Engagemang) Index 68 Index 72 

Andelen ambassadörer för Uddevalla kommun ska öka (eNPS) -24 -11 

 

Kultur och fritidsnämnden ansvarar också för ett kommunfullmäktigemått: Antalet aktiviteter i 

föreningarna ska öka. Närmare resonemang om måtten kan läsas i bilaga. 

Kultur och fritidsnämnden har också ett flertal uppdrag. Dessa återges i del II i verksamhetsplanen. 
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1.7.1 Ekonomisk översikt 

Kommunbidrag och investeringar 

Mkr Budget 2020 
Budget fast 

pris 2021 

Budget 

löpande pris 

2021 

Plan 2022 Plan 2023 

Kommunbidrag 143,8 145,0 146,3 142,7 142,7 

Investeringar 155,6 51,0 51,0 118,8 263,0 

 

Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med 1,2 mkr för 2021 och minskar med -2,4 mkr 

för 2022 och 2023. Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets 

planeringsförutsättningar uppgår till -3,8 mkr för 2021, -7,4 mkr för 2022 och 2023 och är avdraget 

i ovanstående kommunbidrag.  

Nämndens kommunbidrag utökas med +3,0 mkr i generell utökning, +1,3 mkr ökad hyra 

stadsbiblioteket, +0,5 mkr utredningar om Rimnersområdet och kulturstråk och +0,5 mkr hyra 

Studio 32 (Kungsgatan 32).  

På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 20 mkr för 

2021 och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt 

badhus. Under 2021 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först den dag 

då badhuset tas i drift.  

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden 

när investeringen är färdigställd. 

 

Nämndens ekonomiska förutsättningar för budget 2021 

Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2021 finns 145,0 mkr (fast pris) att fördela inom 

nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i löpande pris 146,3 mkr för 

2021. 

Uppräkning till löpande priser och särskilda justeringar har skett enligt nedan: 

- Löneökningar för 2020 är med i kommunbidragen om avtalen är färdigförhandlade och utbetalda 

oktober. I annat fall kompenseras detta senare. 

- Löneökningar för 2021 är inte med i kommunbidragen 

- PO-pålägget höjs från 39,20% till 40,15%. 

- Intäkter, material och tjänster i ramen höjs med 1,8 % enligt konsumentprisindex (KPI) 

- För internhyror tillämpas beräkningarna enligt riktlinjer och prissättningsmodell antagna 2019. 

- Lokalvård räknas upp med 3,2 % 

- Facilitet och fordon räknas upp med 2,1% 

- Internräntan sänks från 1,50 % till 1,25% 
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Investeringar 2021–2023 

I samband med material budgetdialogen 2020 redovisade kultur och fritidsnämnden 

investeringsbehov för planperioden 2021–2023 (KFN/2020:00033). 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 (KS/2020:00559 § 250) fastställdes flerårsplanens 

totala investeringsnivå. Den beslutade investeringsnivån är lika med de behov som presenterades i 

budgetdialogen. Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms inom tilldelat kommunbidrag 

kompenseras nämnden när investeringen är färdigställd. 

 

Simhall på Rimnersområdet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att den ekonomiska ramen för en ny simhall ska uppgå till 464 

mkr och att placeringen ska vara på Rimnersområdet. Simhallen kommer att byggas i direkt 

anslutning till Rimnershallen, med cirka 10 – 15 meter mellan. Mellan de båda hallarna kommer i 

framtiden finnas möjlighet att skapa ett gångstråk och en anknytning till övriga områdets 

aktivitetsytor och parkeringsplatser. Simhallen kommer att kopplas ihop med Rimnershallen genom 

en inbyggd glasbro på plan två, vilket kommer att skapa möjligheter att gå ”torrskodd” mellan de 

båda anläggningarna – mycket bra för kund/besökare och goda förutsättningar för optimerade 

driftsrutiner.  

 

Inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en 

bassäng om 50 meter med 10 banor, uppvärmningsbassäng som även är lämplig för 

simundervisning samt barnbassäng. Hoppbassängen ska vara integrerad i 50 metersbassängen. 

 

Det kommer att byggas en höj-och sänkbart botten i aktuell undervisningsbassäng.  

50 metersbassängen kommer att utrustas med två höj- och sänkbara väggpartier samt mellan dessa 

en höj- och sänkbar botten.  Således kan 50 metersbassängen delas in i tre sektioner samtidigt (ex. 

simträning, vattengymnastik/rehab och hopp eller undervattensrugby).  

 

Simhallen kommer att utrustas med café och tillagningskök, gemensam reception/entré till simhall 

och Rimnershallen samt konferensrum och personalutrymmen.  

 

En preliminär driftskostnadskalkyl utifrån förändrat investeringsutrymme och 

komponentredovisning innebär att driftreserven bör uppgå till minst 21,2 mkr. Till detta ska 

tilläggas att det finns behov av investeringsmedel för inventarier 2024, detta investeringsbelopp 

samt ytterligare behov av utökat kommunbidrag kommer att tas fram när projekteringen är klar. 

 

Ett tillskott av kommunbidrag på ca 21,2 mkr exkl. kommunbidrag för inventarier när nya simhallen 

tas i bruk. Under planperioden 2021–2023 behövs ca 320 mkr i investeringsmedel, totalt 464 mkr 

för anläggningen exkl. inventarier. 
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Rimnersvallen 

För Rimnersvallen finns en reinvestering sedan tidigare i budgetdialogen, planerad till åren 2021–

2023. Det handlar om en reinvestering på läktare, löparbanor samt tillgänglighetsanpassning. 

Inventering av brister på Rimnersvallens läktare pågår i samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna reinvestering påverkas av uppdraget om Rimnersområdet 

som idrottscentrum. En ny utredning samt behovsanalys och kalkyl pågår inför reinvesteringen. 

Förstudie pågår. Uppdraget är utökat med åtgärd och önskad färdigställande 2023.  

 

Politiska beslut rörande nivån på arenans standard är en prioriterad fråga för fortsatt hantering av 

renovering alternativt nybyggnad av Rimnersvallen. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (KF ÖS 

6) Uppdrag att anpassa anläggningen till SM standard för friidrott, samt standard Superettan för 

fotboll. Målsättningen är att det färdigställs under 2023.  

 

I flerårsplan finns för åren 2021–2022 avsatt 33 mkr för investeringar, faktiskt behov av 

investeringsutrymme är kopplat till den pågående behovsanalysen och en första grov kalkyl 

kommer att utgöra underlag i budgetdialogen inför flerårsplan 2022–2024. Investeringskostnad 

innebär också behov av drift- och kapitalkostnader när investeringen tas i bruk. 

 

Konstgräsplaner kommunövergripande 

I Uddevalla kommun finns i dagsläget flertalet konstgräsplaner, varav 5 av fullmåttstorlek. Kultur 

och fritidsförvaltningen har i egen regi bland annat en fullmåttsplan på Rimnersvallsområdet samt 

mindre planer på näridrottsplatserna på Dalaberg och Tureborg. Utöver dessa finns tre 

konstgräsplaner på föreningsanläggningar, som kommunen medverkat till finansiering av och äger i 

viss utsträckning: Thordéngården, Fridhem och Undavallen. Den femte konstgräsplanen av fullmått 

(Ljungskile) ägs och förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Som en konsekvens av simhallsplaceringen jobbar förvaltningen med tillfälliga ersättningsytor och 

reinvesteringar i befintliga konstgräsplaner. Vidare jobbar vi med nya överenskommelser i syfte att 

stödja föreningarna samt till del öka kommunens rådighet över befintliga tider.  

 

En konstgräsplan med normal/hög utnyttjandegrad har en garantitid om ca 8 år – och livslängden är 

direkt avgörande av drifts- och underhållsrutiner, serviceintervaller samt träningsstrukturer. Detta 

innebär att kommunen och föreningarna måste utveckla nya samarbetsformer i syfte att öka 

nyttjandegraden, värna miljöperspektivet och samtidigt bibehålla kvalité på planerna samt optimera 

livslängden. Förvaltningen kommer att teckna serviceavtal för löpande besiktningar, skötsel och 

underhållsrutiner, kompetensutveckling och rådgivning i syfte att optimera och förlänga livslängd. 

En översyn av aktuell maskinpark och skötselutrustning är av stor vikt.  
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Under hösten 2020 reinvesterades ca 2.6 mkr i Undavallen. Under 2021 kommer förvaltningen att 

stödja en reinvestering på Thordéngården och under samma år kommer förvaltningen att, i 

samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltingen, ta tillbaka Fridhem. Förvaltningen kommer att 

ansvara för driften på Fridhem från övertagandet.  

 

Inom ramen för tillfälliga ersättningsytor planeras ytterligare anläggning av en konstgräsplan under 

2021.  

 

Ovanstående reinvesteringar (Undavallen) kommer att säkra funktion under ca 8–10 år framöver 

men också kräva nya beslut om reinvesteringar i flerårsplan 2028–2030.  

 

Inom ramen för Rimnersområdets utveckling och återförande av konstgräsplan till området behöver 

beslut om investering fattas, sannolikt i flerårsplan 2023 – 2025. Att nylägga en konstgräsplan 

(beroende av förutsättningar) bedöms kosta ca 10 mkr.  

 

I flerårsplanen finns investeringsmedel på 17 mkr för 2021–2023. Kultur och fritidsnämnden har 

inget utrymme inom ram att finansiera drift av investeringarna för perioden. Behov finns av utökat 

kommunbidragsram vilket behöver kompenseras nämnden när investeringen är klar. 

 

Emaus lantgård 

Emaus lantgård har behov av åtgärder för att förhindra skaderisk och åtgärda arbetsmiljöproblem. 

Det finns även behov av vissa nya utrymmen såsom förråd. Behovsanalysen innehåller en rad olika 

funktioner och utrymmen. Det som ingår i en lokalinvestering är grovfoder- och 

bäddmaterialsförråd i markplan och med ståhöjd samt ett hinder- och lekmaterialförråd. Investering 

på 2 mkr för 2021, utrymme saknas att finansiera kapitalkostnader. Behov av utökat kommunbidrag 

begärs när investeringen är slutförd.  

 

Kulturstråk (Hus för kultur) 

Kultur och fritidsnämnden fattade i november 2019 beslut om att beställa en förstudie om lokaler 

för det fria kulturlivet, KFN 2019/00162 §133, baserat på behovsanalysen ”Hus för kultur”. 

 

Aktuell investering ska inte sammanblandas med eventuellt bygge av 

Kulturhus/stadsbibliotek/kulturskola/stadshus i centrum. Det är en separat fråga och dessa 

investeringar konkurrerar inte med varandra på något sätt. Denna investering ska istället jämställas 

med investeringar i idrottshallar, fotbollsplaner och liknande. Det vill säga, kommunen bereder 

lokaler/ytor för att föreningslivet ska ha möjlighet att verka och utvecklas.  

 

I Kultur och fritidsförvaltningens behovsanalys framgår tydligt att kommunen lider brist på utbud 

av lämpliga lokaler för det lokala kulturlivet. Kulturområdet har varit eftersatt under längre tid och 

kulturområdets andel av det totala kommunbidraget har stadigt sjunkit. De kommunalt ägda lokaler 
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som står till kulturella aktörers förfogande utgör en mycket liten andel av det totala utbudet. 

Uddevalla kommun har under överskådlig tid endast gjort smärre satsningar i lokaler för 

kulturlivet. Behovet av en utökning av ändamålsenliga arrangemangslokaler för såväl dans, teater 

och musik är framträdande, särskilt för en mindre publik. 2023 förvinner dessutom det lilla 

kulturhuset Bastionen och möjligheten att arrangera konserter där, på grund av rivningskontrakt. 

 

Genom upprustning av byggnaden på Kungsgatan 32, verksamhetsanpassning 

av Lotcen (Kungsgatan 30) samt förhyrning av delar av Frideborg (Kungsgatan 28) skapas ett 

sammanhållet stråk i Uddevallas stadskärna som erbjuder rum för såväl skapande som arrangemang 

inom alla konstarter. Genom att ta tillvara befintliga lokaler i centralt läge med högt kulturhistoriskt 

värde minskar troligen också investeringskostnaden, jämfört med nybyggnation. Den 

centrala geografiska platsen i stadens centrum är viktig också ur tillgänglighetssynpunkt.   

 

Förstudierapporten omfattar endast de byggnationer och underhåll som krävs för de kommunägda 

byggnaderna, Kungsgatan 30 och 32. Förhyrning av delar av Frideborg omfattas inte av förstudien 

då den privata fastighetsägaren utför begärda ändringar och sedan hyr ut lokalen till kommunen.  

Investeringen i de två kommunala fastigheterna samt förhyrningen av delar av Frideborg ska ses 

som ett sammanhållet projekt. Dock fördelas kostnaderna på två olika förvaltningar och det görs en 

uppdelning mellan investering och drift.  

Investeringen för de kommunägda byggnaderna uppgår enligt förstudien till 30 mkr. Investeringar i 

för scenteknik, ljud och ljus, samt möbler uppgår till 6,8 mkr. Investeringsmedel fördelar mellan 

åren, 1,0 mkr 2021 1,0 mkr, 21,8 mkr 2022 och 14,0 mkr 2023. Totalt 36,8 mkr för perioden 2021–

2023. Under 2021 har tillförts ett utökat kommunbidrag på 0,9 mkr. Ytterligare utökat 

kommunbidrag för verksamheten och drift av lokalerna tillkommer för 2022 och 2023, vilket 

kommer tas fram till budgetdialogen 2021. 

 

Konstnärlig gestaltning 

Konstnärlig gestaltning ska ske på det sätt som bedöms lämpligt utifrån antaget styrdokument för 

gestaltning av offentliga miljöer, ”Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen”, antagen av 

kommunfullmäktige 2011-04-13, § 87. Beloppet för konstnärlig gestaltning baseras på att 1 % av 

respektive års investeringar utgör årlig ram. Detta belopp beslutas i samband med att 

kommunfullmäktige antar flerårsplanen.  

 

Enligt flerårsplan 2021–2023 är investeringsramen 588 mkr 2021, 658 mkr 2022 och 878 mkr 2023. 

Bedömning bör ske utifrån skälig nivå, därför har nivån satts utifrån planerade investeringar som 

tidigare erhållit igångsättningsbeslut under planperioden, vilket är drygt 300 mkr per år. En 

osäkerhet finns från 2023 då flertalet investeringar både re- och nyinvesteringar flyttas fram i tid. 

En ny bedömning bör göras varje år. Nivån får därför vara kvar på 3 mkr per år. Behov av utökat 

kommunbidrag för kapitalkostnad på ca 0,05 mkr per år. 
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Löpande investeringar 

Investeringsnivån för reinvesteringar i form av inventarier och maskiner är 5,0 mkr för respektive år 

under planperioden. Investeringsobjekten fastställs i samband med förvaltningens arbete med 

budget 2020. Ökade drift- och kapitalkostnader finansieras inom tilldelat kommunbidrag. 

 

 

 

Förvaltningschefens förslag till budget 2021 

Förvaltningschefens förslag till budget 2021 utgår från samtliga avdelningarnas ramar för budget 

2020 med justeringar/uppräkningar i form av avdrag/tillskott.  

Kultur och fritidsförvaltningen arbetade fram förslag på besparingsåtgärder som beslutades inför 

2020, kompletterat med beslut under våren 2020. Besparingar/effektiviseringar har skett genom 

förändringar i organisation och arbetssätt, effektivare lokalutnyttjande, avgifts- och taxehöjningar, 

avstå och begränsa utbud, minskad servicegrad och bemanning samt minskat stöd till civilsamhället.  

Några av de beslutade effektiviseringarna/besparingar kommer att verkställas under 2021.  

Under 2021 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med effektiviseringar och åtgärdsförslag inför 

2022 och 2023, då ytterligare minskade ramar finns beslutat i flerårsplan 2021–2023. 

 

Bidraget till Regionteater Väst för 2021 är 5,178 mkr 

 

Bidraget till Bohusläns museum för 2021 är 10,314 mkr  

 

Avgifterna inom bibliotek och bibliotekens schablonpriser föreslås vara oförändrade. 

Kulturskolans terminsavgifter och kortare kurser föreslås vara oförändrade. 

För övrig verksamhet inom kultur föreslås avgifter vara oförändrade. 

För Agnebergshallen, Bodelefälten, Fridhemshallen, Rimnersvallen, Rimnershallen, Källdalshallen 

och för övriga lokaler föreslås mindre justeringar.  

För Undavallen föreslås en ny taxa motsvarande taxa som Rimnersvallens C-plan. 

För Bowlinghallen föreslås att taxan Seriepriser föreningar ersätts av Träningskort för att locka till 

sig fler föreningsanslutna att bowla utanför ordinarie träningstid. Taxa för Seriespel/Hallserien 

föreslås en ökning som följer övriga bowlingsverige. 

För Walkesborgsbadet föreslås en sänkning av Arrangemangstaxor, då taxa för 2020 är relevant för 

en ny och större anläggning. Taxan kommer att höjas stegvis för infasning i ny anläggning 

2024/2024. Taxa för Träningskort tas bort då denna pristaxa skapar förutsättningar att bedriva 

konkurrerande verksamhet mot privata aktörer därav finns behov av att ta bort den och endast sälja 

Kombinationskort Sim- och träning. 
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Förvaltningschef föreslår att införa avbokningsavgift för föreningar som inte inkommer med 

avbokningar inom angiven tid. Detta för att undvika att föreningar avbokar sent och att tiderna 

därmed inte kan nyttjas.  

 

Förvaltningschef föreslår även att införa avgifter förknippade med föreningars försummelse av 

övriga uppsatta lokalbokningsregler. Dessa innebär att föreningar blir ersättningsskyldiga om de 

bryter mot regler såsom ej återlämnade passerkort, öppnade dörrar och fönster och på annat sätt icke 

återställda lokaler efter avslutat pass. 

 

Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2021–2023 är 51,0 mkr 

2021, 118,8 mkr 2022 samt 263,0 mkr 2023 enligt flerårsplan 2021–2023.  

 

 

Budget per verksamhetsområde 2021 

Ovanstående innebär nedanstående nettobudget - kommunbidrag per verksamhetsområde (löpande 

priser i mkr) 

Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kultur 2,3 36,8 34,5 

Bibliotek 0,5 26,1 25,6 

Unga 1,2 20,3 19,1 

Fritid 16,4 68,8 52,4 

Gemensam verksamhet 0,0 14,7 14,7 

Summa 20,4 166,7 146,3 
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Del II  
Del två är information till kultur och fritidsnämnden. Det är förvaltningens egen plan på hur 

organisationen ämnar möta de politiska målen.  

 

2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar 

Rum för meningsfull tillvaro i en exceptionell tid 

Det är oroliga tider vi lever i. En global pandemi har lamslagit stora delar av den ekonomiska marknaden, 

branscher slås ut och folk förlorar jobbet. Samhällen sluts och rädslan och oron ökar.  

Den sociala hållbarheten är satt på hård prövning. Som en historisk sanning slår kriser hårdast mot dem som 

redan har det sämst.1 Familjer som tidigare hade en tuff ekonomisk situation kan få det allt svårare att få 

vardagen att gå ihop. I Uddevalla var det redan före krisen stora skillnader vad gäller försörjning och 

disponibel inkomst. 2016 hade män i området Uddevalla kust mer än dubbelt så hög årlig disponibel inkomst 

som kvinnor i norra Uddevalla.2 När krisen är över, förmodas skillnaderna knappast ha minskat. 

Pandemin har inte bara inneburit en ekonomisk kris; den vänder upp och ner på samhällets mest vardagliga 

och förgivettagna aktiviteter. Föreningar ställer in sina aktiviteter, institutioner stänger, kulturella evenemang 

skjuts på framtiden. Umgänget med familjen och vänner sker under hårda restriktioner. Inte ens matinköp går 

att genomföra för vissa grupper.  

Social distansering i ett polariserat samhälle 

Förhållningsreglerna för folket är tydliga; undvik att mötas, håll avstånd och stanna hemma. Människorna 

uppmanas att sluta sig kring den lilla krets som utgör den primära familjen av hänsyn till riskgrupper och för 

att minska den allmänna smittspridningen. Detta gör barn som lever i dysfunktionella familjer särskilt 

utsatta. Till skillnad från många andra länder valde Sverige att hålla grundskolorna öppna, vilket har 

underlättat för de barn vars mål mat i skolan utgör det primära. För de barn som går i gymnasiet, förväntades 

dock familjen stå för lunch och internetuppkoppling. Bristen på det senare riskerar att leda till svårigheter för 

barnen att hänga med i skolarbetet, med stor oro över skolresultat och hopplöshet inför framtiden som följd, 

skriver BRIS (Barnens rätt i samhället) tillsammans med en rad barnrättsföreningar i en debattartikel 

publicerad i juni 2020. 

SKR har av förekommen anledning i samarbete med Halmstad kommun genomfört barnkonsekvensanalys i 

fråga om hur pandemin och stängning av gymnasieskolorna påverkat elevernas rätt till utbildning, hälsa och 

utveckling.3 

Den sociala oron i Uddevalla 

Länsstyrelsen gick ut till kommunerna och varnade för att risken för social oro kan öka i samband med 

Corona. Social oro är ett begrepp som också det brottsförebyggande rådet (BRÅ) i kommunen använder sig 

                                                      
1 Exempelvis: https://www.dn.se/sthlm/coronapandemin-slar-hardare-mot-fattiga-i-stockholm/  
2 Välfärdsredovisning 2018 s. 37 
3 SKR 2020-04-28 Barnkonsekvensanalys Barnens rättigheter kopplat till covid-19-pandemin 

https://www.dn.se/sthlm/coronapandemin-slar-hardare-mot-fattiga-i-stockholm/
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av. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skrev 2014 en rapport som beskriver den komplexa 

samhällsfråga som karaktäriseras av sociala risker, social oro och brist på social hållbarhet.4  

För att närma sig begreppet Social oro, behöver dess utgångspunkt definieras, nämligen Social balans. Detta 

är ett tillstånd i samhället (bostadsområdet, kommunen, regionen, landet) där befolkningens normer 

”stämmer väl överens med samhällets utveckling och inriktning”, det vill säga en utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (den 

vedertagna definitionen av hållbar utveckling).5  

Sociala risker definieras som ”möjligheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med ursprung i 

människors relationer, livsvillkor och levnadsförhållanden som kan ha negativa konsekvenser på det som en 

grupp människor bedömer vara skyddsvärt”.6 Får dessa risker fäste i samhället, uppstår social obalans. När 

dessa effekter blir synliga i samhället, dvs ”när den sociala obalansen tar sig uttryck i det offentliga rummet” 

har samhället ett tillstånd av social oro.7 

I Uddevalla kommun finns bostadsområden där det enligt BRÅ finns risk för social oro. I ett sådant läge är 

främjande och förebyggande åtgärder av största vikt för att förhindra att social oro utbryter. Otillräckliga 

insatser riskerar inte bara att leda till social oro, utan också till livslånga utanförskap.  

Vad kostar utanförskapet? 

Varje livslångt utanförskap kostar samhället 10 till 15 miljoner kronor, minst.8 Bakom ett utanförskap ligger 

ofta en kombination av segregering, arbetslöshet, misslyckade skolresultat och psykisk ohälsa.  

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har sedan slutet av 1970-talet forskat om hur utanförskap uppstår och 

utvecklas och om de samhällskostnader som följer utanförskap. Tecken på risk för framtida utanförskap för 

en individ går att upptäcka tidigt i livet och den negativa utvecklingen går att bryta med rätt metoder. Ju 

tidigare insatser sätts in, desto billigare och effektivare. Nilsson menar ” att reducera den uppväxande 

generationens framtida utanförskap är en av de verkligt stora samhällsutmaningarna moraliskt och mänskligt. 

Det utgör också en av de verkligt stora ekonomiska utmaningarna för våra välfärdsystem. Kostnaderna för 

utanförskapet är ofantliga såväl ekonomiska som mänskliga. Därmed är värdet av att undvika ett utanförskap 

och dess kostnader enormt”.9 

En av de mest framträdande lärdomarna, enligt Nilsson, är att inte betrakta insatser kring barn som 

kortsiktiga kostnader utan som långsiktig social investering i vår framtid. För ett framgångsrikt arbete, menar 

Nilsson, är det av allra högsta vikt med helhetssyn och samverkan. 

Krafter för ökad social sammanhållning och vidgade livsrum  

I detta sammanhang finns skäl att påminnas om den offentliga verksamhetens kärna; nämligen att arbeta 

målinriktat för den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd samt särskilt trygga rätten till 

arbete, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och goda förutsättningar för hälsa.  Det är således 

det allmännas ansvar att förebygga utanförskap. Ett ansvar som inte går att värja sig ifrån och som involverar 

alla kommunens förvaltningar. Det är påfallande tydligt att den enskildes personliga, ekonomiska och 

                                                      
4 Social oro ur ett kommunalt perspektiv. MSB 2014 
5 Ibid s. 9 
6 Ibid s. 9 
7 Ibid s. 10 
8 Sociala investeringar kring barn och unga, Ingvar Nilsson 2012. s. 11 
9 Sociala investeringar kring barn och unga, Ingvar Nilsson 2012. S 11 
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kulturella välfärd säkras genom kommunens förmåga att skapa helhetssyn och samverkan; mellan 

förvaltningarna, mellan kommun och civilsamhälle och med andra offentliga och privata aktörer.    

En plan för integration håller för närvarande på att skrivas fram. Hela den kommunala organisationen är 

berörd av frågan. För att få till stånd en reell och långsiktig lösning, krävs att den kommunala organisationen 

som helhet har en samlad strategi, där vi gemensamt samordnar kompetensen och tar till vara de erfarenheter 

som redan finns i våra verksamheter.  

Kultur och fritid ger förutsättningar för en meningsfull tillvaro 

När det lokala brottsförebyggande rådet i Uddevalla samlas för att planera insatser för att stävja risken för 

social oro, är aktiviteter ett nyckelord. Att skapa en meningsfull tillvaro för de människor som bor i dessa 

områden, att ha någonting att göra, anses vara den viktigaste faktorn. 

Kultur och fritidsnämnden ger kulturen plats, så människors möjlighet att uttrycka sig och ta del av andra 

nya perspektiv stärks. Kultur och fritidsnämnden stärker civilsamhällets förmåga att skola människor i 

demokratiska färdigheter och värderingar. Kultur och fritidsnämnden erbjuder plats för kunskapsförmedling 

och folkbildning, för det livslånga lärandet. 

Kultur och fritidsnämnden erbjuder rum för människor att mötas, delta och uppleva tillsammans, i en anda av 

frivillighet, lust och nyfikenhet. Genom att engagera sig i ett kultur- eller fritidsintresse och utveckla sitt 

kunnande, växer människor, lär sig nya saker och känner stolthet över sig själva. Kultur och fritidsnämnden 

hjälper människor att bli den främsta resursen i sitt eget liv.  

Som kultur och fritidsnämndens ordförande skriver i kultur och fritidsguiden om den nyetablerade 

verksamheten Rampen i Källdal: ” Liksom hjärtat är kultur och idrott den pumpande kraft som får oss 

människor att överleva och växa”. 

Arbetet kräver närvaro och tillgänglighet. Det förutsätter erforderliga resurser.  

 

2.2 Kultur och fritidsförvaltningen 

I Uddevalla kommuns flerårsplan lyfts breda, förvaltningsövergripande välfärdssatsningar för ökat 

välbefinnande, social sammanhållning och förbättrad folkhälsa, särskilt riktat mot barns och 

ungdomars livsvillkor. Den samlade kompetensen hos kultur och fritidsförvaltningens medarbetare, 

som dagligen möter barn och ungdomar på deras fria tid i våra verksamheter, kommer vara 

ovärderlig i de samverkansprojekt som kommunstyrelsen samordnar under planperioden.  

 

Stora stadsutvecklingsprojekt är i rullning, där kultur och fritidsförvaltningen spelar en central roll. 

Det kulturstråk som under planperioden kommer att etableras i centrala Uddevalla, tillsammans 

med renoveringen av kulturskolans lokal på Skolgatan kommer att ge stadskärnan ett välbehövligt 

lyft och det lokala kulturlivet en länge efterlängtad prioritet. Utvecklingen av Rimnersområdet, 

byggnationen av ny simhall och etablering av ny ridanläggning stärker kommunens attraktivitet, 

gynnar rörelseglädjen och främjar den sociala gemenskapen. Men förarbetet fordrar också att 
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förvaltningen säkrar de personella resurserna och kompetenserna som behövs och utvecklar 

samarbete mellan avdelningar och förvaltningar. 

 

Allmänheten har högt förtroende för våra verksamheter och vår personal, vilket bland annat den 

senaste brukarundersökningen på stadsbiblioteket visade. Förtroende och tillit är våra främsta 

resurser för att kunna skapa goda förutsättningar för invånarna att uppleva, skapa, påverka och delta 

i ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla. Detta förutsätter i sin tur att vi lyckas skapa verksamhet 

som är relevant och intressant, som speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan 

med invånare och besökare. För ett lyckat sådant arbete krävs tid för omvärldsbevakning och 

analys, något som behöver ges mer utrymme. Förvaltningen kommer under planperioden att ägna 

särskild uppmärksamhet åt att bygga strukturer, både organisatoriskt och genom processer, för att 

skapa effekt i omvärldsanalysen. Genom att stärka och utveckla kommunikationen internt och 

externt skapar vi förutsättningar för ökad samverkan. Samverkan mellan avdelningar och 

förvaltningar, mellan förvaltning och politik och mellan kommun och våra invånare, besökare och 

civilsamhället. Det är helt nödvändigt att kraftsamla kring gemensamma målsättningar för att 

hushålla med resurser, men samtidigt är det också ett givande och inspirerande arbetssätt.  

 

Kultur och fritids medarbetare är den största tillgång förvaltningen äger. Genom att ta tillvara 

medarbetarnas kunskaper stärker vi kompetensen inom och mellan arbetsgrupper. Medvetet 

arbetsmiljöarbete, långsiktig kompetensförsörjning, metodisk kunskapsöverföring och gott 

ledarskap är grundläggande områden för att alla som jobbar på kultur och fritidsförvaltningen ska 

må bra på jobbet, känna engagemang och stolthet och vara självklara medspelare i utvecklingen av 

Uddevalla kommun.  

Nedan följer en specificering av de olika prioriterade områdena. 

 

 Utveckla jämställt 

Uddevalla kommuns strategiska plan (2020–2022) lyfter vikten av en hållbar samhällsutveckling, 

med betoning på de globala hållbarhetsmålen. Ett av dessa mål handlar explicit om jämställdhet 

(mål 5). Kultur och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att arbeta med jämställdhet 

genom att synliggöra hur jämställdhetsarbete ökar kvaliteten i den kommunala verksamheten, 

motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och 

medvetet vis. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen ska arbeta systematiskt med jämställdhetsperspektivet så att våra 

brukare oavsett kön erbjuds likvärdig service och våra resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar. Det övergripande syftet med Utveckla jämställt är att göra 

jämställdhetsintegrationen relevant, tydlig och överskådlig för alla anställda inom förvaltningen, 

öka förvaltningens kunskap om hur vi kan bedriva vår verksamhet på ett jämställt sätt och hur vi 
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därmed också kan inkludera jämställdhet i vårt kvalitetsarbete. Förvaltningen har en gemensam 

jämställdhetsplan som revideras årligen och ingår i det ordinarie styr- och ledningssystemet. 

 

 Utveckla pilotverksamheten på Rampen 

Under hösten 2020 startade tvärsektoriell kultur- och fritidsverksamhet i Källdal. Ett bibliotek med 

meröppet, öppen fritidsverksamhet, öppna aktivitetsrum och idrottshall är inkluderade i 

verksamheten Rampen. Arbetsgruppen är tvärprofessionell och utformar nya arbetssätt 

förvaltningsinternt och i samspel med besökare. Under planperioden kommer förvaltningen att följa 

upp utvecklingen av verksamheten och analysera de arbetssätt som går att applicera på andra 

verksamhetsområden. 

 

 Utveckla digitala och automatiserade processer 

Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utveckla digitala och 

automatiserade processer. Uppdraget innehåller såväl kommunövergripande investeringar som 

förvaltningsinterna åtgärder. Kultur och fritidsförvaltningen har utgått ifrån den rapport som gjordes 

i projektets inledande skede. Under perioden kommer utvecklingen av taggsystem för våra 

verksamhetslokaler att fortgå, liksom samarbetet i IT-rådet. Under 2021 kommer förvaltningen att 

med hjälp av IT- avdelningen skanna/kartlägga arbetsuppgifter och tjänster där automatisering är 

möjlig för att utveckla och effektivisera ytterligare i förvaltningen. 

 

 Strategi för att hantera tillfälliga externa medel i långsiktig planering 

Kultur och fritidsnämnden kompenseras inte för demografiska förändringar. Det har lett till att 

förvaltningen löpande använt externa bidrag för att kunna finansiera den ökning av antalet barn och 

ungdomar som deltar våra verksamheter. Medlen har också använts till verksamhetsutveckling och 

särskilda insatser riktade till de av Uddevalla identifierade utanförskapsområden. Förvaltningen 

kommer under planperioden att se över möjligheterna att åstadkomma en mer långsiktig rutin för 

hantering av de tillfälliga externa medlen, för att skapa bättre kontinuitet. 

 

 Kartläggning och utveckling av spontana aktiva mötesplatser tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan 2018 haft ett pågående samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen avseende de ytor som har använts eller kommer att användas som 

spontana aktiva mötesplatser på olika platser i kommunen. En inventering är gjord avseende de ytor 

som är i behov av upprustning. Återstår gör att skapa en gemensam plan för hur dessa ytor ska 

utvecklas, hur ansvarsfördelningen ska se ut, samt att utforma en långsiktig plan för vilka framtida 

ytor som ska formas i och med samhällsförändringen. 

 

 Utforma en kompetensförsörjningsplan för kultur och fritidsförvaltningen 



 Verksamhetsplan 2021–2023  26 (35) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

För att möta kommande pensionsavgångar, utveckla medarbetare och verksamhet samt vara 

medvetna om framtida kompetens/rekryteringsbehov behöver förvaltningen ta fram en 

kompetensförsörjningsplan. Planen blir en del i arbetet med kommunens övergripande 

kompetensinventering och kompetensförsörjningsplan som leds av HR avdelningen. 

 

 Utforma en gemensam introduktion till nyanställda medarbetare 

En bra introduktion skapar en positiv och trygg start för nya medarbetare. Introduktionen för 

nyanställda ses över och tydliggörs till stöd för både chef, handledare och ny medarbetare. 

Processen beskrivs och kopplas till viktiga checklistor, dokument och rutiner.  

 

 Samverka resurser för att öka tillgängligheten och attraktiviteten till samt utbudet av kultur 

och fritidsverksamheter för barn och unga 

Uppdraget handlar om att samordna kompetenser och resurser samt utveckla metoder och arbetssätt 

för att kunna bredda utbudet på aktiviteter, antalet platser för aktiviteter samt de grupper barn och 

unga som nås av utbudet. Syftet är att hitta och stödja gemensamma aktiviteter för att nå fler barn 

och unga. 

 

2.2.2 Förvaltningsgemensamma nyckeltal 

Nyckeltal 

Andel gånger Planera jämställt används vid verksamhetsplanering 

Andel arrangemang och aktiviteter som planerats/marknadsförts ur ett jämställdhetsperspektiv 

    2.3 Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet omfattar kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, administrativa 

avdelningen samt andra gemensamma aktiviteter.  Andel av åtgärder för minskade nettokostnader 

2021 och 2022 för kultur och fritidsnämnden redovisas på gemensam verksamhet. 

 

Administrativa avdelningens ansvarsområden 

• Vara en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, nämnd, chefer och övriga anställda 

• Stödja organisationen i effektiv resursanvändning i enlighet med organisationens mål 

• Samordna, förenkla och utveckla förvaltningens administrativa och strategiska frågor inom 

administrativa avdelningens olika arbetsområden 

• Öka kunskapen om de administrativa styr- och stödsystemen, samt bidra till 

kompetensöverföring inom organisationen 
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Politiska uppdrag  

Politiska uppdrag 

Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela 

samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis (N) 

Ordförandeuppdrag om medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus lantgård (ordf) 

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 8) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att 

träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) 

 

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 5) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 8) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 8) 

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 6) 

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att förstärka och skapa en tydligare organisation för 

säkerhetsarbetet (KF ÖS6) 

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 7) 

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 7) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 8) 

2.3.1 Ekonomisk översikt 

mkr Budget 2020 
Budget löpande pris 

2021 
Plan 2022* Plan 2023* 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 13,5 14,7 11,1 11,1 

Netto 13,5 14,7 11,1 11,1 

* inkl ramförändring kultur och fritid 

  



 Verksamhetsplan 2021–2023  28 (35) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

2.4 Kultur och bibliotek 

Målgruppen barn och unga växer och kultur och biblioteksverksamheterna får en större och mer 

mångfacetterad grupp att nå ut till. Barn och ungdomslitteratur, barnverksamheten på biblioteken, 

kulturskolan, barnkulturprogrammet och giraffstödet är verksamheter som ska nå alla barn i vår 

kommun. Metodutveckling pågår i alla verksamheter för att nå fler unga, speciellt i våra 

utanförskapsområden. Denna bör fortsätta och samverkan inom och mellan förvaltningarna bör 

stärkas för en gemensam kunskapsbildning, resurseffektivisering och andra synergieffekter med 

barn och unga i fokus.  

 

En stor del av den metodutveckling som genomförts de senaste åren har finansierats av externa 

projektmedel. Medel som söks årligen vilket ger en osäker finansieringsform och svårighet att 

planera långsiktigt. I takt med att målgruppen växer ska förvaltningen spara pengar vilket innebär 

en minskning av utbudet istället för att utveckla det i takt med behoven. Prioriteringar blir 

nödvändiga och utmaningarna kring att nå ut till alla och sänka trösklarna till verksamheterna blir 

allt svårare.  

 

Kultur- och biblioteksverksamheterna är oerhört viktiga för yttrandefriheten och värnandet om ett 

demokratiskt samhälle. Att alla människor har möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samt att kunna 

tillgodogöra sig litteratur och annan skriven text är grunden för individens utveckling och 

delaktighet i samhället. Det är en stor utmaning att nå människor som idag inte tar sig till eller 

använder våra verksamheter. För att sänka trösklarna arbetar verksamheterna både med att skapa 

attraktiva miljöer och ett angeläget utbud samt med att erbjuda aktiviteter platser där 

verksamheterna inte brukar vara. Det är svårt att balansera resurser för det utåtriktade arbetet 

parallellt med det ordinarie. Det innebär en konkurrens med andra målområden där det är svårt att 

få personalresurserna att räcka till.  

 

För att klara bibliotekets uppdrag om användandet av ny informationsteknik krävs både ny och 

återkommande uppdaterad kompetens, teknik och en anpassad tillgänglig lokal. När bibliotekets 

resurser styrs om för att arbeta med det digitala utanförskapet påverkas bibliotekets övriga 

verksamheter och resurser.  

 

Plats för kultur  

Kultur och bibliotek har stora lokalmässiga behov. Kulturskolans lokaler, på Skolgatan 4, lider av 

eftersatt underhåll som påverkar verksamheten, framför allt personalens och elevernas arbetsmiljö, 

då ljudisolering och ventilation saknas. Kommunen tillhandahåller inte lokaler för kultur till 

kulturföreningar, såsom man gör till idrottsföreningar. Därför blir satsningen på Kulturstråket en 

viktig pusselbit i den gemensamma infrastrukturen för ett rikt kultur- och fritidsliv.  

 

Stadsbiblioteket har behov av en mer ändamålsenlig och centralt placerad lokal för att även 

fortsättningsvis kunna uppfylla sin roll som kulturellt, socialt, informations- och kunskapscentrum. 

Giraffstödet, som stödjer unga arrangörer, är inte enbart ett ekonomiskt stöd utan även ett stöd i 

form av kunskap och teknik. Denna teknik behöver finnas lättillgänglig. Kulturstråkets hus kommer 

att fungera väl för detta ändamål.  Förvaltningen hävdar att det är absolut nödvändigt att kommunen 

investerar i verksamhetslokaler, tillgängliga för alla, för att kunna fortsätta erbjuda medborgarna ett 

levande och rikt kulturliv.  
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Kompetensförsörjning för framtiden  

Kultur och biblioteksverksamheternas största tillgång är den kompetenta personalgruppen.  

Metodutveckling, utvidgning av verksamhetsfält samt en förändrad omvärld kräver delvis andra 

eller nya kompetenser. Strategiskt arbete med kompetensutveckling och kompetensväxling borgar 

för verksamheter i takt med tiden och uppdragen. Dock har Kulturskolan svårigheter med 

rekrytering av personal då det råder stor brist på tillgång till utbildade lärare i estetiska ämnen. 

Regeringens satsning på lärarlönelyft har endast kommit grundskolelärare till del, den förmånen har 

inte givits kulturskolans personal.   

Även Biblioteket har problem med rekryteringen av kompetent personal och gemensamt för bägge 

verksamheterna är svårigheten att ha en relevant vikariepool. 
 

Attraktivitet och tillgänglighet  

Kultur och biblioteksverksamheterna har behov av kommunikation på ett annat sätt än de flesta 

kommunala verksamheter. Behovet är kommunikation utifrån ett marknadsföringsperspektiv med 

tilltalande utformning som sticker ut i mediebruset och som är tillgänglig för alla.  Förvaltningen 

besitter i dagsläget inte till fullo den moderna kompetensen inom området och kommunal 

verksamhet är inte van vid den typen av kommunikation. Därför behöver förvaltningen initiera ett 

gemensamt utvecklingsarbete både när det gäller den interna som externa kommunikationen och 

strategier för dessa.  

  

Förväntningarna från medborgare och politiker på ett utvecklingsarbete kring ett levande centrum 

ställer högre krav än tidigare på kulturverksamheten. Det finns idag en uttalad samhällstrend som 

påtalar vikten av konst, kultur och arrangörskap som en del i stadsutvecklingen. Medvetenheten om 

att kulturdriven centrumutveckling främjar centrumhandel ökar och vår verksamhet står därmed 

inför ett mer omfattande uppdrag än tidigare. I detta har en egen post för investeringar i konstnärlig 

gestaltning gett Uddevalla mycket större möjligheter att konstnärligt gestalta de offentliga 

miljöerna, för att öka kommunens attraktivitet. Detta visas inte minst i de senaste årens satsning på 

konstnärlig gestaltning i centrum. De ekonomiska resurserna tillsammans med ett inrättat 

Gestaltningsråd säkerställer ett genomtänkt och långsiktigt arbete med gestaltningen som helhet.  

 

Det finns stora förhoppningar om, och en tilltro till, att satsningen på Kulturstråket; husen, 

verksamheterna däri, möjliggörandet för kulturföreningarna, den konstnärliga gestaltningen av 

Kungsgatan inklusive sidogator och platser, är det som är med och bidrar till ett levande centrum 

och attraktiv kommun för både invånare och besökare. En unik och kulturdriven centrumutveckling, 

med levande och attraktiv stadsmiljö, från Bohusläns museum till Sinclair där en triangel med 

Kulturstråkets hus, Margretegärdesparken, Kulturskolan och gymnasiet Sinclair blir hjärtat. I detta 

behöver också Stadsbiblioteket lyftas med som en mötesplats och arena för lärande och fri 

åsiktsbildning och som en viktig del i den kulturella infrastrukturen. Det samma gäller även för 

kultur- och biblioteksverksamheternas aktiviteter i ytterområdena där bibliotekshusen på Dalaberg 

och i Ljungskile samt Rampen är viktiga nav. Att verksamheterna får möjlighet till tillgängliga och 

relevanta lokaler i de framtida skollokaler som nu projekteras är ytterligare en framgångsfaktor för 

ett tillgängligt och attraktivt kulturliv. 
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2.4.1 Ekonomisk översikt 

mkr Budget 2020 
Budget löpande pris 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 2,8 2,8 2,8 2,8 

Kostnader 61,7 62,9 62,9 62,9 

Netto 58,9 60,1 60,1 60,1 

 

Politiska uppdrag  

Politiska uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus” (Kultur och 

fritidsförvaltningen föreslår att uppdragsdelen som rör ”ungdomens kulturhus” tas bort i separat beslut) 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum 

”Hus för kultur”  

 

2.4.2 Avdelningens egna uppdrag 

 

 Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn och unga som bor i, de 

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena 
För att tillgodose fler barn och ungas möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle, ska 

kulturskolan arbeta med ovanstående uppdrag, liksom med nedanstående. Uppdragen är kopplade 

till nämndstrategin att öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt och 

analogt. 

 

 Kulturskolan ska nå och kunna erbjuda fler barn och unga, bland dem som inte deltar i 

basverksamheten, aktiviteter på skolloven  

 

 

 Öka utlånen av barn och ungdomslitteratur 0–17 år 

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 

språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras 

behov och förutsättningar. Eftersom läsförståelse kommer ur läsande som bygger på läslust är det i 

det läsfrämjande arbetet biblioteken kan ta avstamp. Detta skapar förutsättningar för en mer jämlik 

skola och ett livslångt lärande och bildning.  Uppdraget är knuten till nämndstrategin att främja ett 

livslångt lärande.  

 

 Utveckla nya metoder och arbetssätt på Dalabergs bibliotek för att fler i området ska 

upptäcka och vilja ta del av bibliotekets verksamhet och utbud 

Dalabergs bibliotek ska fortsätta arbetet med att utveckla nya metoder för att nå fler människor i 

området. Det innebär nya möjligheter för människor att använda, ta del av och påverka sitt 



 Verksamhetsplan 2021–2023  31 (35) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

närbibliotek.  Uppdraget hänger samman med strategin om att öka tillgängligheten och 

attraktiviteteten till service och utbud, digitalt och analogt.  

 

•   Öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i kulturlivet 

Digitaliseringen är ett brett område som utvecklas snabbt. För att klara detta uppdrag och minska 

det digitala utanförskapet krävs kompetensutveckling av både medborgare och personal. I detta 

arbete ingår också att använda ny teknik och hitta nya läsfrämjande digitala verktyg. En utmaning 

kan också vara brist på resurser och en förlegad bild av biblioteken. Uppdraget är knutet till 

nämndstrategin att främja digital inkludering.  

2.4.3 Avdelningens nyckeltal 

Nyckeltal 

Antal besök (fysiskt och digitalt) 

Antal aktiva låntagare - könsuppdelat  

Antal utlån (fysiska och digitala) 

Antal besök under meröppet tid på Ljungskile bibliotek 

Antal besök under meröppet tid på Rampen 

Antal timmar öppet utöver 8–17 på vardagar och helg på Stadsbiblioteket (KKiK) 

Totalt mediebestånd riktat mot barn och ungdomar per invånare 0–17 år 

Nyförvärv av medier riktat mot barn och ungdomar per invånare 0–17 år 

Antal personer nådda av aktiviteter för att främja digital delaktighet 

Procentuell andel sexåringar som mottagit gåvoboken under året 

Antal arrangörer som fått Giraffstöd – könsuppdelat 

Antal anlitade konstnärer – könsuppdelat 

Antal besökare på offentliga barnkultur föreställningar – könsuppdelat 

Antal elevplatser/kursplatser i Kulturskolan 

Antal unika individer i kö till Kulturskolan- könsuppdelat  

Antal unika deltagare i Kulturskolan – könsuppdelat 

Antal besök Regionteater väst föreställningar 

Antal besök Bohusläns museum 

Nöjd medborgarindex (SCB) kultur 
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2.6 Fritid och Unga 

Kompetens och organisation  

Avdelningen har en mycket hög samlad kompetens och bedöms genom engagemang och uthållighet 

ha bra grundförutsättningar för att möta såväl dagens som morgondagens uppdrag och utmaningar. 

Däremot har vi inte all kompetens och vi är inte alltid uthålliga – vi behöver samverka med andra. 

Vi behöver vara medvetna om att vi står inför pensionsavgångar och med detta ”pensionerad 

kompetens”. Med denna medvetenhet är det viktigt att organisera kompetens och resurser på ett sätt 

som medger omvärlds- och invärldsspaning, minskade sårbarheter samt anpassning och flexibilitet 

till nya situationer. Vi bör eftersträva en grundorganisation som på bästa sätt möter det kända samt 

är lyhörd och kan anpassas till att möta det okända och uppkomna, men där vi också är lyhörda för 

våra förutsättningar och vår arbetsmiljö. 

 

Vi behöver anta ett förhållningssätt och skapa en normalitet kring att analysera våra resultat och 

våra effekter – såväl goda som utvecklingsbara. Vidare behöver vi fortsätta samarbeta med aktörer 

inom och utom kommunen i utvecklingsfrågor för att på så sätt komplettera den kompetens vi själva 

besitter.  

 

Avdelningen vill ta initiativet och utmana befintliga strukturer samt komplettera kommunens 

kompetensbaserade rekrytering. Vi vill jobba med genomtänkt kompetens- och personalrörlighet i 

dialog med medarbetare och fack, och alla ska vara medvetna om varför vi vill detta – för att säkra, 

utveckla och behålla kompetens. Vi vill utveckla former för att växla över befintlig kompetens till 

våra yngre medarbetare och vi behöver utveckla former för mentorskap. Vi vill uppfattas som en 

reflekterande och lärande avdelning som hela tiden har kompetens som ett fokusområde, syftandes 

till kloka och väl grundade besked samt beslut.  

 

Samarbeten och samskapande 

Avdelningen vill åstadkomma goda resultat och effekter tillsammans med andra. Vi vill vara öppna 

för befintliga och nya samarbetsformer eftersom vi är medvetna om att vår samlade kompetens kan 

och bör kompletteras i viktiga processer och projekt. Vi tänker att olika är bra och annorlunda 

perspektiv oftast skapar positiv energi för utveckling. Avdelningen vill vara den självklara 

medspelaren och medskaparen i effekter som rör vårt verksamhetsområde – men också då det rör 

andra nämnders verksamhetsområde. Vi vill skapa tillsammans med såväl övriga kommunala 

resurser som externa professioner och allmänhet. När andra förvaltningar och aktörer fattar beslut 

uppskattar vi om vi tillfrågas och bjuds in i sammanhang och beslutsavsikter.  

 

Prioriterade stadsutvecklingsprojekt 

Avdelningens förstärkning av kompetens och förutsättningar ger oss möjlighet att jobba 

processinriktat tillsammans med andra förvaltningar och civilsamhällets aktörer. Vidare ger det oss 
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möjligheter att tidigt och över tid processa frågor kring kostnadseffektiva (tekniska) drifts- och 

underhållsrutiner, val av teknik, systemoptimeringar samt inventarier. Därtill behöver vi säkerställa 

kompetens och strukturer för daglig verksamhetsdrift – bemyndigande och ledningsstrukturer, 

schema, rutiner etc. När projekt lämnas över till oss vill vi ha bästa möjliga kompetens, organisation 

och ekonomi för att kunna erbjuda medborgare och gäster den allra bästa upplevelsen.  

 

Lokal- och anläggningsutnyttjande 

Avdelningen har förmånen att ansvara för bokningar av lokaler och anläggningar i syfte att stödja 

föreningsliv, grupper och individer att utföra idrotts-, kultur-, och fritidsaktiviteter. Vidare har vi 

förmånen att ansvara för hela den definierade och odefinierade ”anläggningen utomhus” – 

spår/leder, fiske och friluftsliv, mötesplatser etc. Den globala coronapandemin har utmanat 

människor, strukturer och välfärd och vi vill genom våra möjligheter och förutsättningar skapa bästa 

möjliga tillgänglighet att utöva aktiviteter. Vi hoppas kunna observera och kartlägga ett 

merutnyttjande av såväl strukturerade lokaler och anläggningar som spontana aktiva mötesplatser.  

 

Utmaningar och försvårande omständigheter 

I tider med snabb samhällsomvälvning och stor ovisshet inför framtiden behöver vi skapa visshet 

och förutsägbarhet inom det vi faktiskt vet och har rådighet om. Det aktuella omvärldsläget och 

kommunens förutsättningar kan innebära förväntningar om fler effektiviseringar och besparingar. I 

varje sådant läge åligger det oss att konsekvensbeskriva aktuella anslag samt förväntade effekter, 

kommunicera vägval och tillse säkrad förståelse för beslutsfattande. 

 

Avdelningen är medveten om att nya stadsutvecklingsprojekt och nya anläggningar kan komma att 

innebära förhöjda trösklar för barn och ungdomar – det kan helt enkelt bli dyrare att besöka våra 

anläggningar. Vidare kanske vi behöver höja hyran för aktuella föreningar som i sin tur behöver 

höja medlems- och träningsavgifter. Detta rimmar lite illa med vårt uppdrag att skapa tillgänglighet, 

sänka trösklar och rekrytera in fler barn- och ungdomar till föreningslivet. Detta behöver säkra 

förståelse kring. 

Det flesta av våra verksamheter är publika och besöks över tid av väldigt många människor. 

Människor som har idéer, synpunkter, referenser, åsikter och som förväntar sig att bli lyssnade på 

och som inte sällan använder media för att bli bekräftade i sina uppfattningar. Vi kan välja att ta- 

och behålla initiativet genom god information, förklaringsmodeller, insyn och dialog samt 

kommunikation. Vi kan välja att vara reaktiva eller proaktiva men vi behöver vara medvetna om att 

detta tillhör uppdraget – och då behöver vi jobba tillsammans.  
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2.6.1 Ekonomisk översikt 

mkr Budget 2019 
Budget löpande pris 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 18,3 17,6 17,6 17,6 

Kostnader 89,7 89,1 89,1 89,1 

Netto 71,4 71,5 71,5 71,5 

 

Politiska uppdrag  

Politiska uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa 

och renovera Rimnersvallen (KF ÖS 6) 

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6) 

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 6) 

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en övergripande plan ”hållbart 

friluftsliv i Uddevalla kommun” (KF ÖS 4)  

Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort  

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att under 2020 utreda villkoren för 

konstgräsplaner (KF ÖS 1)  

 

2.6.2 Avdelningens egna uppdrag 

 

 Öppen ungdomsverksamhet ska präglas av trygga mötesplatser med hög delaktighet 
Kultur och fritidsförvaltningen har gjort en översyn om vad fritidsgårdsverksamhet bör bedrivas 

utifrån olika målgruppers behov och olika bostadsområden. I översynen ingick också en 

undersökning om vilka former/metoder som är bäst lämpade för verksamheten. Grundfrågan var 

"vad är öppen fritidsverksamhet i Uddevalla kommun?". Fritidsledarna genomgår en utbildning som 

ska skapa en gemensam förståelse för vad öppen ungdomsverksamhet kan vara på samhällsnivå, 

organisationsnivå och individnivå. Den kunskap som utbildningen ger kommer ligga till grund för 

hur mötesplatser utformas samt utvecklingen av nya konkreta aktiviteter som genomförs i dialog 

med unga. 

 Behov för en resurseffektiv verksamhet på Emaus lantgård ska definieras  

För att kunna utveckla verksamheten behöver behov och resurseffektivitet identifieras och kopplas 

till den pågående utredningen om etablering av ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort. 

Emaus lantgårds grundverksamhet är att hantera möten mellan barn och djur och mellan barn och 

natur på fritiden. Detta inkluderar djurskötsel, ponnyridning och hästskötarverksamhet i grupp samt 
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lekplats. Uppdraget syftar till att identifiera och budgetera resurseffektiv verksamhet som tar tillvara 

Emaus natur- och djurmiljöer för fritid, utbildning, sysselsättning och habilitering/rehabilitering. 

 Kartlägga användningen av fullmåttshallar för att undersöka hur tiderna fördelas mellan 

idrotter, kön, ålder 

Uppdraget är kopplat till nämndstrategin att skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och 

hälsa.  

 Avdelningen ska utreda och föreslå förändrat arbetssätt för hantering av ”put n take” fiske 

på Herrestadsfjället 

Ovanstående uppdrag länkas till strategin att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv.  

 Objektsinventering av fritidsanläggningar ska genomföras. 
Objektsinventering och drifts- och underhållsplaner som möjliggör behovsanalys för bemanning för 

upprätthållande av god kvalité på verksamhet samt god arbetsmiljö för medarbetarna utifrån 

strategin attraktiv arbetsgivare. Detta uppdrag pågår så länge nya objekt tillkommer. 

2.7.3 Avdelningens nyckeltal 

Nyckeltal 

Resursfördelning av aktivitetsbidrag för barn och ungdomsföreningar (7-20 år) - könsuppdelat 

Resursfördelning av lokal och anläggningsbidrag för barn och ungdomsföreningar (7-20 år) – könsuppdelat 

Antal medlemskap i bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar (7-20 år) – könsuppdelat 

Bokad tid under öppettider i fullmåttshallar (%) 

Bokad tid under öppettider i skolidrottshallar (%) 

Besök på Walkesborgsbadet - könsuppdelat 

Besök på Bowlinghall - könsuppdelat 

Besök på Landbadet  

Besök aktiva spontana mötesplatser – könsuppdelat, skriv in nya 

Antal besök öppen fritidsgårdsverksamhet – könsuppdelat 

Besök friluftsområden? 

Antal besök fritidsklubb - könsuppdelat 

Antal timmar öppet på attraktiv tid i snitt per vecka – öppen fritidsgårdsverksamhet (kl 17 > vardagar + helg) 

(Antal besök på Emaus Lantgård) 

(Antal deltagare i riktad verksamhet på Emaus – könsuppdelat) 

Nöjd medborgarindex (SCB) Fritidsmöjligheter 

 



UDDEVALLA KOMMUN
Kultur och fritid

AVGIFTERBiblioteken
2021 2020

Kronor Kronor
Övertidsavgifter per vuxenmedia och påbörjad dag 3 Övertidsavgifter per vuxenmedia och påbörjad dag 3
Övertidsavgift per 7-dagarslån och påbörjad dag 10 Övertidsavgift per 7-dagarslån och påbörjad dag 10

Maxbelopp per media 100 Maxbelopp per media 100
Maxbelopp per återlämningstillfälle 500 Maxbelopp per återlämningstillfälle 500

Lånekort, förlorat, vuxen 25 Lånekort, förlorat, vuxen 25
Lånekort, förlorat, barn 10 Lånekort, förlorat, barn 10
Fjärrlån 10 Fjärrlån 10
Lån från utlandet faktiska kostnaden Lån från utlandet faktiska kostnaden
Beställning av kopior faktiska kostnaden Beställning av kopior faktiska kostnaden

Hyra av film, per vecka 20
Kopia A4, per sida 3 Kopia A4, per sida 3
Kopia A3, per sida 10 Kopia A3, per sida 10
Kopia A4 färg, per sida 10 Kopia A4 färg, per sida 10
Kopia A3 färg, per sida 15 Kopia A3 färg, per sida 15
Utskrift från dator, svart/vit, per sida 3 Utskrift från dator, svart/vit, per sida 3
Utskrift från dator, färg, per sida 10 Utskrift från dator, färg, per sida 10
Skanning, per sida 2 Scanning, per sida 2

Föreläsningar/författarbesök för vuxna 50 Föreläsningar/författarbesök för vuxna 50

Plastpåsar 5 Plastpåsar 5

Ersättningsbeloppet för förstörd eller förekommen media Ersättningsbeloppet för förstörd eller förekommen media 
fastställes efter bibliotekets värdering. fastställes efter bibliotekets värdering.



UDDEVALLA KOMMUN
Kultur och fritid

SCHABLONPRISERBiblioteken
2021 2020

Nedanstående schablonpriser används när medier ska ersättas, t ex för räkningsunderlag. Nedanstående schablonpriser används när medier ska ersättas, t ex för räkningsunderlag.
Priserna är exklusive moms. I priset är kostnaderna för utrustning inräknade.  Priserna är exklusive moms. I priset är kostnaderna för utrustning inräknade.  

Kronor Kronor
Barnbok, både fack och skön 100 Barnbok, både fack och skön 100
Vuxenbok, både fack och skön 300 Vuxenbok, både fack och skön 300
Cd-skivor (musik) 200 Cd-skivor (musik) 200
Dvd film 600 Dvd film 600
Pocketbok 100 Pocketbok 100
Tidskrifter 100 Tidskrifter 100
Ljudböcker    200 Ljudböcker    200
Språkkurser 600 Språkkurser 600
TV-spel 900 TV-spel 900

Biblioteket förbehåller sig rätten att värdera dyrare böcker. Biblioteket förbehåller sig rätten att värdera dyrare böcker.



UDDEVALLA KOMMUN
Kultur och fritid

AVGIFTER

Kultur Kultur
2021 2020

Helterminskurser Kulturskolan Kr per termin Kommentar Helterminskurser Kulturskolan Kr per termin Kommentar

Kurs 1 850 Kurs 1 850
Kurs 2 eller fler 800 Kurs 2 eller fler 800

Avgränsningar Avgränsningar
Rabatten gäller endast helterminskurser Rabatten gäller endast helterminskurser

Övriga kurser Kulturskolan Övriga kurser Kulturskolan

Danslek 700 12 tillfällen Danslek 700 12 tillfällen
Dramalek 500 8 tillfällen Dramalek 500 8 tillfällen
Gott och blandat 400 6 tillfällen Gott och blandat 400 6 tillfällen

Orkester 400 * Orkester 400 *

Instrumenthyra 325 Instrumenthyra 325

Övriga varierande kortkurser 50 Per tillfälle** Övriga varierande kortkurser 50 Per tillfälle**

* Gratis om terminsavgift för instrument är betald * Gratis om terminsavgift för instrument är betald
** Vissa kortkurser är helt avgiftsfria. Det kan variera och bedömning görs av ** Vissa kortkurser är helt avgiftsfria. Det kan variera och bedömning görs av
Kulturskolans enhetschef Kulturskolans enhetschef

Övrig verksamhet avdelning kultur Övrig verksamhet avdelning kultur

Föreställningar 300 Max inträdesavgift Föreställningar 300 Max inträdesavgift

Workshops 300 Max deltagaravgift Workshops 300 Max deltagaravgift

Hyra av stora scenvagn, föreningar *** 7 000 1 dag Hyra av stora scenvagn, föreningar 7 000 1 dag
9 000 2 dagar 9 000 2 dagar

11 000 3 dagar * 11 000 3 dagar

Hyra av stora scenvagnen företag *** 15 000 1 dagar Hyra av stora scenvagnen företag 15 000 1 dagar
17 000 2 dagar 17 000 2 dagar
19 000 3 dagar * 19 000 3 dagar

Hyra av lilla scenvagnen, föreningar *** 4 000 1 dag Hyra av Lilla scenvagnen, föreningar 4 000 1 dag
5 000 2 dagar 5 000 2 dagar
6 000 3 dagar * 6 000 3 dagar

Hyra av lilla scenvagnen, företag *** 5 500 1 dag Hyra av Lilla Scenvagnen, företag 5 500 1 dag
6 500 2 dagar 6 500 2 dagar
7 500 3 dagar * 7 500 3 dagar

* Vid fler än tre dagar enligt överenskommelse * Vid fler än tre dagar enligt överenskommelse
** Vid samarrangemang med Kultur och fritid kan avgiften reduceras ** Vid samarrangemang med Kultur och fritid kan avgiften reduceras
*** Att ha scenvagnar är ett led i att göra Uddevalla till en bättre arrangemangsstad. *** Att ha scenvagnar är ett led i att göra Uddevalla till en bättre arrangemangsstad. 
Scenvagnarna är i första hand ett sätt att hjälpa föreningslivet att arrangera offentliga konserter mm utomhus. Scenvagnarna är i första hand ett sätt att hjälpa föreningslivet att arrangera offentliga konserter mm utomhus. 
Kultur och fritids arrangemang har förtur . Kultur och fritids arrangemang har förtur . 



 
 
Förklaring till taxor avseende Agnebergshallen, Bodelefälten, 
Fridhemshallen, Källdalshallen, Rimnershallen, Rimnersvallen, 
Undavallen och Övriga lokaler   
 
 
Träning 

Taxa 1 
Föreningar som är godkända i Uddevalla Kommuns föreningsregister med verksamhet för 
barn- och ungdomar, 0–20 eller med verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett 
ålder. Majoriteten av gruppen ska bestå av barn- och ungdomar. De lag som, oavsett ålder, 
deltar i en seniorserie betalar match- och träningsavgift i enlighet med de avgifter som gäller 
för senior. 

Taxa 2 
Gäller föreningar som är godkända i Uddevalla Kommuns föreningsregister med verksamhet 
från och med det år man fyller 21.  

Taxa 3 
Övriga som inte uppfyller kraven i Taxa 1 eller 2 till exempel företag, privatpersoner eller 
föreningar från andra kommuner. 

 

Arrangemang 
  
Uddevallaförening 
Föreningar som är godkända i Uddevalla Kommuns föreningsregister.  
 
Övriga  
Privatpersoner, företag, övriga föreningar etc.  
 
Senior  
Från och med det år man fyller 21.  

 
Ungdom 
Till och med det år man fyller 20.  
De lag som, oavsett ålder, deltar i en seniorserie betalar match- och träningsavgift i enlighet 
med de avgifter som gäller för senior. 
 
 

 



Agnebergshallen 
2021 Kategori 2020 Kategori
ARRANGEMANG ARRANGEMANG 

Idrottsarrangemang senior Idrottsarrangemang senior 
Entrébelagt (3 tim bokning) inklusive Cafe Tilläggstid Entrébelagt (3 tim bokning) inklusive Cafe Tilläggstid
Ordinarie taxa: 20% av bruttointäkterna kr per tim Ordinarie taxa: 20% av bruttointäkterna kr per tim
Minimitaxa 2700 900 Minimitaxa 2700 900

Icke entrébelagt (2 tim bokning) 1640 820 Icke entrébelagt (2 tim bokning) 1640 820
Träningsmatch, icke entrébelagd, kr/tim 400

Uddevallaförening Övriga
Träningsmatch, icke entrébelagd, kr/tim 400 600

Idrottsarrangemang ungdom (kr/tim) Uddevallaförening Övriga Idrottsarrangemang ungdom (kr/tim) Uddevallaförening Övriga
Entrébelagt 400 600 Entrébelagt 400 600
Icke entrébelagt 300 500 Icke entrébelagt 300 500

Träningsmatch 250 500

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Cafe per timme endast i samband med arr (kr/tim) 80 80 160 S Cafe per timme endast i samband med arr (kr/tim) 80 80 160 S

Övriga arrangemang Tilläggstid Övriga arrangemang Tilläggstid
kr per tim kr per tim

Musikarrangemang, mässor mm (3 tim) inkl Cafe 3450 1150 Musikarrangemang, mässor mm (3 tim) inkl Cafe 3450 1150

Träning  kr per tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 ÖVRIG UTHYRNING kr per tim Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
A-B-C-salen (hela stora hallen) 130 165 330 I A-B-C-salen (hela stora hallen) 130 165 330 I
Sal D, E och G 80 100 160 C Sal A-B eller B-C (två salar) 95 120 250 J
Sal F 80 80 160 S Sal A, B eller C (en sal) 80 100 160 C

Sal D, E, F och G 80 100 160 C
Bastu, kr per timme 80 100 160 C

Bastu, kr per timme 80 100 160 C
Omklädningsrum 60 70 85 D

Omklädningsrum 60 70 85 D
Allrum 80 80 160 S
Fritt i samband med arrangemang Allrum 80 100 160 C

Fritt i samband med arrangemang 



Bodele
2021 2020

Arrangemang Uddevallaförening Övriga Arrangemang
Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid
kr per tim kr per tim kr per tim kr per tim

Senior  11 mot 11 plan ( 2 tim ) 1120 560 1500 750 Senior  11 mot 11 plan ( 2 tim ) 1120 560 1500 750
Ungdom 11 mot 11 plan  (kr/h) 300 500 Ungdom 11 mot 11 plan  (kr/h) 300
Ungdom 7 eller 9-mannaplan (kr/tim) 200 300 Ungdom 7 eller 9-mannaplan (kr/tim) 200

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Arrangemang bodele sidan( yta 1-6 +15) (kr/tim) 665 805 1330 Arrangemang bodele sidan( yta 1-6 +15) (kr/tim) 665 805 1330
Arrangemang landbadet sidan (PL. 7, 9, 11, yta 7-10) (kr/tim) 860 1060 1720 Arrangemang landbadet sidan (PL. 7, 9, 11, yta 7-10) (kr/tim) 860 1060 1720

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Ytor 95 115 190 B Ytor 95 115 190
Matchplaner 160 200 320 H Matchplaner 160 200 320
Omklädningsrum 60 70 85 D Omklädningsrum 60 70 85 D

Uddevallaförening Övriga



UDDEVALLA KOMMUN
Kultur och fritid

TAXORBowlinghallen
2021 2020

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

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

Skolor i Uddevalla kommun Skolor i Uddevalla kommun 180

vardagar före 16.00 180 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* 160

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
Föreningarnas taxor Föreningarnas taxor
Pensionärs och handikappföreningar Pensionärs och handikappföreningar
Träningskort (Månad) vardagar fram till 17.00 20
Vuxen 16år -> 500 vardagar efter 17.00 samt helger 25
Ungdom upp till 16år 300
Pensionär 400 Bowlingföreningar aktiva seriespel

abonnemang tid enligt schema, kr/timma vardagkvällar 150
Bowlingföreningar aktiva seriespel
abonnemang tid enligt schema, kr/timma vardagkvällar 165 Bowlingföreningar inte abonnemang tid, avser övrig tid

vardagar före 17.00 20
Hallserien (f.d Korpen), kr/timma 170 vardagar efter 17.00 25

Seriespel (tävling), kr/match 2 750 Hallserien (f.d Korpen), kr/timma 160

Seriespel (tävling), kr/match 2 500



Fridhemshallen
2021 2020
Arrangemang Arrangemang

Issportsarrangemang Senior, endast Uddevalla förening Kategori Issportsarrangemang Senior Kategori
Entrébelagt (3 tim bokning) inkl cafe Tilläggstid Entrébelagt (3 tim bokning) inkl cafe Tilläggstid
Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim
Minimitaxa 2700 900 Minimitaxa 2700 900

Icke entrébelagt (2 tim bokning) 1640 820 Icke entrébelagt (2 tim bokning) 1640 820
Träningsmatch, icke entrébelagt, kr/tim 400 -- Träningsmatch, icke entrébelagt, kr/tim 400 --

Isportsarrangemang ungdom kr/tim Uddevallaförening Övriga Isportsarrangemang ungdom kr/tim Uddevallaförening Övriga
Entrébelagt 400 600 Entrébelagt 400 600
Icke entrébelagt 300 500 Icke entrébelagt 300 500

Träningsmatch 250 500
Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Cafe per timme endast i samband med arr 80 80 160 S Cafe per timme endast i samband med arr 80 160 C

Övriga arrangemang inkl cafe (4 tim) 4500 1125 Övriga arrangemang inkl cafe (4 tim) 4500 1125

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Danssal 80 100 160 C Stora banan 160 200 750 M
Lilla banan 95 115 190 B Stora banan, friskolor/skolor utanför kommun dagtid 300
Stora banan 160 200 750 M
Stora banan, friskolor/skolor utanför kommun dagtid 300 Lilla banan 95 115 190 B

Styrketräning 80 100 160 C

Omklädningsrum 60 70 85 D

Omklädningsrum 60 70 85 D

Allrum 80 100 160 C

Allrum 80 80 160 S Fritt i samband med arrangemang
Fritt i samband med arrangemang



UDDEVALLA KOMMUN
Kultur och fritid

TAXOR
Källdalshallen

2021 2020

Kategori Pris per timma Kategori
Träningstaxor Taxa  1 Taxa 2 Taxa  3 Träningstaxor Taxa  1 Taxa 2 Taxa  3
Bollhall 130 165 330 I Bollhall 130 165 330 I
Danssal 80 100 160 C Omklädningsrum 60 70 85 D
Gradäng/Scen 80 100 160 C Sammanträdesrum 80 100 160 C
Omklädningsrum 60 70 85 D Danssal 80 100 160 C
Sammanträdesrum 80 80 160 S Cafe 80 80 160 S

Gradäng/Scen 80 100 160 C

Arrangemang Bollhall Uddevallaförening Övriga Pris per timma
Senior 560 750 Arrangemang i hall A och B U:a förening Övriga
Ungdom 300 500 Senior 560 750

Ungdom 300 450

Träningsmatch senior, Bollhall Uddevallaförening Övriga
Senior 400 600

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Cafe - endast i samband med arr angemang 80 80 160 S

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma



Rimnershallen
2021 2020

Kategori Kategori
Träningstaxor Taxa  1 Taxa 2 Taxa  3 Träningstaxor Taxa  1 Taxa 2 Taxa  3
Bollhall (A och B) 130 165 330 I Bollhall (A och B) 130 165 I
Friidott (del av hall C) 160 200 430 N Omklädningsrum 60 70 85 D
Friidott (del av hall C) Friskolor i Uddevalla kommun 300 Sammanträdesrum (1 och 2) 80 100 160 C
Gymnastik (del av hall C) 110 135 225 A Gymnastik (del av hall C) 110 135 225 A
Omklädningsrum 60 70 85 D Styrketräning (del av hall C) 110 135 225 A
Sammanträdesrum (1 och 2) 80 80 160 S
Styrketräning (del av hall C) 110 135 225 A

Friidrott (del av hall C) Taxa  1 Taxa 2 Taxa  3
Gruppträning 160 200 430 N

Friidrott- eller gymnastikkort Uddevallaförening Övriga
Senior 1300 2600 Friskolor i Uddevalla kommun 300
Ungdom 650 1300

Säsongskort (oktober-april)
Löparkort (Begränsade tider) Uddevallaförening Övriga Friidrottskort U:a förening Övriga
Senior 900 1800 Senior 1300 2600
Ungdom 450 900 Ungdom 650 1300

Engångsavgift Säsongskort (oktober-april)
Engångskort friidrott och löpning max 3 tim Uddevallaförening Övriga Löparkort (Begränsade tider) U:a förening Övriga
Senior -- 200 Senior 900 1800
Ungdom -- 100 Ungdom 450 900

Engångsavgift
Arrangemang i hall A och B Uddevallaförening Övriga Engångskort friidrott och löpning max 3 tim U:a förening Övriga
Senior 560 750 Senior -- 200
Ungdom 300 500 Ungdom -- 100

Träningsmatch senior, hall A och B Uddevallaförening Övriga Arrangemang i hall A och B U:a förening Övriga
Senior 400 600 Senior 560 750

Ungdom 300 450

Arrangemang i hall C Uddevallaförening Övriga Arrangemang i hall C U:a förening Övriga
Senior 820 1200 Senior 820 1200
Ungdom 400 800 Ungdom 400 800

Arrangemang i del av hall C Uddevallaförening Arrangemang i del av hall C U:a förening
Senior 450 Senior 450
Ungdom 300 Ungdom 300

Pris per timma

Pris per timma

Årskort (Friidrottskort endast för medlemmar i friidrottsföreningar                       
Gymnastikkort endast för medlemmar i gymnastikföreningar inom uddevalla)

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma

Pris per timma

Årskort (endast för medlemmar i friidrottsföreningar)

Pris per timma

Pris per timma



Rimnersvallen
2021 2020

Kategori Kategori
A-PLAN A-PLAN
Arrangemang Arrangemang 

Fotboll / friidrott senior Fotboll / friidrott senior

Entrébelagt senior (4 tim bokning) inklusive Cafe Tilläggstid Entrébelagt senior (4 tim bokning) inklusive Cafe Tilläggstid
Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim Ordinarie taxa: 20 % av bruttointäkterna kr per tim
Minimitaxa: 6000 1500 Minimitaxa: 6000 1500

Icke entrébelagt senior (2 tim bokning) 3000 1500 Icke entrébelagt senior (2 tim bokning) 3000 1500

Cafe per timme endast i samband med arr 80
Fotboll/friidrott ungdom kr/tim

Uddevallaförening Övriga Fotboll/friidrott ungdom kr/tim
Entrébelagt 400 600 Uddevallaförening Övriga
Icke entrébelagt 300 500 Entrébelagt 400 600

Icke entrébelagt 300 500
Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Cafe per timme endast i samband med arrangemang 80 80 160 Övriga arrangemang kr/tim 1500

Övriga arrangemang kr/tim 2000 Träning (kr/tim) Taxa  1 Taxa 2 Taxa 3
Fotboll 250 375 750 E

Träning (kr/tim) Taxa  1 Taxa 2 Taxa 3 Friidrott inklusive kastplan 220 275 440 R
Fotboll 250 375 750 E
Friidrott inklusive kastplan 220 275 440 R
B-PLAN B-PLAN
Arrangemang Uddevallaförening Övriga Arrangemang Uddevallaförening Övriga

Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid
Seniorer (2 tim bokning) kr per tim kr per tim Seniorer (minst 2 tim) kr per tim kr per tim
Entrébelagt 1640 820 2000 1000 Entrébelagt 1640 820 820
Icke entrébelagt 1120 560 1500 750 Icke entrébelagt 1120 560 1500 750

Ungdom , kr/tim           Ungdom , kr/tim           
Entrébelagt 400 600 Entrébelagt 400 600
Icke entrébelagt 300 500 Icke entrébelagt 300 500

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
200 300 500 P 200 300 500 P

C-PLAN (KONSTGRÄS) C-PLAN (KONSTGRÄS)
Uddevallaförening Övriga Arrangemang per match Uddevallaförening Övriga

Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid Tilläggstid
Arrangemang kr per tim kr per tim kr per tim kr per tim
Seniorer (2 tim bokning) 1120 560 1500 750 Seniorer ( 2 tim bokning) 1120 560
Ungdom 11-mannaplan  (kr/tim) 300 500 Ungdom 11-mannaplan  (kr/tim) 300 500
Ungdom 7-mannaplan (kr/tim) 200 400 Ungdom 7-mannaplan (kr/tim) 200 300

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Helplan 200 300 500 P Helplan 200 300 500 P
Halvplan 130 250 400 Q Halvplan 130 250 400 Q

KASTPLAN KASTPLAN
Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3

Träning (kr/tim) 80 100 200 O Träning per timme 80 100 200 O
Arrangemang 200 300 400

Arrangemang (kr/tim) 200 300 400
OMKLÄDNINGSRUM (kr/tim) OMKLÄDNINGSRUM (kr/tim)

Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
60 70 85 D 60 75 85 D

Allrum 80 80 160 S Allrum 80 100 160 C
Fritt i samband med arrangemang Fritt i samband med arrangemang 



Undavallen Konstgräs 2021

Uddevallaförening Övriga
Tilläggstid Tilläggstid

Arrangemang kr per tim kr per tim
Seniorer (2 tim bokning) 1120 560 1500 750
Ungdom 11-mannaplan  (kr/tim) 300 500
Ungdom 7-mannaplan (kr/tim) 200 400

Träning (kr/tim) Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3
Helplan 200 300 500 P
Halvplan 130 250 400 Q

Föreningsanläggning, överenskommelse finns 



UDDEVALLA KOMMUN
Kultur och fritid

TAXOR

Walkesborgsbadet
2021 2020
Arrangemang för bidragsberättigad förening i Uddevalla kommun Arrangemang för bidragsberättigad förening i Uddevalla kommun
ungdom -20 år, taxan inkluderar badavgift, pris per timma ungdom -20 år, taxan inkluderar badavgift, pris per timma
Bokning på allmänhetens badtid får inte krocka med annan planerad/ bokad Bokning på allmänhetens badtid får inte krocka med annan planerad/ bokad 
verksamhet , samt inte göra intrång på allmänhetens intresse. verksamhet , samt inte göra intrång på allmänhetens intresse.
Bokning på allmänhetens tid ÖPPET ska göras på lågfrekventa tider. Bokning på allmänhetens tid ÖPPET ska göras på lågfrekventa tider.

Förening Övriga

Förening Övriga Vuxenarrangemang, på allmänhetens bad, STÄNGT 1850 2050 ink 1 personal
Vuxenarrangemang, på allmänhetens bad, ÖPPET 850 1050 ord personal schemalagd

Vuxenarrangemang, på allmänhetens bad, STÄNGT 1250 1850 ink 2 personal Vuxenarrangemang, utan personal, STÄNGT 700 900
Vuxenarrangemang, på allmänhetens bad, ÖPPET 850 1050 ord personal schemalagd

Ungdomsarrangemang, på allmänhetens bad, STÄNGT 1650 1850 ink 1 personal
Ungdomsarrangemang, på allmänhetens bad, STÄNGT 950 1550 ink 2 personal Ungdomsarrangemang, på allmänhetens bad, ÖPPET 650 850 ord personal schemalagd
Ungdomsarrangemang, på allmänhetens bad, ÖPPET 750 850 ord personal schemalagd

Personal timpeng badvakt, lokalvård, försäljning, simlärare 450 450
Bana ex entréavgift, ungdom ÖPPET 120 180
Bana ex entréavgift, vuxen ÖPPET 180 260 Bana ex entréavgift, ungdom ÖPPET 120 180

Bana ex entréavgift, vuxen ÖPPET 180 260
Bad Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. säsongskort
Vuxen 65 520 755 1125 1795 Bad Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. säsongskort
Ungdom 8-20 år 40 320 445 645 995 Vuxen 65 520 755 1125 1795
Barn 1-8 år 20 160 255 455 855 Ungdom 8-20 år 40 320 445 645 995
Pensionär/ sjukpensionär (utan tidsbegränsning) 33 260 378 563 898 Barn 1-8 år 20 160 255 455 855
Föreningsungdom 36 289 399 579 895 Pensionär/ sjukpensionär (utan tidsbegränsning) 33 260 378 563 898
Helgpris 2 vuxna 2 barn gäller endast lördag och söndag 150 1400 Föreningsungdom 36 289 399 579 895

Helgpris 2 vuxna 2 barn gäller endast lördag och söndag 150 1400

Kombinationer Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. säsong Träningshall Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. 3 mån dag 6 mån dagkort säsongskort
Träningshall & bad, vuxen 100 910 1395 1995 3495 Vuxen 65 590 925 1495 755 1125 2595
Träningshall och bad, pensionär 50 455 698 998 1748 Pensionär/ sjukpensionär 33 295 473 748 378 563 1298
Träningshall och bad, föreningsmedlem från 16 år 90 820 1255 1795 3145 Föreningsmeddlem från 16 år 59 585 833 1346 679 1013 2336

Ungdom från 13 år med vuxen 40 350
Aktiviteter   valfritt vattenpass Enstaka 10-kort 3 mån 6 mån Gymvisning 199

Vattenfys ink entréavgift och fritt bad, vuxen 95 640 1475 2545

Vattenfys ink entréavgift och fritt bad, ungdom 8-20 år 70 440 1165 2095 Kombinationer Enstaka 10-kort 3 mån. 6 mån. säsong
Träningshall & bad, vuxen 100 910 1395 1995 3495
Träningshall och bad, pensionär 50 455 698 998 1748

Undervisning Enstaka Kursavgift Träningshall och bad, föreningsmeddlem från 16 år 90 820 1255 1795 3145

Simskola för vuxna  ink entré 155 1299
Babysim ink entré barn och 1 vuxen 120 990 Aktiviteter   valfritt vattenpass Enstaka 10-kort 3 mån 6 mån

Simskola för enskild fr.o.m. 6 år ink entré 4990 Vattenfys ink entréavgift och fritt bad, vuxen 95 640 1475 2545

Simskola för enskild vuxen från 17år ink entré 5990 Vattenfys ink entréavgift och fritt bad, ungdom 8-20 år 70 440 1165 2095

Undervisning Enstaka Kursavgift

Simskola 2-5 år  ink entré 749
Simskola fr.o.m. 6 år  ink entré 849
Simskola för vuxna  ink entré 155 1299
Babysim ink entré barn och 1 vuxen 120 990
Simskola för enskild fr.o.m. 6 år ink entré 4990
Simskola för enskild vuxen från 17år ink entré 5990



UDDEVALLA KOMMUN
Kultur och fritid

TAXOR

Övriga lokaler

2021

Övriga uthyrningslokaler såsom 
gymnastiksalar,matsalar,
 skolsalar, bollplaner m.m. 
indelas i kategorier

Hyresgäst Kategori

A B C D E H I M N O P Q R S
Taxa 1 110 95 80 60 250 160 130 160 160 80 200 130 220 80

Taxa 2 135 115 100 70 375 200 165 200 200 100 300 250 275 80

Taxa 3 225 190 160 85 750 320 330 750 430 200 500 400 440 160
 
LÄGER kr per dygn Uddevallaförening Övriga
Klassrum 200 450
Gymnastikhallar 400 900

2020

Övriga uthyrningslokaler såsom 
gymnastiksalar,matsalar,
 skolsalar, bollplaner m.m. 
indelas i olika kategorier
 från A - O

Hyresgäst Kategori

A B C D E G H I J M N O P Q R S
Taxa 1 110 95 80 60 250 130 160 130 95 160 160 80 200 130 220 80

Taxa 2 135 115 100 70 375 300 320 165 120 200 200 100 300 250 275 80

Taxa 3 220 190 160 85 750 500 400 330 250 750 420 200 500 400 440 160
 
LÄGER kr per dygn U:a förening Övriga
Klassrum 200 450

Gymnastikhallar 400 900



Nämnd: Kultur och fritid Mkr, en decimal

Total 

investering 

2021-2030

t.o.m 

2020
2021 2022 2023

Ökat 

kommun-

bidrag  

(helårsnivå)

  

Simhall Rimnersområdet 464,0 52,0 20,0 70,0 230,0 21,2

Rimnersvallen 33,0 17,0 16,0 ?

Konstgräsplaner kommunövergripande 26,0 3,0 3,0 11,0 ?

Emaus lantgård, förråd 2,0 2,0 ?

Maskiner och inventarier 50,0 5,0 5,0 5,0 inom ram

Konstnärlig gestaltning 30,0 3,0 3,0 3,0 0,1

Kulturstråk/Hus för kultur 36,8 1,0 21,8 14,0 ?

641,8 52,0 51,0 118,8 263,0 21,3

Flerårsplan 2021-2023 Investeringar

Investeringar 

SUMMA INVESTERINGAR FLERÅRSPLAN 2021-2023



Övrigt 
2021

Avbokningsavgift  Av den ordinarie kostnaden
Säsongsbokning avbokad efter utsatt datum 15%
Enstaka tillfällen 7 dagar eller mer innan bokat tillfälle 0%
Enstaka tillfällen 4-6 dagar innan bokat tillfälle 15%
Enstaka tillfällen 1-3 innan bokat tillfälle 50%
Enstaka tillfällen  0 dagar innan bokat tillfälle 100%

Övriga avgifter
Ej återlämnad passerkort/tag 100 kr
Ej återlämnad Nyckel 500 kr
Ej iordningställd lokal 400 kr
Ej avstängda kranar 400 kr
Öppen dörr/fönster 400 kr
Tänd belysning i eller på anläggning 400 kr
Seniorverksamhet bokad på ungdomstid Enligt Taxa 3  

I övrigt där Uddevalla Kommun förorsakats extra kostnader debiteras hyresgästen den faktiska kostanden. Exempel vid 
skadegörelse, larmutryckning, extra städ  



Bilaga 1.  Förändringar i mått och målformuleringar  

Förändringar av nämndens mått och målsättningar för 2021 
Mått ska, enligt Uddevallas styrmodell, peka mot en önskad riktning och beskriva vilken 

effekt eller resultat som verksamheten ska sträva mot.  

Till verksamhetsplan 2021–2023 har mätningar genomförts för fritidsgårdarnas 

könsfördelning (29,5 procent flickor), trygghetsupplevelse (90 procent) samt personlig och 

social utveckling (64 procent). Förvaltningen har även utgångsvärde för andel aktiva låntagare 

i folkbiblioteken (24,7 procent), för antal biblioteksbesök (7,84 besök per person) och för 

utlåning av barn- och ungdomslitteratur (13,5 lån per person).  Samtliga siffror är från 

verksamhetsåret 2019. 

En sammanvägning av statistiska centralbyråns index av befolkningens uppfattning av kultur 

och fritidsutbudet, ger ett utgångsvärde för besökares och deltagares nöjdhet (64 procent). 

Resultatet av brukarundersökningen på folkbiblioteken 2020 ger en nöjdhetsgrad (nöjd och 

mycket nöjd) på 96 procent. Enligt brukarundersökningen för kulturskolan från 2017 var 99 

procent nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Övriga verksamheter som ingår i måttet 

är fritidsgårdar, Walkesborgsbadet och Bowlinghallen. Då inga ytterligare 

brukarundersökningar har kunnat göras för 2020, kvarstår målsättningen (70 procent) för 

2021. 

En sammanvägning av ett urval av resultaten från Utvärderingsringens undersökning av 

föreningslivets nöjdhet med kommunens lokalbokning (3,67 av 5), ger ett utgångsvärde för 

föreningarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Under hösten 2020 

har en ny anläggning öppnats för uthyrning till föreningslivet. Effekterna av denna 

utbudsökning bör undersökas men förvaltningen väljer att avvakta genomförandet till dess 

pandemin avtar. 

Nya mått 

Inför verksamhetsplan 2020-2022 valde nämnden att avveckla det mått som inriktades på 

medarbetarskapet, mot bakgrund av att kommunen som helhet under 2020 skulle arbeta fram 

en övergripande medarbetarenkät och att förvaltningen därför valde att avveckla sin 

förvaltningsinterna dito.  

Den kommungemensamma medarbetarenkäten som genomfördes september 2020 ger 

förvaltningen indikationer på förbättringsområden. Medarbetarenkäten kommer att 

genomföras fyra gånger per år och kommer därför ge fortlöpande indikationer på vad 

förvaltningen både förbättrar och behöver arbeta mer med.  Indexmåttet Engagemang är ett 

viktigt mått eftersom det hänger samman med många delar inom verksamheten som 

exempelvis målstyrning, kundnöjdhet samt medarbetarnas hälsa och välmående. Det är ett 

område där förvaltningens medarbetare ger lägre betyg (index 68 för 2020) än kommunens 

genomsnitt vid mätningen. Medarbetarenkäten innehåller också ett mått på ambassadörskap. 

Måttet ger en indikation på hur många av medarbetarna som är stolta över sin arbetsplats och 

om de kan rekommendera Uddevalla kommun som arbetsplats. Ett negativt värde innebär att 

det finns fler kritiker än ambassadörer. Förvaltningen visar ett negativt resultat (-24 för 2020) 



som är lägre än kommunens genomsnitt vid mätningen. Det råder osäkerhet om 

respondenterna besvarat frågan utifrån stolthet över egen arbetsplats eller huruvida de kan 

rekommendera Uddevalla kommun som arbetsplats. Förvaltningen avser fördjupa 

frågeställningen för att skapa större klarhet i frågan. 

Förvaltningschef föreslår måttet Medarbetarnas upplevelse av engagemang ska öka med 

målsättningen index 72 för 2021 samt måttet Andelen ambassadörer ska öka med 

målsättningen -11 för 2021. 

Avslut 

Avslut av måttet Giraffarrangörerna upplever att de fått utveckla sin kreativa förmåga och 

sitt organisatoriska kunnande. Måttet har följts upp i ett antal år och ger återkommande hög 

grad av måluppfyllelse. Förvaltningen konstaterar således att målet är uppfyllt och att 

arbetssättet för att uppnå målet har varit framgångsrikt. 

Nya målsättningar 

Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och unga som bor i de av Uddevalla 

kommun identifierade utanförskapsområdena. Målsättningen för 2020 var 8 procent. 

Resultatet för 2019 var 8,5 procent. För 2021 höjs målsättningen till 10 procent.  

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

verksamhet. Målsättningen för 2020 var 300 individer. Resultatet för 2019 var 410 individer. 

För 2021 höjs målsättningen till 400 individer. 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och socialt. Målsättningen 

för 2020 var 54 procent. Resultatet för 2019 var 64 procent. Detta blir också målsättningen för 

2021. 

För övriga mått föreslår förvaltningschef samma målsättning för 2021 som för 2020. 

 

Förändring av mål och syfte med verksamheterna 
Syftes- och målbeskrivningar med nämndens verksamheter har varit inkluderade i 

verksamhetsplanen del 1 sedan ett antal år tillbaka, i syfte att skapa en tydlig plattform och 

inriktning för hela kultur och fritid i kommunorganisationen och säkerställa mål som är 

relevanta för verksamheten att arbeta med på lång sikt. 

Inför den årliga revideringen av verksamhetsplanen görs en granskning av samtliga mål och 

syften med nämndens verksamheter, och bedömning görs utifrån målens aktualitet, 

begriplighet, relevans och innebörd. Nuvarande mål- och syftesbeskrivningar härrör i stort sett 

ifrån den kvalitetsutvecklingsprocess som initierades 2017. Sedan dess har nya verksamheter 

tillkommit och andra lagts ner. Medarbetare på strategisk nivå har bytts ut och nya perspektiv 

har tillkommit. Under 2021 kommer därför förvaltningen att påbörja en mer omfattande 

genomlysningsprocess i syfte att skapa en verksamhetsplan som är grundligt genomgången 

och uppdaterad, speglar vår verksamhet så som den ser ut idag och under överskådlig tid 



framöver samt har en framträdande koppling mellan övergripande syften och verksamhetsmål. 

Mindre omarbetningar har likväl gjorts inför föreliggande verksamhetsplan. 

Syftesbeskrivningarna har granskats och bearbetats, målformuleringar har tillkommit, 

justerats och strukits för ett flertal av verksamheterna. Det huvudsakliga skälet till 

måljusteringar har varit ett aktivt särskiljande från syftesbeskrivningarna. Nedan följer en 

närmare beskrivning av förändringar i målformuleringar. 

 

Kulturverksamhetens mål  

 

Kulturskolan  
• Att barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin kreativa, konstnärliga och innovativa 

förmåga.  

• Att barn och unga ska få förutsättningar för en lustfylld fritidssysselsättning.  

• Att barn och unga ska få möjlighet att bredda och komplettera sitt lärande och sin bildning.  

 

Kommentar: inga förändringsförslag 

 
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.  

 

Kommentar: inga förändringsförslag 

 

Giraffstödet  

• Att erbjuda ett snabbt och personligt stöd utifrån unga och unga vuxnas eget initiativ till 

arrangemang i kommunen.  

• Att särskilt skapa förutsättningar för unga och unga vuxna att utveckla sin kreativa och 

innovativa förmåga.  

• Att erbjuda stöd till unga och unga vuxna att utveckla sitt arrangörskunnande och sitt 

organisatoriska kunnande  

 

Kommentar: Nya och justerade målformuleringar samt omformulerad rubrik 

 

Barn- och ungdomskultur 

• Att unga ska få ett snabbt och personligt stöd utifrån deras eget initiativ till arrangemang i 

kommunen  

• Att unga ska erbjudas stöd i att utveckla sitt arrangörskunnande och sitt organisatoriska 

kunnande 



• Att de yngre barnen ska erbjudas en mångfald av uttryck med hög konstnärlig kvalitet.  

 

 

Kulturmiljövård/Kulturarv  

• Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och som får ta plats i det offentliga 

rummet och i samhällsplaneringen.  

 

Kommentar: justerad målformulering 

 

• Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och är en naturlig del av 

samhällsplaneringen. 

 

Konst  

• Att konstnärlig gestaltning får ta plats i det offentliga rummet och i samhällsplaneringen.  

• Att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, genom att invånare och 

besökare blir utmanade av konst och får fler och nya perspektiv.  

 

Kommentar: Nya och justerade målformuleringar 

 

• Att konstnärlig gestaltning får ta plats i det offentliga rummet och i samhällsplaneringen. 

• Att tillhandahålla kommunen sakkompetens inom konstområdet 

 

Biblioteksverksamhetens mål  

 

• Att bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning  

• Att öka intresset och lusten för bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt genom att vara en inbjudande mötesplats, öppen för alla invånare att ta 

del av och forma  

• Att främja, stimulera och inspirera barn och unga till läsning.  

 

Kommentar: Nya och justerade målformuleringar 

 

• Att vara en inbjudande mötesplats, öppen för alla invånare att ta del av och forma. 

• Att främja, stimulera och inspirera barn och unga till läsning och förkovran. 

• Att främja fri åsiktsbildning genom att vara en arena för samtal och kulturella möten 

 

Stadsbiblioteket  

• Att vara navet i biblioteksverksamheten genom att vara ett mångsidigt rum, där det finns 

goda möjligheter för besökarna att mötas, läsa, studera eller bara vara  



• Att tillgängliggöra kunskap i olika former och erbjuda ett brett och aktuellt utbud av 

litteratur och information  

• Att förmedla kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 

samt hjälpa användare med informationssökning av mer komplex karaktär  

• Att erbjuda ett anpassat utbud av litteratur, teknik och information, så att personer med 

olika funktionsnedsättningar ska kunna tillgodogöra sig kunskap och information  

 

Kommentar: inga förändringsförslag 

 
Närbibliotek  
• Att bibliotekens verksamhet och utbud ska spegla människorna som bor i området utifrån deras 

behov och förutsättningar  

 
Kommentar: inga förändringsförslag 

 
Bokbuss  

• Att minska det upplevda avståndet till de fysiska biblioteken och tillgängliggöra 

bibliotekets utbud.  

• Att inspirera personer som vanligtvis inte besöker biblioteken, att vilja och våga ta del av 

bibliotekens utbud  

Kommentar: strukits från verksamhetsplan 2021-2023 

 

Den öppna fritidsverksamhetens mål  
 

Den öppna fritidsverksamhetens mål  

• Att ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig 

och social utveckling i en frivillig, öppen och trygg miljö  

• Att verksamheten bygger på de ungas engagemang och vilja att medverka, uppleva och 

påverka  

• Att unga ska få stöd att bli den främsta resursen i sitt eget liv  

• Att se och fånga upp ungas behov och intresse av fritidsaktiviteter i bredare bemärkelse, 

med nära tillgänglighet till där de unga rör sig.  

 

Kommentar: Nya och justerade målformuleringar:  

• Att de ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till 

personlig och social utveckling i en frivillig, öppen och trygg miljö 

• Att verksamheten bygger på de ungas engagemang och vilja att medverka, uppleva och 

påverka  

 

Mål för Emaus Lantgård  

• Att skapa förutsättningar för människor att möta djur och natur och lära sig med om detta  



• Att stimulera barn till utomhuslek och aktiviteter i samspel med djuren och naturen  

 

Kommentar: Nya och justerade målformuleringar:  

• Att erbjuda djur- och naturassisterande aktiviteter 

• Att erbjuda förutsättningar för spontan och säker utomhuslek samt en anläggning och en 

plats för öppen fritidsverksamhet 

• Att erbjuda pedagogisk vägledning, fortbildning och grund för utvecklad förståelse för djur 

och natur 

 

Målformuleringar för föreningsstöd, friluftsliv och spontana aktiva mötesplatser  

 

Mål för stöd till föreningsliv  

• Att skapa förutsättningar för ideella, allmännyttiga föreningar att organisera sig och 

bedriva verksamhet utifrån demokratiska värderingar, normer och ideal. Målet är att alla 

människors lika värde respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i 

föreningsverksamhet stärks.  

• Att skapa ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter som möter invånarnas behov och 

önskemål och som bygger på invånarnas eget engagemang  

• Att skapa förutsättningar för föreningslivet att mötas, träna, tävla och arrangera genom att 

erbjuda lokaler att vara i  

 

Kommentar: Nya och justerade målformuleringar: 

• Att stimulera föreningslivet till att skapa en mångfacetterad och tillgänglig 

fritidssysselsättning 

• Att erbjuda attraktiva anläggningar som motsvarar föreningslivets behov 

 

Mål för friluftslivet 

• Att med allemansrätten som grund, stödja människors möjligheter att vistas i naturen, 

uppleva välbefinnande och återhämtning samt få utöva friluftsaktiviteter  

• Att stärka bevarandet och utvecklandet av områden för tätortsnära friluftsliv, områden med 

riksintresse för friluftsliv samt andra platser för naturupplevelser och rekreation  

Kommentar: Nya och justerade målformuleringar: 

 

• Att ge goda förutsättningar för invånare att uppleva välbefinnande och återhämtning i 

Uddevalla kommun  

• Att samordna kommunens arbete med de tio nationella målen för friluftsliv  

• Att tillhandahålla kommunen sakkompetens inom friluftsområdet 



• Att säkra en god tillgång till och kvalitet på tätortsnära friluftslivsområden.    

Mål för spontana aktiva mötesplatser  

• Att inspirera människor till rörelse och aktivitet  

• Att sänka trösklarna för deltagande i aktivitet och öka tillgängligheten till densamma  

• Att skapa jämlika förutsättningar till en god folkhälsa  

 

Kommentar: Nya och justerade målformuleringar: 

• Att underlätta för människor att utan kostnad eller krav på föreningsmedlemskap utöva 

fritidsaktiviteter, enskilt och tillsammans med andra.  

 

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 möjliggöra positiva upplevelser av idrott som underhållning  

• Att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan  

 

Dessa mål gäller för Rimnershallen, Rimnersvallen, Agnebergshallen, Fridhemshallen, Bodele, 

skolidrottshallar och föreningsanläggningar.  

 

Kommentar: inga förändringsförslag 

 

Walkesborgsbadet  

• Att bidra till simkunnighet och utökad vattenvana/säkerhet hos besökare, genom att skapa 

förutsättningar att bedriva simundervisning  

• Att bidra till friskvård och motion för allmänheten  

• Att skapa förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet för simidrotten samt för 

andra vattenverksamheters aktiviteter  

 
Kommentar: Justerade målformuleringar: 

 

• Att skapa förutsättningar att bedriva simskola för utökad simkunnighet, vattenvana och 

säkerhet  

• Att bidra till friskvård och motion för allmänheten 

• Att skapa förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet för simidrotten samt för 

andra vattenverksamheters aktiviteter 

 

Landbadet  

• Att erbjuda lättillgängligt bad för invånare och besökare, med fokus på vattenlek men även 

simundervisning och simträning för alla.  

• Att erbjuda en rekreativ plats och bevara badkulturen på den gamla kurorten Gustavsberg  



 

Kommentar: justerade målformuleringar: 

 

• Att erbjuda lättillgänglig och trygg bad- och rekreationsupplevelse för invånare och 

besökare, med fokus på vattenlek och simträning för alla.  

• Att erbjuda en rekreativ plats och bevara badkulturen på den gamla kurorten Gustavsberg 

 

Bowlinghallen  

• Att skapa möjligheter för träning- och tävlingsverksamhet för föreningar som har bowling i 

sin verksamhet (ex. bowlingföreningar, pensionärs- och parasportföreningar)  

• Att allmänheten ska få möjlighet att bowla både som fritidsaktivitet och sportutövande  

• Att skapa förutsättningar för god hälsa hos invånarna, speciellt för flera av de prioriterade 

grupperna som ryms inom diskrimineringsgrunderna  

 

Kommentar: justerade målformuleringar: 

 

• Att allmänheten ska få möjlighet att bowla både som fritidsaktivitet och sportutövande 

• Att skapa möjligheter för träning- och tävlingsverksamhet för föreningar som har bowling i 

sin verksamhet  

 

Förslag på syftes- och målformulering för Rampen  

 

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. 

Mål med Rampen 

 Att erbjuda besökarna en meningsfull fritid genom att vara en plats för såväl fysisk 

som mental urladdning och återhämtning – på egen hand och tillsammans  

 Att åstadkomma en användarstyrd verksamhet som i en levande dialog med besökaren 

främjar ett reellt inflytande 

 Att medarbetarna på Rampen stärks och utvecklas av varandras olika 

kunskapsområden 

 



Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla kommun är en 

självklar tillväxtmotor för 

en mer utvecklad region 

1. Verka för ett bra 

företags- och 

arbetsmarknadsklimat 

 Kultur och fritid ska 

underlätta kulturarbetares 

villkor att verka i kommunen 

  

2. Utveckla lokal och 

regional infrastruktur 

inklusive Bohusbanan 

 

    Kultur och fritid 

ska arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling 

  Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och 

attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt 

  Nå fler barn och 

unga med 

kulturskoleverksamhet 

under loven, som inte 

deltar i ordinarie 

verksamhet 

    Deltagandet i 

kulturskolan ska öka bland 

de barn och unga som bor 

i, de av Uddevalla kommun 

identifierade, 

utanförskapsområdena 

  Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga och 

attraktiva platser för 

kulturella uttryck 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag 

för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom 

ramen för ett ”Ungdomens kulturhus” 

 

    Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja 

utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus 

för kultur” (KF ÖS 6) 

   Gott bemötande 

vid kontakt med kommun, 

ska öka 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

I Uddevalla kommun 

utvecklar vi ett tryggt 

samhälle tillsammans. 

3. Verka för tillämpning 

av FNs 17 globala 

hållbarhetsmål och 

Agenda 2030 

 Kultur och fritid ska främja 

civilsamhällets organisering 

och verksamhet 

   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) 

    Antalet 

medlemmar i föreningarna, 

ska öka 

 

  Föreningarna ska vara 

nöjda med kommunens 

idrotts- och 

fritidsanläggningar 

  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 5) 

   Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga och 

attraktiva platser för idrott 

och hälsa 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillgänglighetsanpassa och 

renovera Rimnersvallen (KF ÖS 6) 

 

  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 6) 

 

   Fortsätt arbeta med en 

ridanläggning i anslutning till Uddevalla 

tätort 

 

   Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att under 2020 utreda villkoren för 

konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

 

   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 8) 

 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

4. Verka för trygghet i de 

offentliga miljöerna 

 

 

  Kultur och fritids 

verksamheter ska bidra till en 

levande och hållbar 

kommun 

 

   Besökarna och 

deltagarna i kultur och 

fritids verksamheter ska 

vara nöjda med helheten 

   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 6) 

 

5. Verka för ökad 

livskvalitet genom god, 

värdig vård och omsorg 

samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

   För att främja 

jämlik resursfördelning ska 

kultur och fritid stödja och 

erbjuda aktiviteter och 

verksamheter som är såväl 

högintensiva som 

lågintensiva 

  Barn- och utbildningsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i 

Källdal (KF ÖS 6) 

    Antalet 

aktiviteter i föreningarna, ska 

öka 

   Fritidsgårdarnas 

besökare ska ha en jämn 

könsfördelning 

  Besökarna på 

fritidsgårdarna upplever att 

det är en trygg miljö 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal (KF ÖS 6) 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med 

socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar 

för att förbättra ungdomars välbefinnande 

(KF ÖS 6) 

   Synliggöra hur 

jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i 

verksamheten, motverka könsstereotypa 

normer och bidra till att fördela samhällets 

resurser på ett rättvist och medvetet vis 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

  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 7)  

  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 7) 

 

6. Säkra 

kompetensförsörjningen 

genom att pröva nya 

arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad 

digitalisering 

   Kultur och fritid ska 

främja digital inkludering 

  

    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 8) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

utveckla digitala och automatiserade 

processer (KF ÖS 8) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra 

en omstart med heltidsresan (KF ÖS 8) 

 

  Minskad sjukfrånvaro 

 Sjukfrånvaro total % R12 

  Medarbetarnas 

upplevelse av 

engagemang ska öka 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

 Andelen 

ambassadörer ska öka 

I Uddevalla kommun 

bedrivs en god och trygg 

utbildning inför framtiden. 

7. Verka för en trygg och 

jämlik skola som skapar 

studiero och förbättrade 

studieresultat 

 

 

  Kultur och fritid ska 

arbeta för ett tydligt barn- 

och ungdomsperspektiv 

   Besökarna på 

fritidsgårdarna upplever att 

de utvecklats personligt 

och socialt 

  Kultur och fritid ska 

främja ett livslångt lärande 

   Utlånen av barn och 

ungdomslitteratur ska öka 

per invånare 0-17 år 

  Andel aktiva 

låntagare per invånare ska 

öka 

   Andel 

biblioteksbesök per 

invånare ska öka 

8. Nyanlända och 

ungdomar ska snabbare 

lotsas in i arbete, 

företagande eller 

utbildning 

    Ekologiska livsmedel 

i kommunens verksamhet, ska 

öka 

Uddevalla kommun 

erbjuder attraktiva och 

hållbara boendemiljöer 

där gamla och nya miljöer 

möts och samspelar. 

9. Uddevallas unika 

boendemiljöer och 

infrastrukturinvesteringar 

ska tas tillvara 

   

Uddevalla är en 

kustkommun som tar vara 

på vattnets potential 

10. Ta vara på Uddevalla 

kommuns 27 mil kust och 

unika fjäll för 

naturupplevelse, boende 

och turism 

 

 

  Kultur och fritid ska 

arbeta med att skapa ett 

tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

   Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att ta fram en övergripande plan "hållbart 

friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 4) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

11. Utveckla och stärk 

Uddevalla kommuns 

kulturarv och 

platsvarumärke 

  Konstnärlig gestaltning 

ska användas för att skapa 

och stärka identiteten på 

olika platser i Uddevalla 

kommun 
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Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Bidrag till funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och 

pensionärsföreningar 2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela föreningsbidrag 

till föreningar som är verksamma i kommunen. Den ekonomiska ramen för kommunalt 

föreningsbidrag till handikapp-, länk-, frivillig-, sociala och pensionärsföreningar är 

1 658 000 kronor inför verksamhetsåret 2021. Bidragen fördelas enligt gällande 

riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-19 

Kultur och fritidsförvaltningens PM 2020-11-17, med bilaga 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

 att bevilja Funktionsrätt i Uddevalla          390 945 kronor 

samt kommunalt lönebidrag för 1,5 tjänst 

 

att bevilja Afasiföreningen i Uddevalla                4 220 kronor 

  

att bevilja Astma och allergiföreningen i Uddevalla               7 520 kronor 

 

att bevilja Attention Uddevalla             52 286 kronor 

 

att bevilja DHB Västra              17 720 kronor 

 

att bevilja Diabetesföreningen i Uddevalla              6 120 kronor  

 

att bevilja DHR Uddevallaföreninge                                                          64 670 kronor  

 

att bevilja FUB i Uddevalla              6 640 kronor 

 

att bevilja Hjärnskadeförb. Hjärnkraft Fyrbodal                                          12 520 kronor 

 

att bevilja Hjärt- och lungsjukas förening             8 100 kronor 
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att bevilja IFS Fyrbodal               5 440 kronor 

 

att bevilja Neuroförbundet Uddevalla                   6 200 kronor 

 

att bevilja Reumatikerföreningen i Uddevalla            37 376 kronor 

 

att bevilja Mag- och Tarmföreningen i Fyrbodal               5 220 kronor 

 

att bevilja Strokeföreningen Fyrbodal              4 280 kronor 

 

att bevilja Synskadades Riksförbund Uddevalla            41 652 kronor 

 

att bevilja Epilepsi i Bohuslän                4 340 kronor 

 

att bevilja Psoriasisförbundet lokalavdelning MUSKOT                  5 220 kronor 

 

att bevilja Rörelsehindrade Barn & Ungdomar Uddevalla            39 040 kronor  

 

att bevilja Bröstcancerförening Emelie Bohuslän            20 134 kronor 

 

att bevilja Föreningen För Psykiskt Funktionshindrade Vänkraft                 4 580 kronor 

 

att bevilja Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän             5 320 kronor 

 

att bevilja Forshälla PRO                  4 500 kronor 

 

att bevilja Skogslyckans PRO                   8 625 kronor 

 

att bevilja Skredsviks PRO i Uddevalla             12 750 kronor 

 

att bevilja Kamratföreningen Länken i Uddevalla             95 590 kronor 

 

att bevilja Fria Sällskapet Länkarna i Uddevalla           117 557 kronor 

 

att bevilja Bris Region Väst             62 400 kronor 

 

att bevilja Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare             3 000 kronor 

 

att bevilja Demensföreningen i Uddevalla              5 000 kronor 

 

att bevilja Föräldraföreningen mot Narkotika                  5 000 kronor 

 

att bevilja ATSUB        5 000 kronor 
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att bevilja Bohusläns God Man och Förvaltarförening             8 000 kronor 

 

att bevilja Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg            70 000 kronor 

 

att bevilja Tehus Fyrbodal                          14 000 kronor 

 

att bevilja Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla                             350 000 kronor 

 

att bevilja Strandbynäs Gårds Intresseförening            25 000 kronor 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ramen för bidrag till funktionsrätts-, länk-, frivillig-, sociala och pensionärsföreningar 

är 1 658 000 kronor.  

 

Enligt förslaget fördelas 1 614 985 kronor, till detta lämnas en pott på 43 000 kronor för 

att stödja eventuella inkommande bidragsansökningar under 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Torben Larsson 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till berörda föreningar 
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Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522 – 69 65 31 

torben.larsson@uddevalla.se 

  

  

  

Kultur och fritid 

Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

   

Förslag till fördelning av föreningsbidrag för funktionsrätts-, 

länk-, frivillig-, sociala och pensionärsföreningar inför 2021 
 

Årets anslag 
 

Den ekonomiska ramen för kommunalt föreningsbidrag till funktionsrätts-, länk-, 

frivillig-, och sociala föreningar samt pensionärsorganisationer för 2021 1 658 000 

kronor. 

 

Förutsättningar 
 

Samtliga föreningar som avser ansöka om bidrag från Kultur och fritidsnämnden ska 

först ansöka om bidragsberättigande. Att en förening är bidragsberättigad innebär att 

den uppfyller de allmänna villkor och förutsättningar som Kultur och fritidsnämnden 

beslutat om 2007-08-22 § 120. Vid ansökan om bidragsberättigande inlämnar samtliga 

föreningar årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, 

verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.  

 

Fördelningen av bidrag till respektive föreningskategori sker i enlighet med de riktlinjer 

som Kultur och fritidsnämnden övertagit från socialnämnden, detta skedde 2005.  

 

Nedan följer en beskrivning av dessa riktlinjer: 

 

Funktionsrättsföreningar  

 Bidrag kan utgå till förening med minst 15 medlemmar bosatta i 

Uddevalla kommun 

 Grundbidrag uppdelat på en fast del (4000 kronor/förening) och en 

rörlig del (20 kronor/medlem). 

 För Funktionsrätt Uddevalla (fd. Handikappföreningarnas 

samarbetsorgan, HSO) utgår en rörlig del för medlemsföreningarna 

(500kronor/förening). 

jofl02
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 Hyresbidrag utgår med 80 % eller 90 % av faktisk hyra inkl. el. Den 

högre procentsatsen är för föreningar med fler än 200 medlemmar. 

Funktionsrätt Uddevalla beviljas hyresbidrag med 85 % av faktisk hyra. 

 Startbidrag 3000 kronor till nystartade föreningar. 

 Lönebidrag, föreningar med lönebidragsanställda beviljas 95 % av den 

faktiska lönekostnaden med avdrag för AMI: s bidragsdel. Högsta 

bidragsgrundande lönenivå har sedan 2003-01-01 varit 16 170 

kronor/månad. 

 

Sociala föreningar/Frivilligorganisationer 

Beviljandet av föreningsbidrag till denna föreningskategori har vid tidigare års 

fördelningar tagit hänsyn till deras betydelse för kommunen och samhället i övrigt. Det 

finns inga klara normer för hur dessa bidrag ska fördelas. I denna grupp av föreningarna 

finns dels föreningar med sin huvudsakliga verksamhet i Uddevalla kommun men även 

föreningar som har mer regional omfattning. De föreningar som verkar på regional nivå 

saknar medlemsunderlag för att driva en lokalförening men verkar för och har 

medlemmar som är bosatta inom kommunen.  

 

 

Länkorganisationer 

 hyresbidrag beviljas med 90 % av faktisk hyra inkl. el.  

 verksamhetsbidrag beviljas baserat på antal medlemmar samt den 

verksamhet de bedriver dock finns ingen fastställd norm som 

verksamhetsbidraget beräknas på. 

 

 

Pensionärsorganisationer 

 enligt socialnämndens beslut 1999-05-25 § 142, utgår 

kostnadsersättning för kontaktombud vid väntjänst med 375 kronor per 

ombud.  

 

 

Förslag till fördelning 
 

Funktionsrättsföreningar  

Grundbidrag till funktionsrättsföreningar föreslås enligt beräkning efter riktlinjer till 

138 540 kronor (fast och rörlig del), hyresbidrag uppgår enligt förslaget till 557 803 

kronor samt särskilt bidrag till 53 200 kronor (bilaga 2). Lönebidragen uppgår till 79 

020 kronor (bilaga 3) för 2021. Totalt, förutom lönebidrag, går enligt ovanstående 

förslag 749 543 kronor till funktionsrättsföreningar. 
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Särskilda bidrag till funktionsrättsföreningar 

 

 Döva och hörselskadade barn i västra Sverige (DHB) ansöker om 25 000 

kronor i särskilt bidrag. Föreningen har sin lokal i Vänersborg och dess 

upptagningsområde omfattar hela Västra Götaland, Jönköpings samt Hallands 

län. Bidraget skall användas till kursverksamhet, familjeträffar, temadagar samt 

lägerverksamhet som anordnas för medlemmarna. Särskilt fokus fästs vid att 

utbilda barn och föräldrar för att möjliggöra ett gemensamt språk att 

kommunicera på. Stöd via föräldraträffar ges även i syfte att få stöd i vardagliga 

problem så som val av skola, rehabilitering och hjälpmedel. Föreningen beräknar 

att den totala kostnaden för ovanstående insatser uppgår till cirka 1 600 000 

kronor. Föreningen beviljas enligt förslaget 13 000 kronor till ovanstående 

ändamål. 

 

 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Fyrbodal, Föreningen ansöker om 7 200 

kronor till inköp av 120 exemplar (60 kronor/styck) av informationshäfte om 

barn som drabbats av hjärnskakning. Föreningen planerar att under hösten 2021 

anordna en utbildningsdag med temat hjärnskakning. Inbjudan till 

utbildningsdagen riktar sig främst till idrottsföreningar och skolsköterskor. I 

samband med inbjudan önskar föreningen att bifoga informationshäftet. 

Föreningen beviljas enligt förslaget 7 200 kronor till ovanstående ändamål.  

 

 Strokeföreningen Fyrbodal ansöker om bidrag med 10 000 kronor för 

uteblivna intäkter vid förhyrning av träningsbassäng i Vänerparken, Vänersborg. 

Föreningen upphörde med aktiviteterna på grund av pandemin, men hyran var 

redan betald och föreningen fick inte in de förväntade intäkterna så ett 

underskott uppstod med 12 322 kronor. Intäktsbortfall inte är bidragsgrundande, 

samt att Uddevalla kommuns mål och syfte med bidrag är att verksamheten 

bedrivs i Uddevalla kommun. Föreningens ansökan om särskilt bidrag avslås 

enligt förvaltningens förslag.    

 

 Rörelsehindrade barn och ungdomar Uddevalla (RBU) ansöker om 60 000 

kronor i särskilt bidrag till uppvärmt bad på Uddevalla sjukhus. Att bada innebär 

för medlemmarna både rehabilitering men också möjlighet till träning och 

förmåga att känna och äga sin kropp i tempererat vatten trots stora rörelsehinder. 

Åldersspannet för dem badande är mellan 5 – 32 år varav tre personer är över 20 

år. NU-sjukvården chockhöjde årshyran för 2020 till 130 000 kronor (årshyra 

2019 cirka 65 000). Prishöjningen riskerar att stänga ute ett flertal barn och 

ungdomar som inte har ekonomiska förutsättningar att bekosta aktiviteten trots 
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föreningens subvention. Föreningen beviljas enligt förslaget 33 000 kronor för 

ovanstående ändamål.  

 

 

 Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän ansöker om 50 000 kronor i särskilt 

bidrag för att genomföra resor till Piperska i Lundsbrunn. Resornas syfte är att 

bryta isolering och förhöja livskvalitén för deltagarna samt ge möjlighet till 

adekvat anpassning efter deltagarnas behov. Föreningens ansökan om särskilt 

bidrag till ändamålet avslås enligt förvaltningens förslag då resor inte kan anses 

ingå i bidragsgivningen.   

 

Sociala föreningar/Frivilligorganisationer 

Verksamhetsbidraget till de olika sociala föreningarna som verkar inom Uddevalla 

kommun och Västra Götalandsregionen uppgår enligt förslaget till 547 400 kronor, 

detta är fördelat enligt följande: 25 000 kronor till de föräldradrivna öppna 

förskolorna, 350 000 kronor till Frivilligcentrum samt till de övriga föreningarna  

172 400 kronor (bilaga 4). 

 

Nedan följer en beskrivning av de ansökande föreningarnas verksamhet och deras 

bidragsansökan samt förslag till beslut. 

 

BRIS region Väst:  

BRIS verksamhet är allmänt känd, det är en förening som länge arbetat med att på 

olika sätt finnas till så att barn alltid ska ha någon vuxen att vända sig till. För att 

uppnå detta syfte har föreningen bl.a. barnens hjälptelefon, BRIS mejlen och BRIS 

chatten m.m. Till detta finns även BRIS vuxentelefon dit vuxna kan ringa och 

samtala kring hur man bäst stöttar barn i svåra situationer. Exempel på vuxna som 

ringer kan vara föräldrar, idrottsledare, pedagoger eller andra som möter barn där det 

finns tankar kring barns mående. Generellt kan även sägas att behovet av stöd till 

barn och närstående har ökat i takt med att den allmänna psykiska ohälsan hos barn 

ökar. Vid en omvärldsanalys kan även konstateras att frågorna för barns rättigheter 

ytterligare stärkts, vilket vi även kan se i förändringar i Sveriges lagstiftning. Sedan 

den 1 januari 2020 är Barnkonvention lag i Sverige. BRIS i Väst har under många år 

fått bidrag från Uddevalla kommun för sin verksamhet. Föreningen ansöker om 128 

000 kronor, vilket motsvarar cirka 10 kronor/barn i åldersgruppen 0–18 år. Enligt 

förslag föreslås BRIS beviljas 62 400 kronor inför verksamhetsåret 2020, vilket 

motsvarar cirka 5 kronor/barn. Denna summa motsvarar det belopp som beviljades 

föregående år.  
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Norra Älvsborgs Förening för frivilliga samhällsarbetare:  

NÄFFS är en ideell förening som samlar de som arbetar som övervakare och 

häktesbesökare inom kriminalvården men också kontaktpersoner inom socialtjänsten 

och stödpersoner inom omsorgerna och psykiatrin samt gode män och förvaltare. I 

Uddevalla har föreningen några personer som är aktiva i besöksgruppen som besöker 

häktet. Föreningens verksamhet innefattar också medlemsmöten, föreläsningar och 

studieresor för medlemmarna. Föreningen ansöker om 3 000 kronor och enligt 

förslaget beviljas föreningen 3 000 kronor vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Demensföreningen i Uddevalla: 

Föreningen har verksamhet för demenssjuka och deras anhöriga. De bedriver även 

verksamhet för att öka kunskapen om demenssjukdom/demensvård genom 

föreläsningar och utbildningar. Föreningen ansöker om 5 000 kronor och enligt 

förslaget beviljas föreningen 5 000 kronor vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Föräldraföreningen mot narkotika: 

Föreningens verksamhet startade i Göteborg 1984, syftet för föreningen är att hjälpa 

anhöriga till missbrukare som behöver annan hjälp än vad socialtjänsten och andra 

myndigheter kan erbjuda. Föreningen anordnar t.ex. självhjälpsgrupper för anhöriga 

och föräldrar, föreläsningar och familjelivskurser. Föreningen utför även på uppdrag 

av exempelvis privatpersoner, socialtjänst, skolor och behandlingshem drogtester 

samt i samband med dessa även motiverande samtal med missbrukande ungdomar. 

Föreningen ansöker om 30 000 kronor och enligt förslaget beviljas föreningen 5 000 

kronor vilket är oförändrat från föregående år. 

 

ATSUB (Anhörigföreningen till sexuellt utnyttjade barn): 

ATSUB är en Göteborgsbaserad förening som bedriver en kris-, rådgivande-, och 

stödjande verksamhet för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. ATSUB anordnar 

aktiviteter för de utsatta barnen och deras syskon – bland annat i samband med barns 

skollov. Detta ger tillfälle för familjer att träffa andra anhöriga och utbyta 

erfarenheter och kunskap samt ge varandra inre styrka att fortsätta orka sin och 

brottsoffrets kamp. Föreningen ansöker om 7 000 kronor och enligt förslaget beviljas 

föreningen 5 000 kronor vilket är oförändrat från föregående år. 

 

Bohusläns God Man och Förvaltarförening:  

Föreningen arbetar främst med att rekrytera nya medlemmar som vill arbeta som 

gode män samt utbilda dem och anordna föreläsningar. De samarbetar med 

kommunernas överförmyndare och utbildar gode män i Uddevalla. Föreningen 

ansöker om 11 000 kronor och enligt förslaget beviljas föreningen 8 000 kronor 

vilket är oförändrat från föregående år. 
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Brottsofferjouren i Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs: 

Enligt Socialtjänstlagen kap 5 § 11 har varje kommuns ansvar för att ge stöd till 

brottsoffer och deras anhöriga när de bedöms behöva det. I lagen nämns särskilt 

kommunernas ansvar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Under år 

2019 har vittnesstödsverksamheten vid tingsrätten i Uddevalla lagt ned 450 timmar 

totalt. Antalet stödjare har varit 6 och de har bistått 645 målsägande, vittnen och 

anhöriga med mänskligt stöd och information. Föreningen anordnar föreläsningar, 

utställningar samt besöker skolor för att informera om sin verksamhet. Föreningen 

ansöker om 80 000 kronor. Enligt förslaget beviljas föreningen 70 000 kronor vilket 

är oförändrat från föregående år.  

 

Tehus Fyrbodal: 

Föreningen startade sin verksamhet i juni 2015. Föreningens ändamål är att skapa 

mötesplatser för integration, bedriva språkundervisning, genomföra aktiviteter i syfte 

att bryta utanförskap och stötta i det vardagliga livet så som stöd vid kontakt med 

myndigheter. Föreningen ansöker om 14 000 kronor och enligt förslaget beviljas 

föreningen 14 000 kronor, vilket är oförändrat från föregående år.  

 

Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla: 

Föreningen strävar efter att bli en mötesplats för frivillighet i Uddevalla och agera 

som lots åt volontärer. Genom ett utvecklat samarbete med andra föreningar är 

Frivilligcentrums strävan att hjälpa den sökande volontären till rätt organisation för.  

I verksamheten ingår också att erbjuda olika former av gemenskap genom café, 

självhjälpsgrupper och aktivitetsgrupper. Föreningen ansöker om 350 000 kronor, 

enligt förslaget beviljas föreningen 350 000 kronor vilket är oförändrat från 

föregående år. 

 

Strandbynäs Gårds Intresseförening: 
Föreningen hyr Strandbynäs Gård av kommunen men står själva för drift och 

underhåll. Föreningen bedriver flera olika verksamheter varav den föräldradrivna 

öppna förskolan är en av dem, övriga verksamheter är barn och ungdomsaktiviteter, 

studiecirklar, föreläsningar och uthyrning av lokalen till föreningar och 

privatpersoner. Föreningen ansöker om 25 000 kronor till sin verksamhet, bidraget 

syftar till att ge föreningen stöd till husets drift för att kunna fortsätta bedriva 

barnverksamhet. Enligt förslaget beviljas föreningen 25 000 kronor vilket är 

oförändrat från föregående år. 
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Länkorganisationer 
Hyresbidrag till länkorganisationerna föreslås uppgå till 90 088 kronor. I 

verksamhetsbidrag föreslås fördelning av 123 059 kronor (bilaga 5). 

Verksamhetsbidraget fördelas med hänsyn tagen till de olika föreningarnas 

utåtriktade verksamhet samt deras samarbete med socialtjänsten.  

 

 

 

Pensionärsorganisationer  

I enlighet med socialnämndens beslut 1999-05-25 § 142 att varje kontaktombud skall 

få kostnadsersättning med 375 kronor har beräknats att pensionärsorganisationernas 

bidrag uppgår till 25 875 kronor för ombuden (bilaga 5). 

  

 

Ekonomisk sammanfattning 

Ovanstående förslag ger en fördelning på totalt 1 614 985 kronor (bilaga 1) av den 

totala ramen på 1 658 000 kronor.  

 

Förslaget ger utrymme till en fri pott på 43 000 kronor för inkommande ansökningar 

under år 2021. 

 

Bilagor 

Bilaga 1–5: Sammanfattning av förslag till bidragsfördelning inför 2021 

 

 

 

 

 



bilaga 1

Ansökningar och förslag av bidrag till föreningar inför 2021

Verksamhet 2020 2021

Beslut Förslag

Sociala föreningar/bilaga 4 174 400 172 400

Frivilligcentrum/bilaga 4 350 000 350 000

Öppen förskola/föräldra-

driven/bilaga 4 50 000 25 000

Länkföreningar/bilaga 5 213 147 213 147

därav hyra 88 738 90 088

verksamhetsbidrag 124 409 123 059

Funktionsrättsorganisationer/bilaga 2 761 800 749 543

därav hyra 551 160 557 803

grundbidrag 135 640 138 540

särskilda bidrag 75 000 53 200

startbidrag

Lönebidrag/bilaga 3 79 020 79 020

Väntjänst/bilaga 5 37 500 25 875

Fri pott 0 43 000

Totalsumma bidrag 1 665 867 1 657 985



Bilaga 2

Förslag på fördelning av bidrag till funktionsrättföreningarna inför 2021

Förening Grundbidrag Grundbidrag Hyresbidrag Särskilt bidrag Förslag Bidrag 2020 Förslag Beslutat KFN 

totalt U-a (fast) (rörlig) sökta särskilt bidrag Bidrag 2021

Funktionsrätt Uddevalla 16 16 4000 8 000 378 945 387 948 390 945

Afasiföreningen i Uddevalla 29 11 4000 220 4 240 4 220

Astma & allergi föreningen Uddevalla 178 176 4000 3520 1) 7 460 7 520

Attention Uddevalla 331 331 4000 6620 41 666 71 452 52 286

Döva och hörselskadade barn i västra Sv. (DHB) 36 36 4000 720 3) 25 000 13 000 17 700 17 720

Diabetesföreningen i Uddevalla 403 106 4000 2120 1) 6 340 6 120

DHR Uddevalla 150 100 4000 2000 58 670 65 110 64 670

Föreningen för utvecklingsstörda barn (FUB) 160 132 4000 2640 1) 6 800 6 640

Hjärnskadeförb. Hjärnkraft Fyrbodal 66 66 4000 1320 1) 7 200 7 200 5 240 12 520

Hjärt & Lungsjukas förening i Uddevalla 205 205 4000 4100 1) 5 240 8 100

IFS Fyrbodal (schizofreniförbundet) 104 72 4000 1440 1) 5 360 5 440

Neuroförbundet Uddevalla 110 110 4000 2200 1) 5 840 6 200

Reumatikerföreningen i Uddevalla 292 247 4000 4940 28 436 35 956 37 376

Mag- och Tarmföreningen i Fyrbodal 236 61 4000 1220 1) 11 260 5 220

Strokeföreningen Fyrbodal 139 14 4000 280 3) 10 000 0 4 280 4 280

Synskadades riksförbund Uddevalla 135 135 4000 2700 34 952 41 695 41 652

Epilepsi i Bohuslän 102 17 4000 340 1) 4 360 4 340

Psoriasisförb. Muskot lokalavdelning 61 61 4000 1220 3) 5 240 5 220

Rörelsehindr barn och ungdomar Uddevalla 147 102 4000 2040 1) 60 000 33 000 40 100 39 040

Bröstcancerfören. Emelie Bohuslän 101 50 4000 1000 15 134 20 019 20 134

Föreningen För Psykiskt Funktionshindrade Vänkraft 29 29 4000 580 2) 4 780 4 580

Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän 400 66 4000 1320 3) 50 000 0 5 380 5 320

Summa 3 430 2 143 88 000 50 540 557 803 152 200 53 200 761 800 749 543

1) Hyr hos HSO  

2)Lånar lokal av socialtjänsten

3) Lokal på annan ort

Antal medlemmar



Bilaga 3

Lönebidragsanställda 2021

Förening Sysselsättningsgrad Bidrag från Verksamhetsbidrag

KFN/mån per månad

HSO 50% 2 781

HSO 100% 2 596 1 208 3 804

Summa per månad 5 377 1 208

Summa per år 64 524 14 496

79 020



Förslag till fördelning av bidrag till sociala föreningar/frivilligorganisationer 2021 Bilaga 4

Förening Antal Beviljat bidrag Ansökt 2021 Bidrag 2021 Beslut KFN

medlemmar 2020 (förslag)

Bris Region Väst 1266 62 400 128 000 62 400

Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare 75 3 000 3 000 3 000

Demensföreningen i Uddevalla 49 5 000 5 000 5 000

Föräldraföreningen mot Narkotika 264 5 000 30 000 5 000

ATSUB (Anhörigfören. till sexuellt utnyttjade barn)    175 5 000 7 000 5 000

Bohusläns God Man och Förvaltarförening 110 8 000 11 000 8 000

Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg 207 70 000 80 000 70 000

Tehus Fyrbodal 30 14 000 14 000 14 000

Föreningen Frivilligcentrum Uddevalla 150 350 000 350 000 350 000

Föräldradrivna öppna förskolor

Strandbynäs Gårds Intresseförening 171 25 000 25 000 25 000

Summa: 547 400 653 000 547 400



Förslag till ersättning för väntjänst/kontaktverksamhet 2021 Bilaga 5

Förening Antal ombud Bidrag 2020 Bidrag 2021
Forshälla PRO 12 4 500 4 500

Skogslyckans PRO 23 7 875 8 625

Skredsviks PRO 34 12 375 12 750

Summa 2021: 25 875
Summa 2020: 24 750

Förslag till fördelning av bidrag till länkorganisationer 2021
Förening Antal medl. Medlemsavg. Hyresbidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag Totalt 

90% 2020 2021 (ansökt) 2021(förslag) 2021 (förslag)

Kamratföreningen Länken 12 100 46 850 48 740 100 000 48 740 95 590

Fria Sällskapet Länkarna 16 360 43 238 75 669 150 000 74 319 117 557

Summa 28 90 088 124 409 250 000 123 059 213 147

 

Summa 2021: 213 147

Summa 2020: 213 147
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Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Bidrag till kulturföreningar 2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till 

föreningslivet i Uddevalla. Den ekonomiska ramen för bidrag till kulturföreningar 

uppgår till 1 300 000 kronor.      

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 

Kultur och fritidsförvaltningens PM 2020-11-16 med bilaga      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja ABF Fotoklubb  

 
20 000 kronor  

att bevilja Bohusläns Föreningsarkiv 

 
50 000 kronor  

att bevilja Bokenäs Hembygdsförening  

                                              
80 000 kronor  

att bevilja Bokenäsets Ådra 

                                                                
15 000 kronor  

att bevilja Collegium Musicum   

                                                         
40 000 kronor  

att bevilja Filmis                         

                                                         
16 000 kronor  

att bevilja Kaprifolkören           

                                                           
 1 000 kronor  

att bevilja Kulturens Hus           

                                                           
18 000 kronor  

att bevilja Kulturföreningen Uddevallakassetten       

                          
40 000 kronor  

att bevilja Kören Fräknarna                                      

                            
 1 000 kronor  

att bevilja Lane-Ryrs Hembygdsförening                

                            
 4 000 kronor  

att bevilja L’Jazz Ljungskile                                    

                            
50 000 kronor  

att bevilja Ljungskile Dansare och Spelmän                    

                    
 10 000 kronor  
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att bevilja Ljungskile Filmstudio                                     

                    
  6 000 kronor  

att bevilja Ljungskileortens Hembygdsförening              

                     
 25 000 kronor  

att bevilja Musikföreningen Adrian                                 

                   
130 000 kronor  

att bevilja Musikföreningen Musikhuset                            

                 
240 000 kronor  

att bevilja Målarföreningen Kasen 27                                

                  
  5 000 kronor  

att bevilja Odd Singers                                                       

                  
  1 000 kronor  

att bevilja Skredsvik, Herrestad, Högås Hembygdsförening     

                 
 20 000 kronor  

att bevilja Studio 32                                                          

                    
 40 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Bluesförening                                 

              
 40 000 kronor  

att bevilja Uddevalla FN-förening                                    

                    
 10 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Folkdansgille                                  

                   
 15 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Hembygdsförening                         

                    
 80 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Humanistiska Förbund                     

                  
   5 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Kammarorkester                              

                  
 15 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Konstförening                                  

                  
 10 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Riksteaterförening                          

                  
130 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Släktforskare                                   

                   
 18 000 kronor  

att bevilja Uddevalla Stadsmusikkår                                

                    
 20 000 kronor  

att bevilja U-a Varvs och Industrihistoriska förening              

 

 10 000 kronor  

att bevilja Ängöns Vävstuga i Uddevalla   

                       
 9 000 kronor  

att bevilja Rock´n Roll West                         

                                       
40 000 kronor  

att bevilja Sällskapet Lelångebanan                  

                                  
10 000 kronor  
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Ärendebeskrivning 

Ramen för bidrag till kulturföreningar är 1 300 000 kronor.  

Enligt förslaget fördelas 1 224 000 kronor, samt tillskapas en pott på 76 000 kronor för 

att stödja eventuella inkommande bidragsansökningar under 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Torben Larsson 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till berörda föreningar 
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Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson  

Telefon  0522-69 65 31  

torben.larsson@uddevalla.se  

 

Kultur och fritid  

Fritidsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

Förslag till bidrag kulturföreningar 2021 

Årets anslag 

Allmännyttiga ideella kulturföreningar i Uddevalla som är bidragsberättigade har 

möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag.  

Ramen för dessa bidrag för 2021 är 1 300 000 kronor.  

Förutsättningar 

Samtliga föreningar som avser ansöka om bidrag från Kultur och fritidsnämnden ska 

först ansöka om bidragsberättigande. Att en förening är bidragsberättigad innebär att 

den uppfyller de allmänna villkor och förutsättningar som Kultur och fritidsnämnden 

beslutat om 2007-08-22 § 120.  Vid ansökan om bidragsberättigande inlämnar samtliga 

föreningar årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, 

verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.  

 

Enligt de övergripande kulturpolitiska målen ska föreningar med verksamhet till och för 

barn och ungdomar prioriteras. En viktig faktor i fördelning är att föreningarna ska 

arbeta med en utåtriktad verksamhet. I denna fördelning finns även föreningar som tar 

ett stort ansvar vid bevarandet av vårt kulturarv. 

Förslag till fördelning 

Ramen för bidrag till kulturföreningar är 1 300 000 kronor. Enligt förslaget tillskapas en 

pott på 76 000 kronor för ansökningar från föreningarna under verksamhetsår 2021. 

Detta ger utrymme för mer riktade projekt, som till exempel miljöförbättringar, 

tillgänglighetsanpassningar i enlighet med strategiskplan, kulturpolitiska mål och Kultur 

och fritidsnämndens styrkort.   

  

Kulturbidrag förslag 2021 (bilaga 1) visar den föreslagna fördelningen.  

Ekonomisk sammanfattning 

Enligt förslaget fördelas 1 224 000 kronor.  

En pott skapas på 76 000 kronor för eventuella inkommande bidragsansökningar under 

år 2021.  

Bilaga 

Kulturbidrag förslag 2021 

 



Kulturbidrag förslag 2019 2017 2018 2019 Förslag

Förening Lokal Beviljat Ansökt 2019

ABF Fotoklubb 40 350 20 000 40 000 20 000

Bohuslän föreningsarkiv 60 000 50 000 100 000 50 000

Bokenäs Hembygdsförening 80709ᴬ 80 000 85 000 80 000

Bokenäsets Ådra 5 000 15 000 20 000 15 000

Collegium Musicum 7 000 40 000 70 000 40 000

Filmis 14 750 6 000 25 000 16 000

Kaprifolkören 0 1 000 3 000 1 000

Kulturens Hus 16734ᴬ 18 000 31 000 18 000

Kulturföreningen Uddevallakassetten 0 20 000 40 000 40 000

Kören Fräknarna 0 1 000 5 000 1 000

Lane-Ryrs Hembygdsförening 600 4 000 6 000 4 000

Lj. Dansare och Spelmän 23731ᴬ 10 000 10 000 10 000

L'Jazz Ljungskile 7 500 50 000 65 000 50 000

Ljungskile Filmstudio 1 000 6 000 6 000 6 000

Ljungskileortens hembygdsför 22975ᴬ 25 000 50 000 25 000

Musikföreningen Adrian 64765ᴬ 130 000 188 000 130 000

Musikföreningen Musikhuset 207299ᴬ 270 000 270 000 240 000

Målarföreningen Kasen 27 55 524 5 000 10 000 5 000

Odd singers 0 1 000 2 000 1 000

Rock´n Roll West 77163ᴬ 0 60 000 40 000

Skredsvik, Herrestad, Högås hbf 27 996 20 000 20 000 20 000

Studio 32 46 352 40 000 75 000 40 000

Sällskapet Lelångenbanan 15 195 0 10 000 10 000

U-a Bluesförening 20 000 40 000 100 000 40 000                      

U-a Filmförening 15500ᴬ 6 000 10 000 6 000

U-a Finska förening 47 700 5 000 25 000 5 000

U-a FN-förening 0 10 000 15 000 10 000

U-a Folkdansgille 21887ᴬ 15 000 25 000 15 000

U-a hembygdsförening 91 922 80 000 90 000 80 000

U-a Humanistiska förbund 3 250 5 000 15 000 5 000

U-a kammarorkester 0 15 000 40 000 15 000

U-a Konstförening 9 500 10 000 20 000 10 000

U-a Riksteaterförening 0 140 000 150 000 130 000

U-a Släktforskare 23 448 18 000 18 758 18 000

U-a Stadsmusikkår 11 000 20 000 28 000 20 000

U-a varvs och industrihistoriska för 12 000 10 000 15 000 10 000

Ängöns Vävstuga i Uddevalla 29 920 9 000 9 000 9 000 ändra 191023

TOTALT 1 195 000 1 711 758 1 235 000

Att fördela 1 300 000

ᴬ hyresintäkter avräknat Förslag 1 235 000                                                                                                                                                       

Pott 65 000



 

  

 

                                                                                                                                                      



Kulturbidrag förslag 2021 2019 2020 2021 Förslag

Förening Lokal Beviljat Ansökt 2021

ABF Fotoklubb 40 053 20 000 40 000 20 000

Bohuslän föreningsarkiv 61 000 50 000 100 000 50 000

Bokenäs Hembygdsförening 82 232 80 000 80 000 80 000

Bokenäsets Ådra 7 500 15 000 20 000 15 000

Collegium Musicum 25 000 40 000 45 000 40 000

Filmis 24 875 16 000 25 000 16 000

Kaprifolkören 0 1 000 10 000 1 000

Kulturens Hus plus 265 18 000 25 000 18 000

Kulturföreningen Uddevallakassetten 18 000 40 000 40 000 40 000

Kören Fräknarna 0 1 000 1 000 1 000

Lane-Ryrs Hembygdsförening 9 300 4 000 10 000 4 000

Lj. Dansare och Spelmän 42 000 10 000 10 000 10 000

L'Jazz Ljungskile 21 000 50 000 65 000 50 000

Ljungskile Filmstudio 6 200 6 000 6 000 6 000

Ljungskileortens hembygdsför 9 400 25 000 50 000 25 000

Musikföreningen Adrian 86 423 130 000 171 000 130 000

Musikföreningen Musikhuset 217 818 240 000 240 000 240 000

Målarföreningen Kasen 27 55 524 5 000 25 000 5 000

Odd singers 4 000 1 000 2 000 1 000

Rock´n Roll West 72 500 40 000 40 000 40 000

Skredsvik, Herrestad, Högås hbf 14 319 20 000 20 000 20 000

Studio 32 48 116 40 000 75 116 40 000

Sällskapet Lelångenbanan 31 800 10 000 20 000 10 000

U-a Bluesförening 20 000 40 000 50 000 40 000

U-a FN-förening 0 10 000 15 000 10 000

U-a Folkdansgille plus 61 679 15 000 25 000 15 000

U-a hembygdsförening 105 960 80 000 90 000 80 000

U-a Humanistiska förbund 1 600 5 000 5 000 5 000

U-a kammarorkester 0 15 000 30 000 15 000

U-a Konstförening 0 10 000 20 000 10 000

U-a Riksteaterförening 0 130 000 130 000 130 000

U-a Släktforskare 23 438 18 000 18 750 18 000

U-a Stadsmusikkår 0 20 000 35 000 20 000

U-a varvs och industrihistoriska för 12 240 10 000 10 000 10 000

Ängöns Vävstuga i Uddevalla 52 300 9 000 9 800 9 000

TOTALT 1 224 000 1 518 666 1 224 000 Att fördela 1 300 000

Av föreningen redovisade Förslag 1 224 000

kostnader enligt ansökan Pott 76 000



 

                     

 

                                                                                                                                                      



Kulturbidrag förslag 2020 2018 2019

Förening Lokal Beviljat

ABF Fotoklubb 40 488 20 000

Bohuslän föreningsarkiv 60 000 50 000

Bokenäs Hembygdsförening 50 300 80 000

Bokenäsets Ådra 7 500 15 000

Collegium Musicum 12 000 40 000

Filmis 24 960 16 000

Kaprifolkören 0 1 000

Kulturens Hus 8000* 18 000

Kulturföreningen Uddevallakassetten 18 000 40 000

Kören Fräknarna 0 1 000

Lane-Ryrs Hembygdsförening 9 300 4 000

Lj. Dansare och Spelmän 30 000 10 000

L'Jazz Ljungskile 18 600 50 000

Ljungskile Filmstudio 1 200 6 000

Ljungskileortens hembygdsför 0 25 000

Musikföreningen Adrian 97256* 130 000

Musikföreningen Musikhuset 191524* 240 000

Målarföreningen Kasen 27 55 524 5 000

Odd singers 0 1 000

Rock´n Roll West 83000* 40 000

Skredsvik, Herrestad, Högås hbf 17300* 20 000

Studio 32 47 340 40 000

Sällskapet Lelångenbanan 30 200 10 000

U-a Bluesförening 28 000 40 000

U-a Filmförening 22 400* 6 000

U-a FN-förening 0 10 000

U-a Folkdansgille 247 035* 15 000

U-a hembygdsförening 97 398* 80 000

U-a Humanistiska förbund 3 000 5 000

U-a kammarorkester 0 15 000

U-a Konstförening 8 000 10 000

U-a Riksteaterförening 0 130 000

U-a Släktforskare 22 948 18 000

U-a Stadsmusikkår 0 20 000

U-a varvs och industrihistoriska för 12 000 10 000

Ängöns Vävstuga i Uddevalla 33 402 9 000

TOTALT 1 230 000

Enl ansökan

* hyresintäkter avräknat



2020 Förslag

Ansökt 2020

40 000 20 000

100 000 50 000

80 000 80 000

20 000 15 000

75 000 40 000

25 000 16 000

3 000 1 000

22 000 18 000

40 000 40 000

1 000 1 000

10 000 4 000

10 000 10 000

65 000 50 000

6 000 6 000

50 000 25 000

173 500 130 000

240 000 240 000

10 000 5 000

2 000 1 000

40 000 40 000

20 000 20 000

75 000 40 000

22 000 10 000

100 000 40 000

10 000 10 000

15 000 10 000

25 000 15 000

90 000 80 000

5 000 5 000

45 000 15 000

20 000 10 000

130 000 130 000

18 358 18 000

35 000 20 000

25 000 10 000

9 450 9 000

1 617 308 1 234 000

Att fördela 1 300 000

Förslag 1 234 000

Pott 66 000
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Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Bidrag till övriga föreningar 2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela bidrag till 

föreningslivet i Uddevalla. I föreningskategorin övriga föreningar finns inga normer att 

utgå ifrån vid framtagandet av förslag till beslut. Då dessa normer saknas görs årets 

förslag till fördelning med föregående års beslut som riktlinje (KFN 2019-12-19 § 155). 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-18      

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening 

 

50 000 kronor 

att bevilja Folket Hus i Uddevalla  

 

326 000 kronor 

att bevilja Lane-Ryrs Bygdegårdsförening  

 

65 000 kronor 

att bevilja Skredsviks Samhällsförening  

 

75 000 kronor 

att bevilja Civilförsvarsförbundet Uddevalla  

 

20 000 kronor 

 

att bevilja Uddevalla Försvarshistoriska   

 

10 000 kronor 

att bevilja Forshälla PRO   

 

25 000 kronor 

att bevilja Föreningen Sportstugan 80 000 kronor 
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Ärendebeskrivning 

Nedan beskrivs respektive föreningsverksamhet utifrån deras verksamhetsberättelse och 

den dialog som förvaltningen haft med föreningarnas förtroendevalda.  

 

Bokenäs Dragsmarks Bygdegårdsförening: 

Föreningen äger fastigheten, tidigare år har föreningen hänvisat till ett avtal mellan 

kommunen och föreningen men vid efterforskning har avtal inte kunnat uppbringas. 

Föreningen anordnar egna aktiviteter, har uthyrning till föreningar, företag, 

privatpersoner men deltar också i olika arrangemang. Föreningen anger att de vid 

uthyrning har subventionerade priser till skolklasser och ungdomar samt att hyresgästen 

själv sköter städning. Inför 2021 ansöker föreningen om 50 000 kronor i 

föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 50 000 kronor vilket motsvarar förra 

årets beviljade bidrag. 

 

Lane Ryrs Bygdegårdsförening: 

Föreningen äger fastigheten, tidigare har föreningen hänvisat till ett avtal mellan 

föreningen och kommunen. Avtal har inte uppbringats däremot finns ett beslut som 

beskriver att kommunen i princip ska täcka föreningens kostnader upp till en nivå av 

90 000 kronor/år, detta tecknades vid om/tillbyggnad 1986. I beslutet står inte att utläsa 

en definitiv summa för bidraget utan detta ska prövas årligen. Föreningen har enligt 

verksamhetsberättelsen olika verksamhetsgrenar, uthyrning, hantverksmarknad och 

ansvar för gatubelysning. Föreningen har vid uthyrning av lokalen två olika 

priskategorier uppdelat på medlem och icke medlem. För barnkalas gäller däremot 

samma taxa, hyresgäst sköter själv städningen. I fastigheten finns också en lägenhet 

som föreningen hyr ut till hyresgäst på årsbasis. Inför 2021 ansöker föreningen om 

86 000 kronor i föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 65 000 kronor vilket 

motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Skredsviks Samhällsförening: 

Föreningen äger Skredsviks gamla skola, avtal mellan föreningen och kommunen finns 

inte gällande bidragsnivå. Föreningen genomför en mängd aktiviteter i form av 

bygdedagar, spelträffar, utbildningar, familje- och danskvällar, ungdomsverksamheter. 

Föreningen har inte differentierad hyra, avsikten med köpet av skolan var att erbjuda 

möjlighet till de boende i Skredsvik att hyra subventionerade lokaler till sina 

verksamheter. Hyresgästerna sköter själva städning av lokalerna. Föreningen ansvarar 

även för gatubelysning. Inför 2021 ansöker föreningen om 100 000 kronor i 

föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 75 000 kronor vilket motsvarar förra 

årets beviljade bidrag. 
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Forshälla PRO: 

Föreningen äger Forshälla Bygdegård, avtal mellan föreningen och kommunen gällande 

bidrags finns inte. Föreningen bedriver uthyrningsverksamhet av bygdegården men 

använder den framför allt till föreningens egen verksamhet. Föreningen erhåller även 

bidrag som pensionärsorganisation men inte för sina lokalkostnader. Vid uthyrning har 

föreningens medlemmar 15 % rabatt på priserna relaterat till övriga. Hyresgästen sköter 

själv städning. Inför 2021 ansöker föreningen om 25 000 kronor i föreningsbidrag, 

enligt förslag beviljas föreningen 25 000 kronor vilket motsvarar förra årets beviljade 

bidrag. 

 

Föreningen Sportstugan u.p.a.: 
Föreningens verksamhet består enbart av uthyrning och drift av fastigheten, 

Bjursjöstugan som resurs för friluftslivet i området. Föreningen har inte differentierad 

hyra. Hyresgästen sköter själv städning av lokalen. Inför 2021 ansöker föreningen om 

130 000 kronor i föreningsbidrag, enligt förslag beviljas föreningen 80 000 kronor 

vilket motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Föreningen Folkets Hus i Uddevalla u.p.a.: 

Föreningens huvudverksamhet är uthyrning av lokaler, men fungerar även som 

mötesplats i centrum. Föreningen bedriver även en del egna arrangemang, och är 

samarbetspartner vid andras arrangemang. Föreningen har anställda. Föreningen har 

marknadsmässiga hyror och differentierad prissättning med avseende på föreningar 

alternativt privata hyresgäster, föreningen har numer även särskild prissättning när 

medlemmar hyr lokaler. Föreningen erbjuder hyresgästerna möjligheter till service då 

denna förening har anställd personal. Inför 2021 års fördelning av bidrag ansöker 

föreningen om 450 000 kronor, enligt förslag beviljas föreningen 326 000 kronor vilket 

motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

 

Civilförsvarsförbundet Uddevalla:  

Föreningen bedriver en utbildningsverksamhet inom t.ex. hjärt- och lungräddning och 

olycksfall, beredskap till vardags och vid kriser. Föreningens målgrupper är bl.a. 

skolungdom och barnomsorg, boendegrupper och pensionärsorganisationer. 

Civilförsvarsförbundet ingår även i kommunens frivilliga resursgrupp, FRG. 

Inför 2021 års fördelning av bidrag ansöker föreningen om 30 000 kronor, enligt förslag 

beviljas föreningen 20 000 kronor vilket motsvarar förra årets beviljade bidrag. 

  

Uddevalla Försvarshistoriska förening:  

Föreningen ansöker om föreningsbidrag för att fortsätta arbetet med att vårda och visa 

fortet på Skansenberget. Fortet är öppet för allmänheten 13-14 gånger per år samt 4-5 

gånger för föreningar och skolklasser och delar då med sig av sin kunskap om nutids- 

historian kopplat till detta. Föreningen tar hand om området genom att röja sly, klippa 

gräs och plocka upp skräp. Inför 2021 års fördelning av bidrag ansöker föreningen om 

10 000 kronor, enligt förslag beviljas föreningen 10 000 kronor vilket motsvarar förra 

årets beviljade bidrag. 
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Paula Nyman Torben Larsson 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till berörda föreningar 
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Handläggare 

Utvecklare Torben Larsson 

Telefon 0522-69 65 31 
torben.larsson@uddevalla.se 

 

Ansökan från Forshälla hembygdsförening om bidrag för 

tillgänglighetsanpassning 

Sammanfattning 

Forshälla hembygdsförening har kommit in med ansökan om kommunalt 

föreningsbidrag som kulturförening. Föreningen ansöker om 65 000 kronor för 

tillgänglighetsanpassning av Gamla Kyrkskolan, ett av två hus vilka föreningen äger. 

Förvaltningen anser att detta projekt är prioriterat då det ökar tillgängligheten för att fler 

kan delta i föreningsverksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-17 

Ansökan från Forshälla hembygdsförening 2019-12-04 

Offert från BFK Bygg AB 2020-11-17  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beviljar Forshälla hembygdsförening 65 000 kronor för 

tillgänglighetsanpassning av Gamla Kyrkskolan.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen bedriver huvudsakligen sin verksamhet på fastigheten Uddevalla Forshälla 

1:2 där det finns två hus, Sundshuset och Gamla Kyrkskolan. Föreningen har lagt om 

taket på Sundhuset till en kostnad av 211 775 kronor, vilket de finansierade själva. I 

Gamla Kyrkskolan har föreningen helrenoverat köket för att kunna hyra ut till större 

grupper, även detta har föreningen bekostat själva med 147 832 kronor.      

 

Föreningen bedriver en aktiv verksamhet samt ett utbrett samarbete med ett flertal 

aktörer, varav Forshälla skola där ca 100 barn i årskurs ett och tre får ta del av historiens 

vingslag på hembygdsgården. Föreningen avser nu att bygga en handikappanpassad 

toalett samt montera en ramp på utsidan av huset för att öka tillgängligheten in till 

Gamla Kyrkskolan. Den totala kostnaden för projektet uppskattas till 233 000 kronor.  

 

Föreningen har beviljats stöd från Boverket med 173 799 kronor. Föreningen ansöker 

om 65 000 kronor för att kunna slutföra projekten som beräknas vara klart i mars 2021.  
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Förvaltningen anser att detta projekt är prioriterat då det ökar tillgängligheten till huset, 

både för deltagande i verksamheten samt vid uthyrning av lokalen.  

 

Det föreslagna beloppet tas från den pott (för inkommande ansökningar 2020) som 

beslutades av kultur och fritidsnämnden 2019-12-19 (KFN 2019/00169). 

 

 

 

Återrapportering 
Återrapportering sker inte till kultur och fritidsnämnden då bidraget utbetalas mot 

redovisning av de faktiska kostnaderna. 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Torben Larsson 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

 

 

Skickas till Forshälla Hembygdsförening 

 





Bil 4a. 

 

Förslag till placering och utformning av handikapp toalett. 

20191128. JJ 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Uppdrag från ordförande om behovsanalys av framtidens 

Stadsbibliotek  

Sammanfattning 

Kultur och fritid fick 2019 ett ordförandeuppdrag om att göra en behovsanalys för 

framtidens Stadsbibliotek. Uppdraget mynnade ut i utredningen "Framtidens 

stadsbibliotek".  

 

I utredningen beskrivs bibliotekets roll i samhällsutvecklingen, där funktionen som 

mötesplats, demokratiarena och kulturlokal belyses. Den innehåller också förslag på 

ändamålsenliga och attraktiva lokaler för Stadsbiblioteket i form av ett lokalprogram.  

 

Syftet med utredningen var att beskriva bibliotekets lokalbehov ur en bredare kontext, 

dels utifrån biblioteksverksamhetens behov, dels utifrån befintliga och framtida/möjliga 

behov hos andra verksamheter i förvaltningen och i kommunen. En omvärldsanalys 

innehållande nationella och regionala styrdokument samt exempel från andra kommuner 

utgjorde grund för innehåll i lokalprogrammet. Uddevallabornas önskemål inkluderas i 

form av resultat av en kortare enkätundersökning samt sammanfattning av invånarnas 

inspel inför nytt bibliotek i Herrestad (Rampen).  

 

Utredningen pekar ut ett behov av ett bibliotek med många läs- och studieplatser och 

studierum, gott om plats för att exponera media samt flexibla lokaler som möjliggör 

kombination av en ”tyst” verksamhet och en verksamhet som för ljud med sig, 

exempelvis användarorienterat skapande. Biblioteksverksamheten behöver även bättre 

logistiklösningar med avseende på mediehantering och programverksamhet. 

 

Nuvarande bibliotekslokaler har även förbättringspotential som kulturlokal. Biblioteket 

har ett omfattande kulturuppdrag, särskilt för en yngre publik, men möter endast ett fåtal 

av de kriterier som sattes upp för scenkonst och teaterföreställningar i utredningen Hus 

för kultur1.   

Ett resonemang om bibliotekets roll som mötesplats och som en katalysator i 

stadsutveckling är inkluderat i utredningen. Lokaliseringen är viktig utifrån kultur och 

fritids övergripande syfte om social gemenskap, men även den sociala aspekten av 

hållbarhetsbegreppet, som bland annat handlar om att främja sociala aktiviteter och 

möten. 

                                                      
1 Kultur och fritidsförvaltningen (2019) Hus för kultur 
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Resultatet av utredningen visar även den stora betydelsen av attraktiva bibliotekslokaler 

i ljuset av att det läsfrämjande uppdraget är viktigare än någonsin. Detta på grund av 

den ökande klyftan mellan de som läser och inte. Läsning är också en viktig 

förutsättning för att alla, oavsett bakgrund eller förutsättningar, ska kunna ta till sig 

information, delta i samhället och i den demokratiska arenan. Biblioteket är dessutom 

en av få platser där alla är välkomna, och där man bara kan vara utan krav på prestation 

eller konsumtion. Detta är en aspekt som blir allt viktigare med tanke på stigande 

ohälsotal.  

 

Utredningen Framtidens stadsbibliotek förankrades i kultur och fritidsnämnden i form 

av ett informationsärende i juni (KFN 2020-06-15 § 86). Lokaler för stadsbibliotek är 

även inkluderat i kultur och fritids lokalförsörjningsplan (KFN 2020-11-18 § 160)  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-20 

Utredning: Framtidens stadsbibliotek, 2020-11-20  

Uppdrag från ordförande om behovsanalys för framtidens stadsbibliotek, 2019-06-04 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner utredningen Framtidens Stadsbibliotek.  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att utredningen ska utgöra grund för fortsatt arbete 

med lokaler för Stadsbiblioteket.  

 

 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 
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bibliotek 
Utredning

2020-11-20 

Kultur och fritid 

 

Fastställd åå-mm-dd 

Dnr: KFN 2019/97 



 

 

 

1. Sammanfattning 
Kultur och fritid fick 2019 ett ordförandeuppdrag samt ett förvaltningsuppdrag som handlar om att ta 

fram en behovsanalys för ”framtidens stadsbibliotek”. 

Stadsbiblioteket har haft samma lokaler sedan 1980-talet och befunnit sig på samma plats sedan 50-

talet. Att stadsbiblioteket behöver mer ändamålsenliga och attraktiva lokaler har varit föremål för 

utredning under flera år.  

Omvärldsanalys, lokala mål och exempel från andra kommuner pekar på bibliotekets omfattande 

uppdrag. Några trender i samhällsutvecklingen som påverkar biblioteket är att klyftorna ökar, vilket 

kräver nya samverkansformer för att vidga deltagandet. Digitalisering medför utvecklingsmöjligheter, 

samtidigt som digitalt utanförskap är en demokratifråga. Barn och unga är svåra att nå, och biblioteken 

måste anpassa sig till att unga idag är lika mycket producenter som konsumenter. Bibliotekets roll 

måste dessutom stärkas i tider där demokratin hotas. 

Runt om i Sverige satsar kommuner, trots besparingar, på bibliotek. Prioriterade aspekter för lokalerna 

är flexibilitet för att möjliggöra mer och varierad verksamhet, riktiga scener, gott om läs- och 

studieutrymmen och möjlighet till förtäring.   

En mindre medborgarundersökning visar att Uddevallas invånare önskar ett komplett bibliotek, men är 

öppna för nya inslag såsom kulturella inslag och spel. Café och studierum är starkt efterfrågat.  

Denna utredning indikerar att Stadsbibliotekets nuvarande lokaler inte fullt ut möter verksamhetens 

behov, medborgarnas önskemål och lokalbehov utifrån omvärldsanalysen. Utredningen innehåller ett 

kapitel med förslag på utrymmen och zoner i framtidens stadsbibliotek.  
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 
Kultur och fritidsnämnden är utifrån sitt reglemente huvudman för folkbiblioteket och har ansvar för 

att fullgöra uppgifter utifrån bibliotekslagen.  

Stadsbiblioteket har haft samma lokaler sedan 1986 och befunnit sig på samma plats sedan 50-talet. 

Eftersom dagens och framtidens biblioteksverksamhet skiljer sig avsevärt från 80-talets verksamhet, 

har frågan om lokalernas ändamålsenlighet och attraktivitet lyfts i kultur och fritidsnämndens  

verksamhetsplaner och varit föremål för behovsanalyser under de senaste åren.  

Vad som förknippas med bibliotek är i ständig förändring. Bibliotekets uppdrag har blivit mer 

omfattande än att låna ut litteratur. Det har till exempel skett en förskjutning från samlingsorienterade 

till användarorienterade bibliotek1.  

 

I Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2023 beskriver förvaltningen Stadsbibliotekets 

behov av ändamålsenliga, mer centralt placerade och modernare lokaler. Förvaltningen anger även att 

det är absolut nödvändigt att kommunen investerar i kulturlivets lokalbehov, där lokaler för bibliotek 

inbegrips, för att kunna fortsätta erbjuda medborgarna ett levande och rikt kulturliv. 

 

Regional biblioteksplan anger att ”Biblioteken är en del av samhället. Därför är samhällets 

utmaningar också bibliotekens utmaningar.” 2 Biblioteken behöver därför med jämna mellanrum hitta 

sätt att kunna bevara sina traditionella uppdrag samtidigt som det ska finnas plats för nya idéer, teknik 

och verksamhetsformer för att vara relevanta i samhället3. Detta ställer nya krav på 

bibliotekslokalerna.  

Biblioteken har generellt en viktig funktion i samhällets kulturella infrastruktur. År 2017 anordnades 

83 000 publika aktiviteter i Sveriges folkbibliotek som rörde olika kulturyttringar och vände sig till 

allmänheten4. Kultur och fritidsnämnden godkände i november 2019 utredningen Hus för kultur, där 

kulturlivets lokalbehov utreddes och kartlades. Utredningen konstaterade att Uddevalla kommun lider 

brist på lokaler för kultur, exempelvis med avseende på ändamålsenliga scener5.  

 

Stadsbiblioteket spelar idag en viktig roll som mötesplats och kulturlokal, utöver sitt traditionella 

uppdrag. Utöver medieförmedling äger aktiviteter såsom barnteater, författarsamtal för äldre och 

yngre, skrivkurser och konstutställningar ofta rum i biblioteksmiljön. Sådana arrangemang sker dels i 

egen regi, dels i samarbete med andra vilket gör biblioteket till en viktig samarbetspartner för 

läsfrämjande och kulturella aktiviteter. Utifrån ett lokalperspektiv kan förutsättningarna för sådana 

aktiviteter förbättras i form av exempelvis ändamålsenlig scen och foajé, vilket saknas idag i 

biblioteket.  

 

Biblioteket arbetar idag med olika zoner för att tillmötesgå olika behov som tystnad eller möjlighet för 

samtal. Ju längre in i biblioteket man kommer desto lugnare och tystare är det tänkt att vara. Detta 

fungerar inte alltid. Det finns en efterfrågan från besökarna på fler studieplatser och café.  

 
1 Fichtelius, E, Persson, C, & Enarson, E (2019) Demokratins skattkammare: förslag till en nationell 

biblioteksstrategi.  
2Regional biblioteksplan 2020-2023 (2019) 
3 Lindén, J (2016) Makerspaces på bibliotek: en analys av befintlig forskning 
4 Myndigheten för kulturanalys (2019) Kulturens geografi 
5 Kultur och fritidsförvaltningen (2019) Hus för kultur 
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Andra behov från verksamheten är plats för sorteringsrobot och logistik. Idag sköts mediehanteringen 

utspritt på flera olika platser och våningar, främst i ett rum som är för litet för att inrymma en 

sorteringsrobot.  
 

 

Kultur och fritid fick 2019 ett ordförandeuppdrag samt ett förvaltningsuppdrag som handlar om att ta 

fram en behovsanalys för ”framtidens stadsbibliotek”. Ordförandeuppdraget är formulerat som följer:  

Stadsbiblioteket behöver nya lokaler och inför detta behöver en behovsanalys göras. Hur ser ett 

modernt bibliotek ut idag? Vilket är behovet hos Uddevalla kommun? Vad förväntar sig våra 

medborgare ska finnas i ett modernt bibliotek?   

 

2.2 Syfte och mål 
Ordförandeuppdraget konstaterar att biblioteket behöver nya lokaler. Inför framtagande av 

behovsanalys utifrån kommunens mall, syftar denna utredning till att svara på följande 

frågeställningar:  

• Vilka aspekter i styrande dokument och strategier påverkar biblioteket och dess lokaler?   

• Vilka ”rum” behövs i biblioteket för att de ska vara relevanta och angelägna?  

• Vad prioriterar andra kommuner när de planerar för nya bibliotek? Vad finns för lärdomar 

från andra kommuners investeringar i bibliotekslokaler? 

• Vad önskar Uddevallas invånare i ett nytt bibliotek? 

• Vad behöver biblioteksverksamheten? 

 

Svaren på dessa frågor mynnar ut i ett lokalprogram, som beskriver bibliotekets lokalbehov med 

bredare penseldrag än en behovsanalys. Övergripande resonemang om lämplig placering och 

arkitektoniskt uttryck ingår i lokalprogrammet.   

Målet med denna utredning är att ge underlag till framtida planering av nya lokaler till 

Stadsbiblioteket som ska vara attraktiva, ändamålsenliga och moderna. Utredningen tar inte ställning 

till huruvida biblioteks lokalbehov ska uppfyllas genom en renovering av nuvarande lokaler, 

nyproduktion, eller förhyrning av ledig lokal.  

 

2.3 Bibliotekslagen 
Sveriges nuvarande bibliotekslag (2013:801) trädde i kraft 1 januari 2014 och sätter ramarna för 

verksamheten vid landets offentligt finansierade bibliotek.  

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.  

Folkbibliotek ska enligt lagen finnas i alla kommuner, vara tillgängliga för alla och anpassade till 

användarnas behov. Utifrån bibliotekslagen har biblioteken många fler ansvarsområden än att 

förmedla medier. Folkbiblioteken ska till exempel, utöver ovan nämnt: 

• främja litteraturens ställning  

• främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet 

• ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bl.a genom att erbjuda 

tekniska hjälpmedel  

• ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna  

• ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska  



 

3 

 

• vara anpassade till användarnas behov  

• öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 

delaktighet i kulturlivet 

• främja barn och ungas språkutveckling  

• stimulera barn och ungas läsning6  

 

2.4 Styrdokument i Uddevalla kommun kopplade till biblioteksverksamheten 

Uddevallas biblioteksplan 
Uddevalla kommun har en biblioteksplan som tar avstamp i bibliotekslagen och i kommunens vision 

”Liv, lust och läge”.  

Biblioteksplanen belyser bibliotekens roll i samhällsutvecklingen och beskriver färdriktningen för 

Uddevallas bibliotek 2016-2020. Färdriktningen för folkbibliotek följer nedan:   

• Biblioteket är en del i det demokratiska samhället och ett forum för kunskapsförmedling, 

information och fri åsiktbildning. 

• Folkbiblioteket är en naturlig mötesplats för alla. Det är enkelt att besöka både fysiskt och 

digitalt.  

• Biblioteket skapar lust kring litteratur, läsande och berättande. I bred samverkan skapar vi 

tillsammans ett bibliotek att upptäcka, uppleva, skapa och vara delaktiga i.  

 

Planen fastslår även att biblioteken genom sin verksamhet, samverkan med andra aktörer och sina 

lokaler bidrar till en levande miljö i centrum7. 

 

Biblioteksrummet och dess verksamhets roll i förverkligandet av politiska mål 
Bibliotekslagen sätter ramarna för bibliotekens verksamhet. Kommuner kan dock, utifrån 

självstyresprincipen, forma verksamheten utifrån lokal identitet och lokala behov.  

Uddevalla kommuns strategiska plan anger att mötesplatser för handel och kultur krävs för att staden 

ska bli en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region. Den uttrycker även en ambition om att 

bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och på så vis få en bättre välfärd, rikare 

fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap8.  

 

Strategisk plan slår även fast att Uddevalla kommun ska arbeta för att uppfylla de globala 

hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Biblioteket kan bidra till att uppnå flera globala mål:   

• god utbildning för alla 

• minskad ojämlikhet 

• fredliga och inkluderande samhällen 

• hållbara städer och samhällen 

• minskad produktion och konsumtion.9  

 

Relevanta nämndstrategier, biblioteksverksamhetens och Stadsbibliotekets egna mål presenteras 

nedan.  

 

 
6 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag. 
7 Uddevalla kommun (2016) Biblioteksplan  
8 Uddevalla kommun (2019) Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020 
9 https://www.globalamalen.se/ 
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Ansvarsområde Nämndsstrategi Mål för biblioteksverksamhet 
Demokratiutveckling  

 

 Att bidra till det demokratiska 

samhällets utveckling genom 

kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning 

Digital inkludering/ 

rättvis tillgång till 

lärande och 

information 

 

 

främja digital inkludering 

 

 

 

 

 

att förmedla kunskap om hur 

informationsteknik kan användas 

för kunskapsinhämtning, samt 

hjälpa användare med 

informationssökning av mer 

komplex karaktär 

 

 

främja ett livslångt lärande att tillgängliggöra kunskap i olika 

former och erbjuda ett brett och 

aktuellt utbud av litteratur och 

information 

 

 

öka tillgängligheten och 

attraktiviteten till service och utbud, 

digitalt och analogt 

att erbjuda ett anpassat utbud av 

litteratur, teknik och information, så 

att personer med olika 

funktionsnedsättningar ska kunna 

tillgodogöra sig kunskap och 

information 

Barn och unga  

 

Kultur och fritid ska arbeta för ett 

tydligt barn- och 

ungdomsperspektiv 

Att främja, stimulera och inspirera 

barn och unga till läsning. 

Kulturell verksamhet 

 

Kultur och fritid ska skapa 

tillgängliga och attraktiva platser 

för kulturella uttryck.  

 

Att öka intresset och lusten för 

bildning, upplysning, utbildning, 

forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt genom att vara 

en inbjudande mötesplats, öppen 

för alla invånare att ta del av och 

forma. 

Mötesplats 

 

Kultur och fritids verksamheter ska 

bidra till en levande och hållbar 

kommun 

Att vara ett mångsidigt rum, där det 

finns goda möjligheter för 

besökarna att läsa, studera eller 

bara vara 

 

Att öka intresset och lusten för 

bildning, upplysning, utbildning, 

forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt genom att vara 

en inbjudande mötesplats, öppen 

för alla invånare att ta del av och 

forma. 
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Dessa strategier och mål illustrerar bibliotekets mångfacetterade uppdrag. Detta ställer 

krav på att lokalerna ska kunna användas till flera olika saker, och att det ska vara synligt 

på mer än ett sätt.  

I Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2023 står följande:  

Kultur- och biblioteksverksamheterna är oerhört viktiga för yttrandefriheten och värnandet om ett 

demokratiskt samhälle. Att alla människor har möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samt att kunna 

tillgodogöra sig litteratur och annan skriven text är grunden för individens utveckling och delaktighet 

i samhället  

Kultur och fritidsförvaltningens arbete handlar om att stärka civilsamhället, dess 

organisering och handlingsutrymme och om att bilda människor i demokratiska 

värderingar. Detta sker genom samskapande arbetssätt, kunskapsförmedling och stöd till 

livslångt lärande10. Biblioteket och dess verksamhet är viktigt i förverkligandet av detta. 

 

3. Omvärldsanalys 
Syftet med omvärldsanalysen är att identifiera viktiga faktorer för biblioteket och dess verksamhet 

som påverkar lokalerna. Eftersom lokalprogram och behovsanalys kan leda till en investering är det av 

ekonomiska och miljömässiga skäl lämpligt att ta höjd för lokaler som ska fungera lång tid framöver 

och ta hänsyn till framtida biblioteksverksamhets behov utöver de nutida behoven.   

 

Omvärldsanalysen inkluderar även andra kommuners arbete med nya bibliotek med avstamp i 

målbilder och lärdomar 

 

3.1 Fokusområden för framtidens bibliotek 

Kungliga biblioteket har tagit fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi som har år 2030 som 

tidsperspektiv, ”Demokratins skattkammare”11. Denna strategi tar fasta på demokrati som ett mål och 

bibliotek för alla som en vision.   

Den nationella biblioteksstrategin identifierar ett antal arbetsområden och medel för att nå målet och 

visionen.  

Västra Götalandsregionens regionala biblioteksplan konstaterar att eftersom biblioteken är en del 

av samhället, är samhällets utmaningar också bibliotekens utmaningar. Några exempel på utmaningar 

är ökade klyftor i samhället, digitalisering av samhället vilket ställer krav på digital kompetens, samt 

höga krav på läs- och skrivkunnighet för att t.ex kunna utöva sina demokratiska rättigheter och 

skyldigheter.  

Nedan presenteras fokusområden utifrån dokumenten ovan samt forskning.   

Att satsa på bibliotek är att satsa på demokrati 

Den nationella biblioteksstrategin konstaterar att det yttersta målet med biblioteksverksamheten är att 

stärka bildningen och därmed demokratin. Den uttrycker att i tider när demokratin hotas blir 

bibliotekens uppgift allt viktigare. Detta genom att biblioteken bidrar till att alla får bättre möjligheter 

till insyn, inflytande och deltagande i den demokratiska processen.  

 
10 Budgetdialog 2021-2023 – kultur och fritid (2020)  
11Fichtelius, E, Persson, C, & Enarson, E (2019) 
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Biblioteken ska bidra till fri åsiktsbildning, de intar därför en neutral hållning till den information som 

tillhandahålls. De ska även bidra med kunskap om källkritik och informationssökning, men även om 

filterbubblor och annat som kan underminera tilltron till fakta.   

Biblioteksstrategin slår fast att allas rätt till bibliotekens resurser, på lika villkor, är en demokratifråga. 

Tillgängligheten till biblioteksverksamheternas innehåll, tjänster och lokaler ska vara god och jämlik.  

Läsfrämjande  

Det är en demokratifråga att alla medborgare kan läsa och förstå det de läser och eftersom läs- och 

språkfärdigheter möjliggör deltagande i det demokratiska samghället.  

Klyftorna mellan de som läser och inte, ökar i samhället. Biblioteket behövs därför som en läslokal, 

både fysiskt och digitalt. Biblioteken har ett viktigt och omfattande uppdrag gällande barns och vuxnas 

läsning; de ska inspirera till läsupplevelser och öka allas läs- och språkförståelse, men även stärka 

litteraturens ställning12.  

Detta är betydelsefullt för bibliotekslokalerna eftersom medierna har en viktig plats i 

biblioteksrummet. Lokalerna och inredningen ska inspirera besökaren till att botanisera bland 

bokhyllorna och hitta sådant som man inte visste att man letade efter.  

Folkbiblioteken ska även, enligt den nationella biblioteksstrategin, särskilt uppmuntra människors fria 

läsning och läsningens betydelse för hälsa och livskvalitet. Gällande barnperspektivet ska 

folkbiblioteken inspirera till barns fritidsläsning och komplettera utbildningssektorn inom 

läskunnighetsområdet13.   

Upplevelser och kultur 

Biblioteken ska användas som samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal.  

 

Detta innebär enligt nationell biblioteksstrategi att biblioteken är en plats för jämbördiga möten, 

inspiration och upplevelser. Strategin slår fast att biblioteken ska ordna arrangemang såsom 

författarbesök och föreläsningar. Det ska även anordnas kulturella aktiviteter så som utställningar, 

filmvisningar och konserter, vilket visar på bibliotekets kulturella uppdrag14.  

 

Den nationella biblioteksstrategin anger att biblioteken bör vara en plats där människor kan möta 

konstnärliga uttryck i en välkänd och lokal miljö.  

 

Ökat deltagande och delaktighet för att minska klyftor 

Förändringar i demografin gör att litteratur och samhällsinformation på andra språk än svenska, 

tillgång till litteratur för personer med funktionsnedsättning, samt den reviderade lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk har ställt krav på biblioteken och behovet är fortsatt stort. Regional 

biblioteksplan anger att biblioteken behöver bjuda in människor att själva vara delaktiga i 

biblioteksverksamheten för att vara angelägna i människors liv15.  

Samverkan 

Den regionala biblioteksplanen och den nationella biblioteksstrategin slår fast att biblioteken måste 

samarbeta med andra bibliotek, med andra samhälleliga aktörer och med civilsamhället för att vara 

angelägna, ha hög kompetens och nå fler och nya målgrupper. För att överbrygga digitala klyftor kan 

biblioteken samverka med folkbildningen.  

 
12 Fichtelius, Persson & Enarson (2019) 
13 ibid 
14 ibid 
15 Regional biblioteksplan 2020-2023 (2019) 
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Samverkan med exempelvis föreningar är en grund för delaktighet. Biblioteken kan även samverka 

med studieförbund, föreningar, författare, konstnärer och andra lokala organisationer16.  

Fortbildningsinsatser  

En av de mest kännbara samhällstrenderna idag är digitalisering. Den kan ge grund för utveckling, 

men medför också digitalt utanförskap, något som idag är ett faktum och en demokratifråga.  

Biblioteken ska överbrygga de digitala klyftorna. Dels genom att tillhandahålla digital utrustning till 

de som inte har tillgång till detta. Folkbiblioteken ska även arbeta för kunskapshöjning kring hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning samt stödja både barn och vuxna i ett 

kritiskt förhållningssätt till digitalt och analogt innehåll.    

Barn och unga 

Barn är prioriterade i bibliotekslagen och genom barnkonventionen, som anger att alla åtgärder som 

rör barn ska ha barnets bästa i första rummet. Vid utformning av bibliotekslokaler ska man därför utgå 

från både ett barnperspektiv och barnens perspektiv17.  

Barnkonventionen lyfter även barnens rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet18.  

Regional biblioteksplan anger att biblioteken är viktiga för barns kulturskapande, identitetssökande 

och för deras språkutveckling. Den anger även att det krävs extra ansträngningar för att nå barn och 

unga, som idag är lika mycket producenter som konsumenter. 

Bibliotek i delaktighet med användarna 

Att skapa tillsammans kan väcka nyfikenhet på andra, och på företeelser och fenomen i omvärlden.  

Den internationella biblioteksorganisationen IFLA anger att biblioteken i framtiden ska ”leva i 

delaktighet med användarna och i samverkan med civilsamhället och samhällets institutioner” och att 

framtidens bibliotek ”är en mötesplats man söker sig till för att dela upplevelser, tankar och kreativa 

uttryck med andra” 19.   

Många bibliotek har skiftat fokus från att organisera och tillhandahålla resurser, till att utforska 

användarorienterat skapande20. 

Ett sätt att främja användarorienterat skapande är att tillhandahålla kreativa rum i biblioteket, detta kan 

exempelvis vara i form av ett så kallat ”makerspace”, vilket blivit allt vanligare i biblioteksvärlden 

under det senaste decenniet21. Några av syftena med detta är att skapa nya sätt för biblioteket att nå ut 

till allmänheten och uppmuntra besökare till att använda biblioteket på nya, mer användardrivna sätt. 

Kreativa rum kan även vara ett sätt att minska den digitala klyftan22.  

Regional biblioteksplan anger att biblioteken måste bjuda in människor att själva vara delaktiga i 

biblioteksverksamheten, för att kunna vara delaktiga i människors liv. Den slår även fast att 

människors bild av vad ett bibliotek är, är en utmaning och att det är viktigt att öka kännedomen om 

vad ett bibliotek gör och ger tillgång till för att kunna arbeta med biblioteksuppdraget.  

 

 
16 Fichtelius, Persson, & Enarson (2019) 
17 ibid 
18Unicef  (2009), Barnkonventionen, artikel 31 
19 Fichtelius, Persson & Enarson (2019) 
20 Edin (2016)  
21 En definition: ”informal sites for creative production in art, science, and engineering where people of all 

ages blend digital and physical technologies to explore ideas, learn technical skills, and create 

new products” (Edin, 2016) 
22 Edin (2016) 
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Vad betyder omvärldsanalysen för Uddevallas Stadsbibliotek? 
Utifrån sammanfattning av den nationella biblioteksstrategin och den regionala biblioteksplanen ovan 

kan ett önskat läge för bibliotekslokalen vara (utöver ett fullgott utbud av medier):  

• Lokaler som inspirerar till och möjliggör läsning 

• Gott om studieutrymmen 

• Lokaler utformade utifrån barnperspektiv och barnens perspektiv 

• Digital utrustning och utrymmen för fortbildning 

• Ändamålsenliga scen- och utställningsytor för att uppfylla det läsfrämjande och kulturella 

uppdraget 

• Utrymmen i lokalen för användardrivet skapande 

• Utrymme för sorteringsrobot och mediehantering 

 

Utifrån det önskade läget kan ett antal förbättringsmöjligheter i dagens lokaler identifieras:  

Studieplatser, studierum och grupprum är något som efterfrågas i dagens bibliotekslokaler av 

besökarna. Utifrån biblioteks uppdrag kring läsfrämjande och att stärka demokratin genom att stärka 

bildningen, är det prioriterat att behovet tillgodoses. Stärka demokratin genom att stärka bildningen.  

Författarbesök är ett sätt att arbeta läsfrämjande och erbjuda en kulturell upplevelse. Stadsbiblioteket 

anordnar regelbundna författarbesök och annan programverksamhet, men lokalerna uppnår inte 

kriterier som finns uppsatta för detta. Det saknas ett rum som är anpassat för detta där det får plats 

tillräckligt många besökare. Det saknas även fullgod ljud- och ljussättning23.  

Scenkonst såsom barnteater anordnas på Stadsbiblioteket. Lokalen för programverksamhet för barn 

är dock för liten och har för låg takhöjd. Det är även av vikt för fortlevnaden och utvecklingen av 

Uddevallas kulturliv att det finns en fullgod scen i eller i anslutning till biblioteket.   

 

Utställningsytorna på Stadsbiblioteket är begränsade. Galleri Vitt brus, som finns i 

Stadsbibliotekets tidningsrum, måste idag samexistera med programverksamhet vilket 

inte är optimalt. Detta eftersom tidningsläsning är en tyst aktivitet, medan galleribesök 

ger upphov till samtal. Dels krävs ommöblering vid varje program och dels finns inte 

ljud-och ljussättning i lokalen vilket måste hyras in till varje tillfälle. Dessa två aspekter 

gör att programverksamheten tar onödigt mycket tid och kraft i anspråk.  

Utställningsytorna som finns i biblioteket idag brister dessutom i ett antal kriterier för 

ändamålsenligt galleri24. Omvärldsanalysen pekar på att biblioteken ska tillhandahålla 

kulturella upplevelser såsom utställningar. Biblioteket har dock inget formellt uppdrag att 

bedriva galleri, men utifrån lokala behov skulle Uddevalla gynnas av utställning i eller i 

nära anslutning till biblioteket. Samma sak gäller lokalbehov för scenkonst. Detta bör 

dock synkroniseras med pågående förstudie utifrån rapporten Hus för kultur. 

Användarorienterat skapande, exempelvis pyssel, pågår i biblioteket men det finns ingen 

ändamålsenlig, definierad lokalyta för detta. En sådan yta skulle möjliggöra samverkan med 

exempelvis Kulturskolan, fritidsgårdar, studieförbund och föreningar. Detta kräver flexibilitet kring 

larm och larmzoner25.  

Det har även identifierats positiva aspekter med nuvarande lokaler, vilket man bör ha i åtanke vid 

eventuella lokalförändringar:  

 
23 Hus för kultur (2019) 
24 ibid 
25 Läs mer på sidan 29.  
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Biblioteket kunskapshöjande uppdrag ställer även krav på att kurser om t.ex informationssökning 

eller digitala verktyg ska kunna anordnas. Sådana kurser anordnas idag i konferensrummet Romanen.   

Medieförmedling fungerar bra idag. Exponeringsytor för att synliggöra litteratur eller olika ämnen är 

viktigt och att böcker och medier är lättåtkomliga så att besökarna själva kan hitta det de söker. 

Stor barn- och ungdomsavdelning som är avskild med väggar från resten av biblioteket.  

 

Ett publikt plan: Flera plan är svårare att bemanna, detta är även en trygghets- och säkerhetsfråga.   

 

Egna tysta arbetsrum för personalen.  

 

Arbetsrum för personalen på barnavdelningen i anslutning till barnavdelningen och för övrig 

personal på plan 2 tillsammans med övriga personalutrymmen  

 

På plan 2 där lunchrum och många arbetsrum finns, finn endast en toalett. Hissen till andra våningen 

är inte heller godkänd utifrån dagens tillgänglighetskrav. 

 

Samverkan med andra aktörer pågår idag på biblioteken. Fyrstadskommunerna har gjort en förstudie 

och kommer ta fram en handlingsplan för eventuell gemensam katalog, webb och mediebestånd för de 

fyra kommunerna i Fyrstad vilket borgar för ökad samverkan framöver. 

 

Bokmagasinet är idag placerat i källaren. Om det hade kunnat placeras på entréplan kunde det fungera 

som ett öppet magasin. Det skulle även vara logistiskt fördelaktigt för personalen.  

 

4.  Andra kommuners biblioteksbyggande: målsättningar och lärdomar 
Kulturens andel av kommunernas budgetar har minskat, det finns stora besparingskrav och samtidigt 

stora behov för kommuner att bygga skolor, äldreboenden med mera.  

Svensk biblioteksförening har undersökt om det trots detta, även byggs bibliotek. Samt hur det i så fall 

går till när nya bibliotek byggs. 

För att ta reda på hur många bibliotek som ska byggas i Sverige framöver skickade Svensk 

biblioteksförening ut en enkät under våren 2019. Den besvarades av 265 kommuner och resulterade i 

rapporten Byggboom.  

Resultaten visar att det byggs en hel del bibliotek:  

• I 20 % av kommunerna kommer ett nytt bibliotek invigas inom de närmast 5 åren.  

• I knappt 20 % av kommunerna är det möjligt att ett nytt bibliotek kommer invigas inom 5 år.  

• I 25 % av kommunerna kommer större renoveringar av bibliotek äga rum.  

• I 28 % av kommunerna är behoven större än vad de planerade renoveringarna omfattar.  

 

Vad är grunden till andra kommuners val att bygga/renovera bibliotek?  
Många av dagens bibliotekslokaler är inte ändamålsenliga. En viktig anledning till detta är att det 

saknas möjlighet att bedriva flera aktiviteter samtidigt. Detta ställer höga krav på lokalerna. Flera 

kommuner passar på att framtidssäkra sina bibliotek och samtidigt använda det som en del i 

stadsutvecklingen.  

Ålders- och verksamhetsskäl 

I rapportens inledning nämns att många folkbibliotek behöver ersättas av ålders- och 

verksamhetsskäl26. De är inte byggda för, och går heller inte att anpassa till, en modern 

 
26 Eriksson (2019)  
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folkbiblioteksverksamhet. Bibliotek finns ofta i byggnader från 60-90-talen och är ofta ”rum med 

bokhyllor” snarare än ändamålsenliga lokaler utifrån bibliotekens alla uppgifter. Det blir svårare att få 

plats med alla funktioner som ska finnas27.  

I förstudien för Mölndals bibliotek nämns att de tidigare lokalerna var från 1959 och att det var trångt 

och dåligt anpassat för modern biblioteksverksamhet i en stad av Mölndals storlek.  

Saknar möjlighet att bedriva olika verksamheter samtidigt  

Enligt rapporten måste många bibliotekslokaler anpassas för att leva upp till den nationella 

biblioteksstrategin28. Biblioteken ska vara samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal. 

För många av dagens bibliotek saknas möjligheter att bedriva flera verksamheter samtidigt utan att den 

ena stör den andra. Att kunna tillgodose både tysta aktiviteter såsom läsning och ljudbringande 

aktiviteter såsom upplevelser samtidigt ställer höga krav på bibliotekslokalerna.  

Detta är ett problem i dagens biblioteksbyggnader och leder till konflikt mellan olika besöksgrupper: 

stammisar mot nya besöksgrupper, vuxna och äldre mot barn och unga29.  

Politiska beslut 

I Hultsfreds kommun tog politiken initiativ till ett nytt bibliotek. Enligt beslutet ska biblioteket ”höja 

centrumkvarterens attraktivitet” och ha ett innehåll för 2029 – inte för 2019”. Beslutsunderlaget angav 

även att biblioteket ska vara ”en mötesplats som är välkomnande för alla med teknik- och 

designlösningar i framkant.”  

En del i stadsutvecklingen 

Det finns flera exempel där ett nytt biblioteks placering i staden är en viktig pusselbit i 

stadsutvecklingen.  

I exempelvis Hultsfred fanns det synpunkter på att det tidigare biblioteket låg otillgängligt och inte 

riktigt centralt. Efter inflyttning i nya centrala lokaler beskrivs placeringen som ett sätt att göra 

biblioteket till en daglig rutin för invånarna som passerar – de ska se att det finns och att det finns 

andra saker att göra än att låna böcker.  
 

I förstudien för Mölndals bibliotek används formuleringar som ”identitetsskapande för Mölndal” och 

”ett bibliotek som blir en integrerad del i ett återupplivat centrum”30.  

Vad har andra kommuner för målsättningar för sina nya bibliotek? 
Kommunernas målsättningar som omnämns i rapporten kretsar kring bibliotekens utökade uppdrag. 

Med detta menas att biblioteket inte bara ska vara en plats för att låna böcker, utan en mötesplats, en 

plats för upplevelser och ett viktigt offentligt rum:  

”Bibliotekets uppdrag har förändrats och vidgats och att det kräver nya sätt att tänka kring lokalerna 

och vad som ska rymmas i dem” (Tranemo kommun)31. 

Förhoppningarna inför ett nytt bibliotek var ”ett modernt bibliotek vars utformning skulle avspegla 

bibliotekslagens uppdrag om kulturell verksamhet, demokrati, tillgänglighet, digital delaktighet och 

läsfrämjande.” (Älvdalens kommun)32 

 

 
27 ibid 
28 ibid 
29 Eriksson (2019) 
30 Mölndals stad mfl (2012) Mölndals nya bibliotek, förstudie för nytt bibliotek i centrum  
31 Eriksson (2019) 
32 ibid 
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Biblioteken ska göras till ”centrala platser med generösa öppettider, lekplatser för barn, fokus på det 

digitala, flexibilitet och multifunktion.” (Hultsfreds kommun)33 

 

Utöver detta nämns ett behov av nytänkande kring barnavdelningen utifrån bland annat läs- och 

språkutveckling (Mölndals Stad)34.  

Vad ska biblioteket innehålla och hur ska det utformas?  

Medier 

I materialet där erfarenheter från andra kommuner presenterats är inte medierna så framträdande, 

fokus i berättelserna är snarare på flexibla rum och på biblioteket som mötesplats. En kommun hade 

tankar om att man inte önskade höga bokhyllor som gjorde det svårt att överblicka lokalen, och 

önskemål om hjulförsedda hyllor nämns. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att medierna är det som hör kärnuppdraget till och de ska ges 

erforderlig plats i lokalen och placeras på ett sätt som är logiskt för låntagarna.  

Läs- och studieplatser 

Studieplatser prioriteras av flera kommuner. I ett fall var det ett önskemål från kommunledningen. I 

Mölndals förstudie för nytt bibliotek nämns att brist på studieplatser och grupprum var en brist i det 

gamla biblioteket och något som efterfrågas av mölndalsborna35.  

Flexibla lokaler 

Flera kommuner nämner vikten av flexibla lokaler. Det ska finnas möjlighet att göra ”rum i rummet”, 

inredningen ska vara lätt och flyttbar, gärna med hjulförsedda hyllor. Detta för att möjliggöra en 

föränderlig och utvecklad verksamhet med utrymme för olika aktiviteter36. 

Blackbox 

Bibliotekspersonalen i Hultsfred önskade en blackbox37. I Mölndal finns en blackbox som bland annat 

möjliggör mer programverksamhet och barnteater.  

Utställning 

I Hultsfred har man en utställningsyta i samarbete med Svenskt Rockarkiv38. 

Tillgång till kafé 

I Hultsfred ska ett kafé stärka bibliotekets roll som mötesplats39. I Mölndal finns ett kafé i anslutning 

till en av entréerna. Tranemos bibliotek kommer inrymmas i samma fastighet som hotell och bistro.   

Personal och logistik 

Personal- och logistikutrymmen har inte beskrivits utförligt i rapporten Byggboom. Logistik är dock 

navet i hantering av biblioteksmedia och det är viktigt med ett genomtänkt flöde för detta.  

”Nya” sätt att tänka vid lokalutformning 

Fokus på hur människor rör sig (flöden) och var de ska uppehålla sig (zoner). Resonerat om var i 

lokalen det ska vara tyst och var det inte ska vara det, gärna verksamhet och arkitekt tillsammans40.  

 

 
33 ibid 
34 ibid 
35 Mölndals stad mfl (2012) Mölndals nya bibliotek, förstudie för nytt bibliotek i centrum 
36 Eriksson (2019)  
37 ibid 
38 ibid 
39 ibid 
40 ibid 
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Rum för skapande 

Hultsfred och Mölndal har så kallade makerspaces i sina bibliotek41. I Hultsfred är det en filial till en 

annan makerspace-lokal42.   

Vad var framgångsfaktorer i processen? 

Att verksamheten involveras från början 

Det leder till en bättre utformning och man undviker onödiga missar, stora som små.  

Samarbete över kompetensgränserna 

När bibliotekspersonal involveras och har ett bra samarbete med arkitekter, fastighetsägare och 

entreprenör blir resultatet bättre. En kommun nämner att arkitekt och personal diskuterade tillsammans 

kring vad som fungerat i de gamla lokalerna och vad man ville ha annorlunda i nya lokaler43.   

Studiebesök till andra bibliotek 

Studiebesök kan stärka verksamhetens samsyn på vad ett bra bibliotek bör innehålla44. 

Involvering av användarnas önskemål 

Vid projekteringen av Helsingfors nya centrumbibliotek samlades 2300 idéer in från invånarna och 

man provade deltagande budgetering, där invånarna fick påverka vilket av fyra pilotprojekt man skulle 

gå vidare med. Helsingfors bibliotek har tilldelats utmärkelsen ”världens bästa nya folkbibliotek”.  

För att få in brukarnas önskemål nämner en kommun samarbete med en förening i dialog med 

invånarna om deras behov och önskemål. Tranemo kommun kommer även hämta in input på 

bibliotekets innehåll från exempelvis gymnasieungdomar45. Exempel på medborgardialog förekommer 

också46.  

Vad blev bra i det nya biblioteket? 
Nedan presenteras några exempel på saker som förbättrats efter att biblioteket fått nya lokaler:  

Ökat antal utlån, låntagare och besök 

• Antal utlån har ökat för samtliga kommuner med nya och drifttagna bibliotekslokaler47. I 

Älvdalen tror man att det beror på bibliotekets nya, mer centrala placering, och i Alvesta att 

attraktiviteten ökat; ”Lokalen är öppen, ljus och fin”.   

• Antal besök har ökat med 57 procent i Mölndal och antal låntagare med 268 procent. 

 

Möjlighet för mer och varierad verksamhet 

• Tack vare de nya ytorna finns möjlighet för fler och mer varierade programverksamheter 

såsom författarbesök och barnteater och öppen scen för musiker (Mölndal) 

• Det nya biblioteket är en fungerande mötesplats. Meröppet har bidragit till fler besökare. 

Människor studerar eller jobbar på biblioteket, har bokcirklar, stick-café och andra 

sammankomster. (Älvdalen) 

• En läktare blev ett lyckat tillskott. Där kan man sitta och studera, ha datakurser för pensionärer 

och nyanlända via SFI. (Älvdalen) 

• Det nya biblioteket är mer inbjudande och tillgängligt än det gamla (Älvdalen) 

 
41 Mölndals Stad m.fl. (2014) Programhandling Mölndal stadsbibliotek 
42 Madestam (2019) 
43 Eriksson  (2019) 
44 ibid 
45 ibid 
46 ibid 
47 Mölndal, Alvesta och Älvdalen. Även Östberga står klart, men är mer som ett nytt närbibliotek. De övriga 

kommunernas bibliotek är inte klara ännu. (Eriksson, 2019)  
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• Verksamheten har kunnat utvecklas i de renoverade lokalerna. Smidiga och flyttbara hyllor 

gör att biblioteket kan förvandlas till en hörsal. (Idre) 

 

Övrigt 

• Mölndals stadsbibliotek blev nominerat till årets bibliotek.  

• Kulturhuset i Östberga har bidragit till mer trygghet i området, bl. a eftersom fler människor 

rör sig där tack vare kulturhuset.  

 

Vad fungerade mindre bra i processen kring nytt bibliotek? 

Bibliotekspersonalen involverades inte 

Att verksamheten ska involveras kan låta som en självklarhet. Det finns exempel från flera kommuner 

där bibliotekets personal inte varit involverade, eller haft begränsad påverkansmöjlighet i processen 

kring nytt bibliotek.  

Detta har för flera kommuner lett till att lokalerna har tydliga brister som hade kunnat undvikas. Ett 

exempel är sagorum som inte är anpassat efter storleken på de barngrupper som brukar nyttja det samt 

för små kontorsdelar och förrådsutrymmen48.  

Ökat resursbehov 

Lokaler för programverksamhet, utställning och utrymme för användarorienterat skapande kan 

medföra behov av nya kompetenser49. Det kan exempelvis röra sig om ljud- och ljustekniker, 

vaktmästare, lokalbokning, kulturpedagog och en funktion som ansvarar för utställningsytor. Detta är 

viktigt att beakta i den fortsatta processen kring bibliotekslokaler. 

Avgränsningar barnavdelning och ungdomsavdelning 

I kontakt med andra bibliotek har det även framkommit att det finns risker förknippade med barn- 

respektive ungdomsavdelning. I ambitionen att locka barnfamiljer till biblioteket har barnavdelningen 

utformats med för mycket fokus på rörlig lek och ”lekplats”-tänk, vilket har gjort att leken får 

företräde framför läsandet, och att leken äger rum på ett sätt som stör övrig biblioteksverksamhet50. 

Det får gärna finnas en lekplats i anslutning till biblioteket, men inte inne i biblioteket51.  

 

När det gäller ungdomsavdelning finns utmaningar gällande gränslandet mellan bibliotek och 

fritidsgård, vilket är viktigt att ha med sig i fortsatt process kring lokalutformning. 

 

Bristande kommunikation mellan verksamhet/besökare och arkitekt/fastighetsbolag 

I Älvdalen hade bibliotekspersonalen en målbild om ett mer tillgängligt bibliotek för alla, med 

flexibla lokaler som skulle möjliggöra en utveckling av verksamheten. Arkitekternas och 

fastighetsbolagets bild av det nya biblioteket var att bygga en skola (biblioteket skulle inrymmas i en 

nybyggd skola).  

Resultatet blev att biblioteket fick platsbyggda möbler, vilket var tvärtemot vad verksamheten 

önskade. Programverksamheten blev begränsad för att lokalerna begränsar antalet besökare.  

En annan konsekvens var att arbetsmiljöproblem uppstod, dels psykiskt eftersom personalen lagt ner 

mycket kraft och engagemang som sedan inte tillvaratagits52.  

 
48 Eriksson (2019) 
49 Enhetschef Uddevalla stadsbibliotek i samtal med Mölndals stadsbibliotek 
50 ibid 
51 Se exempelvis Malmö stadsbiblioteks resonemang om vad som gäller på Kanini: https://malmo.se/Uppleva-

och-gora/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Barn-unga--unga-vuxna/Kanini-0-8-ar.html 
52 Eriksson (2019) 
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Kritiska luckor i processerna 

Rapporten anger att översättningen av behov och önskemål för biblioteket till ett lokalprogram är en 

kritisk punkt i byggprocessen. Fastighetsägaren har en nyckelroll som översättare mellan verksamhet 

och byggare, i synnerhet vid kritiska skeden såsom övergången från byggprocess till inflyttning.  

 

I Mölndal konstateras att en utmaning är att få alla besökare som besökt det nya biblioteket av 

nyfikenhet, att komma tillbaka en andra gång. Nya lokaler räcker alltså inte; ”man kan inte flytta in 

gammal verksamhet i ett nytt hus”53. 

Uddevallas Stadsbiblioteks behov utifrån kommunexempel  

Upplevelser och kultur 

Flera kommuner prioriterar en blackbox som scen och samlingslokal i biblioteket.  

Biblioteket har ett omfattande kulturuppdrag, särskilt för en yngre publik. Uddevallas Stadsbibliotek 

möter endast ett fåtal av de kriterier som sattes upp för scenkonst och teaterföreställningar i 

utredningen Hus för kultur54.  Lokal för programverksamhet för barn är i nuvarande lokaler för liten 

och har för låg takhöjd.  

Stadsbiblioteket behöver därför ändamålsenliga samlingslokaler för programverksamhet, scenkonst 

(exempelvis barnteater), galleri och foajé. Lokaler för programverksamhet ska vara färdigmöblerad 

och ha teknisk utrustning på plats, vilket inte är fallet i nuvarande lokaler.  

Detta blir särskilt viktigt då den nationella biblioteksstrategin slår fast att det i biblioteket ska anordnas 

författarbesök, utställningar, filmvisningar, konserter och föreläsningar.  

Mötesplats 

Andra kommuner satsar på bibliotekets roll som mötesplats. De gör det genom att samlokalisera sig 

med café- eller restaurangverksamhet, satsa på barnavdelningen och skapa utrymme för varierad 

programverksamhet.  

Uddevallas Stadsbibliotek har idag en kaffeautomat, men inget café, och det efterfrågas av invånarna.  

Studierum  

Studieplatser och studierum prioriteras av flera kommuner. Uddevalla Stadsbibliotek har behov av fler 

bokningsbara och tysta studierum.  

Möjliggöra för varierad verksamhet  

Omvärldsanalysen i kapitel tre i denna utredning visar att biblioteket ska fylla många olika funktioner 

för många olika typer av besökare. Det måste därför kunna pågå flera olika typer av aktiviteter på 

samma gång.  

Andra kommuner lyfter även flexibla lokaler som ett mål – det ska vara enkelt att möblera om så att 

samma utrymme kan användas på olika sätt, och biblioteket måste vara genomtänkt utifrån flöden och 

zoner.  

Detta är en brist i Stadsbibliotekets nuvarande lokaler och behöver åtgärdas.  

I Stadsbibliotekets nuvarande lokaler är det tänkt att ju längre in i lokalerna man kommer desto 

lugnare och tystare är det tänkt att vara. Detta fungerar dock inte tillfredsställande. Risken är att 

personalen får lägga onödig tid och kraft för att detta ska efterlevas vilket inte är optimalt vare sig för 

besökare eller personal.  

 
53 Eriksson (2019) 
54 Hus för kultur (2019) 
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I Stadsbiblioteket arbetar man även med ommöbleringar inför arrangemang, men det är logistiskt 

krävande och en konsekvens är att exempelvis Galleri Vitt Brus måste samexistera med 

programverksamhet.  

Skapande 

Skapande såsom pyssel pågår i biblioteket men det finns ingen ändamålsenlig, definierad 

lokalyta för skapande. 

5. Bibliotekets roll i staden  

5.1 Om bibliotekets roll i staden 
Biblioteket skapar sammanhang, kan binda ihop stadsdelar, bidra till stadsmässig variation i en 

blandstad, stödja mångfald, sammanhang och möten. Det kan vara en magnet som lockar företag och 

nya invånare.  

Bibliotek ska vara geografiskt placerade där människor har sitt vardagsliv och där människor rör sig. 

Faktorer som påverkar detta är exempelvis närhet till handel, kollektivtrafik, skolor, centrum eller 

större arbetsplatser55,56. Det finns även en växelverkan - biblioteken drar till sig mer människor. 

Studier visar att handelns omsättning ökar när bibliotek finns nära57. 

En undersökning utförd på uppdrag av Göteborgs Stads kulturförvaltning visar att besöksfrekvensen är 

kopplat till placering på så vis att det finns längs vägen; till och från arbetet, skolan eller 

fritidsaktiviteter58. 

Hultsfreds kommun är ett exempel där man resonerat enligt ovan; biblioteket är placerat längs en 

gågata i centrum nära ett köpcentrum, och ska på så vis bli en del av människors vardagsliv när de 

passerar och ser utbudet59.  

Biblioteket har en ömsesidig relation till samhället och det finns flera exempel på där det ingår som ett 

strategiskt element i lokalsamhällets planering och utveckling. Forskning visar att biblioteket alltid 

varit ett instrument för upplysning, social eller ekonomisk utveckling. På senare tid finns även en 

koppling till kulturell stadsutveckling.  

Forskningen har identifierat tre olika roller som biblioteket kan spela i platsutveckling: 

• Plats: ett bibliotek kan genom sin arkitektoniska särart förstärka en stads image, identitet eller 

varumärke 

• Placemaker: ett bibliotek ska väcka en stad eller en del av en stad till liv genom bibliotekets 

placering 

• Katalysator: ett bibliotek kan spela rollen av en katalysator genom att bedriva en service som 

är styrd av besökarnas behov, t.ex. karriärsrådgivning60. 

 

 

5.2 Bibliotekets roll i Uddevalla stadsutveckling 
Insatser pågår för att stärka Uddevallas stadskärna, som idag lider av det som brukar kallas 

centrumdöd. I utredningen Hus för kultur har man beskrivit lokalernas roll i att tillgängliggöra kultur 

till allmänheten, och hur detta kan bidra till en levande stadskärna: Investeringar i kulturella och 

 
55 Lindström (2015) 
56 Mölndals Stad mfl (2014)  
57 ölndals Stad mfl (2014) 
58 Splitvision Research (2014)  
59 Eriksson (2019)  
60 Lundborg & Wiström Bolding (2014)   
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kreativa näringar får positiva effekter på tillväxten. För kommunens del är det därför viktigt att 

tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande och publika arrangemang, för att 

stimulera utvecklingen61. 

Sociala mötesplatser och vackra offentliga rum ökar städers attraktivitet och konkurrenskraft. De är 

även ett sätt att motverka polarisering och segregation, vilket är särskilt relevant för bibliotek som är 

öppna för alla62.  

Att förlägga arrangemang i en bibliotekslokal som är placerad i den del av centrum där flest människor 

rör sig, gynnar centrumutveckling och näringsidkare. På så vis förbättras förutsättningarna för fler och 

ännu mer välbesökta arrangemang på biblioteket, vilket skapar en ökad rörelse i centrum. Ett bibliotek 

beläget nära handel, restauranger och fik bidrar till näringslivsutvecklingen genom att fler människor 

rör sig i centrum och nyttjar sådana inrättningar. 

Förbättrade möjligheter till spontana besök och förmåga att locka nya målgrupper är 

viktiga aspekter. Biblioteket gör då en insats för stadsutvecklingen genom att skapa mer 

rörelse i staden vilket även gynnar näringslivet i centrum.   

Uddevalla kommun har tagit fram dokumentet Stadsutveckling kring Bäveån – förslag till 

stadsutvecklingsvision. I visionen konstateras att stadskärnans tyngdpunkt idag finns kring 

Kungstorget, med viss spridning mot Västerlånggatan och Kampenhof, där det också är mycket 

rörelse. Stadsutveckling kring Bäveån medför dock att ”tyngdpunkten” förskjuts västerut. Upprustning 

och gestaltning har skett av Kungsgatan, Kungstorget och Hasselbacken. Samhällsbyggnad beställde i 

slutet av 2018 en förstudie för Årummet63. En målsättning för stadsutveckling vid Bäveån är en 

blandstad med bostäder, arbetsplatser, kommunal service och handel i närområdet64.  
 

För framtida stadsutveckling pekar visionen bland annat ut följande: 

 

• Västerlånggatan är stadens ryggrad, som föreslås bli stadsgata och där befintliga och nya 

centrala funktioner samlas och skapar stadspuls.  

 

• Badhusparken blir tillsammans med ån och den offentliga platsen i anslutning till Bohusläns 

museum stadens stadspark och en länk mellan stadskärnan och Södra Å-staden. 

Badhusparken pekas även ut som ett unikt läge.  

 

• Ett offentligt rum vid vattnet samlar museum, stads- och kulturhus eller annan publik 

byggnad, regional bussterminal, stadspark och bro 
 

• Publika målpunkter ska i första hand placeras i anslutning till huvudgata 

 

• Befintliga kvaliteter, exempelvis gamla badhuset med tillhörande park, bör vara utgångspunkt 

i den kommande stadsutvecklingen65. 

 

Sammanfattningsvis finns en ambition om att området kring Bäveån ska vara levande, och offentliga 

byggnader nämns som inslag på flera platser.  

Det är svårt att i dagsläget avgöra vad som kommer anses vara ett centralt läge om fem, tio eller tjugo 

år. En geografisk placering som är attraktiv idag, med mycket liv och rörelse, kan om några år ha 

 
61 Hus för kultur (2019)  
62 Hagen & Lindholm (2019) Debatt: Gör biblioteken till en jämlik mötesplats igen. 
63 Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-12-13 § 390 
64 Uddevalla kommun (2019) Stadsutveckling kring Bäveån – förslag till stadsutvecklingsvision  
65 ibid 
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förändrats till att inte vara det66. I ett tidigare lokalprogram framtaget för Stadsbibliotekets räkning 

beräknade man att om biblioteket placerades nära Kampenhof skulle det gå att räkna med en 

fördubbling av antalet besökare67.  

Uddevallas Stadsbibliotek är relativt centralt placerat, men det ligger undanskymt i ett bostadsområde 

med lägenheter där det inte finns så många naturligt förbipasserande flanörer.   

Gällande en eventuell ny framtida placering av biblioteket är det därför viktigt att det sätts i 

sammanhang med processer kring Uddevallas stadsutveckling.  

Logistik för aktiviteter i bibliotekslokalerna ställer också krav på valet av lokalisering: hur ser 

trafiksituationen ut? Finns parkeringar, viadukter, busshållplatser och dylikt som påverkar 

framkomligheten?   

 

5.3 Biblioteksbyggnaden 
Den fysiska biblioteksbyggnaden är viktig för biblioteket självt och för staden den finns i. Det finns 

flera faktorer som är viktiga vad gäller byggnaden; synlighet, placering, tillgänglighet, arkitektur och 

identitet68.  

Synlighet 

Placeringen av biblioteket i stadsrummet är viktig. Biblioteket måste även vara både synligt och 

tilltalande69. Fasader och utemiljöer är medel som kan få biblioteket att dra till sig uppmärksamhet70. 

Utemiljöns utformning är viktig, eftersom biblioteket är ett offentligt stadsrum som ska smälta 

samman med staden.  

För många är biblioteksbesöket ett mål, och då hittar man ofta dit oavsett hur byggnaden ser ut. Det är 

dock viktigt att tänka på icke-besökaren; denne är omedveten om biblioteket och kommer inte söka sig 

dit, och särskilt inte om det inte drar blickarna till sig71.  

Design och arkitektur – hur ser ett modernt bibliotek ut? 

Många nybyggda bibliotek i större städer är landmärken eller signaturbyggnader, med en markant 

arkitektur och stark identitet. Detta kan skapa nyfikenhet och locka människor till biblioteket72. 

Exempel på det är Drammens bibliotek, Halmstads stadsbibliotek, Rentmestervej i Köpenhamn, 

Tingbjerg bibliotek och kulturhus, Lomma bibliotek, Växjö Stadsbibliotek och Eskilstuna 

stadsbibliotek.  

 
66 Lindström (2015)  
67 Nilsson (2006)   
68 Fjord (2018) 
69 Splitvision Research (2014) 
70 Fjord (2018) 
71 Splitvision Research (2014)  
72 Fjord (2018) 
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Bild: Drammens bibliotek, där modern gestaltning av bibliotek möter det äldre i form av det före detta 

pappersbruket till vänster.  

Det som brukar utmärka nybyggda bibliotek är att de är rymliga, ljusa och luftiga, ofta med glasade 

fasader för att visa de aktiviteter som pågår på insidan73.  

Bibliotek måste dock inte vara byggda på ett ”pampigt” sätt. De kan fånga människors 

uppmärksamhet genom att de inte ser ut som ett klassiskt bibliotek. Ett exempel är biblioteket 300 m2 i 

centrala Göteborg som finns i en gammal butik och på så vis samspelar med den omgivande miljön 

som präglas av shopping. Ett annat exempel är Härlanda bibliotek i Göteborg som finns i ett före detta 

fängelse74.  

Identitet  

Det finns mycket som skiljer ett bibliotek från andra offentliga institutioner; här är 

litteratur, demokrati, utbildning och upplevelser i fokus75.  

Biblioteket behöver därför vara synligt med central placering och i en byggnad som 

signalerar värdet av den demokratiska skattkammare som det är. En byggnad som gör att 

människor förstår de möjligheter biblioteket erbjuder för den enskilda människans 

möjlighet att fritt verka i samhället och med tillgång till kunskap och litteratur.  

5.4 Övergripande resonemang om bibliotekets uttryck i Uddevalla 
 

Uddevallas stadsbibliotek kan idag anses vara undanskymt i staden. I ett lokalprogram för 

stadsbiblioteket från år 2006 konstateras att ”det nuvarande biblioteket signalerar att biblioteket är en 

underordnad stödfunktion i en stad som har andra och mer betydelsefulla uppgifter”76. Det anges även 

att när stadsbiblioteket öppnade för 60 år sedan i sina nuvarande lokaler, så var lokalerna tänkta som 

ett provisorium. Lokalerna har sedan dess renoverats och utvidgats, och lokalprogrammet konstaterar 

 
73 Mölndals Stad m.fl (2012)  
74 Splitvision Research (2014)  
75 Fjord (2018)  
76 Nilsson (2006)   
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att ”med en annan placering, ett starkare arkitektoniskt uttryck /…/ kan biblioteket uttrycka att 

Uddevallas framtid bygger på kunskaper, upplevelser och möten.”77 

 

Oavsett om bibliotekets lokalbehov uppfylls genom att bygga nya lokaler, flytta in i en ledig lokal 

eller renovering av befintliga lokaler, är det utifrån avsnitt 5.3 i denna utredning av stor vikt att 

stadsbiblioteket är synligt, med hög arkitektonisk kvalitet och en tydlig identitet.  

 

Som nämndes i avsnitt 5.3 är inte en nyproducerad byggnad det enda sättet att dra människors blickar 

till biblioteket. I Uddevalla finns befintliga byggnader med god arkitektonisk kvalitet och tomma 

lokaler. Att nyttja en befintlig lokal har fördelar i form av att det är resurs- och miljöeffektivt med 

avseende på byggmaterial och kan även minska klimatpåverkan från byggprocessen. 

6. Uddevallas invånares tankar kring ett nytt bibliotek 
Ordförandeuppdraget om behovsanalys för nytt bibliotek innehöll en särskild frågeställning: Vad 

förväntar sig våra medborgare ska finnas i ett modernt bibliotek?  

För att få invånarnas perspektiv och önskemål i frågan har en enkät skickats ut till gymnasieleverna på 

Östrabo Yrkes och Sinclair via deras administrationssystem/lärplattform. 

Vidare har material från en medborgardialog som utfördes 2016 inom arbetet med innehåll och 

verksamhet i biblioteket i det nya Källdalskomplexet.  

Grundfrågeställningen vid bearbetning av resultatet är:  

• Motsvarar invånarnas önskemål det som finns på biblioteket idag, eller vill de ha något 

ytterligare?  

Detta är inte en fullödig medborgardialog där alla olika målgrupper med säkerhet fått komma till tals. 

Folkbibliotek är till för alla och ska vara anpassade till användarnas behov, enligt bibliotekslagen. 

Därför behöver kompletterande undersökningar om Uddevallabornas tankar kring bibliotek 

genomföras längre fram i processen. 

Det är även viktigt att beakta att respondenterna i Källdalsundersökningen svarade på frågor om ett 

bibliotek i sin närmiljö, medan gymnasiegruppen besvarade frågor om ett nytt stadsbibliotek.  

Enkät till gymnasieelever 

Enkäten innehöll två frågor:  

• Vad vill du ska finnas på ditt bibliotek?  

• Vad vill du göra på ditt bibliotek? 

Den första frågan hade fasta svarsalternativ. Alternativen var dels sådant som vanligen förknippas med 

bibliotek och finns i dagens Stadsbibliotek, såsom romaner, facklitteratur och barnavdelning. Det 

fanns även alternativ som inte finns i dagens bibliotek, såsom dans- och aktivitetsrum och datorspel/e-

sport.  

Enkäten skickades ut 2019. 77 svar inkom från Sinclair och 53 svar från Östrabo Yrkes vilket innebär 

14 % svarsfrekvens. 

Medborgardialog inför Källdalskomplexet 
Metod för medborgardialogen var att 1000 enkäter skickades ut till slumpmässigt utvalda medborgare 

bosatta i Herrestad/Källdals närområde. 292 personer svarade vilket innebär cirka 30 procent 

svarsfrekvens. 

 
77 ibid 
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Resultat från två enkätfrågor i undersökningen har använts. Det är samma två frågor som ställdes till 

gymnasieeleverna. Den första frågan hade i stort sett samma svarsalternativ som till gymnasiet, och 

den andra frågan hade fritextsvar.  

6.1 Resultat, medborgardialoger/invånarperspektiv  
 
Nedan presenteras resultatet för Uddevallas invånares önskemål kring ett nytt bibliotek.  

 

Vad vill du ska finnas på ditt bibliotek? 
Denna enkätfråga hade fasta svarsalternativ i båda undersökningarna.   

 

 

Diagram 1: Gymnasieelevernas svar på frågan ”vad vill du ska finnas på ditt bibliotek”? 
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Diagram 2, Medborgardialog Herrestad/Källdal: svar på fråga ”vad vill du ska finnas på ditt bibliotek?” 

 

Det man vill ska finnas på bibliotek främst romaner/berättelser, facklitteratur, fika och studierum.   

Gymnasieungdomarna önskar en ungdomsavdelning. Detta fanns inte som alternativ i 

Källdalsundersökningen. 

 

Vad vill du göra på ditt bibliotek?  
 

 

Diagram 3, antal nämnda aktiviteter som svar på fråga till gymnasieelever: ”vad skulle du vilja göra på ditt 

bibliotek?” 
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Diagram 4: antal nämnda aktiviteter som svar på fråga i medborgardialog Herrestad/Källdal: ”vad skulle du 

vilja göra på ditt bibliotek?” 

Det man vill göra är främst läsa och studera. Att läsa är mer efterfrågat än att låna böcker, i båda 

undersökningarna.   

”Spel” för gymnasieungdomarna och ”pyssel” samt ”Kulturella aktiviteter” för Källdal indikerar att 

man ser biblioteket som mötesplats och en plats för kultur.  

Gymnasieeleverna hade ett alternativ med brädspel och sällskapsspel, vilket inte fanns med i enkäten 

till Herrestadborna. Detta har dock förekommit som ett önskemål i fritextsvar. 

Utöver aktiviteterna i diagram tre och fyra ovan har pyssla, dansa, vara i tyst/lugn miljö, använda 

dator/internet, tv/datorspel, läxhjälp, bara vara, bokprat/boksamtal/bokcirklar/bokklubb och träffa 

författare nämnts några gånger vardera. 

 

6.2 Sammanfattning av medborgarperspektiv  
I omvärldsanalysen konstateras att biblioteket fått ett bredare uppdrag; det ska inte bara lånas ut 

medier utan också vara en mötesplats och en plats för upplevelser. Denna undersökning indikerar att 

även Uddevallaborna har en bredare syn på biblioteket: att man både värdesätter det som finns idag, 

men är öppen för och efterfrågar ett bredare utbud. 

Det som båda grupperna helst vill ska finnas är romaner och berättelser. Att låna böcker är 

fortfarande efterfrågat, dock mer i Källdalsundersökningen än för gymnasieungdomarna. Därför är det 

viktigt med ett dynamiskt rum, som tillmötesgår både de som vill låna böcker och de som ser det som 

en mötesplats. 

Gymnasieeleverna har valt läsa och studera som de mest önskade aktiviteterna visar på bibliotekets 

vikt som lokal och mötesplats; man vill läsa och studera på plats. 

Studierum är starkt efterfrågat av gymnasiegruppen. Platser för studier finns i nuvarande 

Stadsbibliotek, men det är högt tryck på studierum och grupprum och de räcker inte till.  
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Utöver det som ingår i ett komplett bibliotek är fikaförsäljning starkt efterfrågat i både 

Källdalsgruppen och gymnasiegruppen. 

Även efterfrågan kring pyssel, spel, och kulturella aktiviteter visar på att man önskar att biblioteket 

ska vara en social mötesplats.  

Sammanfattningsvis önskar invånarna ett komplett bibliotek, de förväntar sig ett klassiskt utbud av 

medier. De är även öppna för nya typer av aktiviteter som inte finns idag, t.ex dans och aktivitetsrum, 

vilket visar att man har en bredare idé av vad som kan erbjudas på bibliotek. Önskemålen om att läsa 

på biblioteket och ha studierum visar att biblioteket är en plats man vill vistas i.  
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7. Förslag på zoner och utrymmen i biblioteket 
I detta avsnitt presenteras ett lokalprogram för Uddevallas framtida stadsbibliotek. Lokalprogrammet 

genomsyras av omvärldsanalysen och är framtaget med avstamp i:  

• Lokala, regionala och nationella mål och strategier för bibliotek (kapitel 2) 

• Andra kommuners erfarenheter (kapitel 4) 

• Invånarnas önskemål kring nytt bibliotek (kapitel 6) 

• Behovsanalyser tidigare framtagna för Uddevalla stadsbibliotek   

 

I lokalprogrammet presenteras de zoner som föreslås ingå i Stadsbiblioteket. Antal 

våningsplan tas inte ställning till i det här skedet, (men det bör vara ett eller två) inte 

heller var det ska finnas väggar och dörrar.  

 

En viktig faktor är dock att det bara ska finnas ett publikt plan, d.v.s som är till för 

allmänheten. Detta eftersom flera publika plan ställer höga krav på bemanningen och är 

mindre tryggt.  

 

Köpenhamns bibliotek har tagit fram en funktionsguide som preciserar funktioner och ytor för nya 

bibliotek. De olika utrymmena i lokalprogrammet är, utöver ovanstående, föreslagna med inspiration 

från funktionsguiden78. De olika zonerna från funktionsguiden illustreras i figuren nedan. Detta 

lokalprogram har inte samma disposition som figuren. De olika utrymmena som presenteras kan ses 

som ”pusselbitar” men exakt placering och avskiljning dem emellan utformas i ett senare skede. 

 

 

 

Schematisk bild från funktionsguide 

 

 
78 Fjord (2018) 
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7.1 Övergripande lokalaspekter 
Utöver de utrymmen och zoner som presenteras nedan, ska följande aspekter prägla framtidens 

stadsbibliotek:  

• Lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad med avseende på bland annat ledstråk i golvet, tydlig 

skyltning, automatisk dörröppnare och hörslingor i alla samlingsrum. Tillgängligheten ska 

vara grön nivå enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer.  

 

• Det är viktigt att beakta alla typer av funktionsvariationer, exempelvis människor med 

neuropsykiatriska funktionsvariationer kan behöva tydlig och anpassad möblering och bilder 

av lokalen på hemsidan.   

 

• För att säkra tillgängligheten behövs ett samarbete med intresseförening för människor med 

funktionsvariationer, från förstudie-stadiet och genom hela bygg- eller renoveringsprocessen.  

 

• Tillgänglighetsanpassning gäller givetvis även för medierna, men då utredningens fokus är på 

lokaler behandlas detta område inte djupare.  

 

• Flexibla rum som är anpassningsbara för olika ändamål och målgrupper. Det ska gå lätt och 

snabbt att möblera om för olika typer av aktiviteter, t.ex föreläsningar och utbildningar för 

både stora och små grupper. Exempel för att uppnå detta är att bokhyllor längs vägg kan vara 

”fasta”, bokhyllor som står i rummet ska vara på hjul. Det kan även finnas skjutväggar. 

 

• Tydlig skyltning för att ge snabb överblick av lokalens olika möjligheter. 

 

• Utifrån ett trygghetsperspektiv ska det gå att ha en överblick över lokalen och man bör 

undvika dolda vrår och skrymslen. 

 

• Större fria ytor att exponera litteraturen på i hela bibliotekslokalen. 

 

• Genomtänka och hållbara materialval som bidrar till uttrycket och har en låg klimatpåverkan. 

De olika utrymmena kan ges färg med hjälp av tyger och skenor  

 

• Hållbarhetsfokus kan visualiseras genom trä i inredningen.  Det kan även finnas naturteman 

kopplad till de olika zonerna, exempelvis ”stranden (koppling till strandpromenaden, inkl. 

Strandcafét)”, Skogen, Fjället och liknande.  

 

• Konstnärlig gestaltning som stärker byggnadens identitet, gärna med koppling till Uddevallas 

historiska maritima identitet. 

 

• God ljud- och ljusmiljö och bra inomhusklimat. 

 

• Trådlöst nätverk och gott om eluttag. 

 

• Det ska finnas både öppna digitala ytor i form av publika datorer och ljudisolerade ”bås” för 

video- och telefonsamtal, att titta på filmklipp. 

 

• Erfarenheter från giftfri förskola kan användas för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. 

 

• Det ska finnas gott om förråd, och placeringen av dem ska vara genomtänkt.   
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Nedan beskrivs känsla och inriktning för de olika zonerna och utrymmena i biblioteket. Mer 

detaljerade funktioner tas fram i kommande processer såsom förstudie, i samarbete med 

bibliotekspersonal. 

 

ENTRÉ 
Redan innan man går in i byggnaden ska man få en uppfattning av att biblioteket är en plats där saker 

händer, varför fasaden bör vara helt eller delvis av glas. 

Det är i entrén som besökaren får en känsla av allt som biblioteket erbjuder. Entrén är effektivt 

planerad för den som snabbt vill uträtta sitt ärende men också lockar till att stanna lite längre. Detta 

kan uppnås med hjälp av god ljussättning och tydlig skyltning som visar mångfalden av aktiviteter. Att 

utställningsytorna och café finns i närheten av entrén skapar nyfikenhet. En lekplats med fokus på 

fantasi och sagor kan finnas i anslutning till biblioteket.  

Entrén ska vara luftig och ha högt i tak. Informationsdisken är direkt i blickfånget när man kommit in i 

byggnaden.  

Element som skapar en atmosfär kan exempelvis vara konstnärlig gestaltning eller inredning med 

koppling till något av Uddevallas historiska maritima identitet.  

 

ÖPPEN AKTIVITETSZON 
I direkt anslutning till entrén (inga dörrar) finns en ”trappscen” eller gradänger där föreläsningar, 

författarsamtal, musikframträdanden, poesiläsning eller ”speaking corner” kan äga rum. Exempel på 

utformning är liknande Göteborgs stadsbibliotek och/eller Bohusläns museum. Här ska det finnas plats 

att samla en skolklass och även hålla introduktioner för biblioteksbesökare.  

En ”trappscen” eller gradänger fungerar även som sittplatser och kan vara en mötesplats för besökarna. 

 

Eftersom utrymmet är nära entrén får besökaren genast intrycket att det händer saker på biblioteket 

vilket kan väcka nyfikenhet och vara välkomnande.   

 

Denna yta kan fungera som en mötesplats eller extra sittplatser när aktiviteter inte pågår 

där.  

 

UTBILDNINGSZON 
Detta utrymme ska syfta till kunskapshöjande och inspirerande verksamheter såsom 

fortbildning för att motverka digitalt utanförskap.  

Rummet ska vara anpassat för utbildning, med lugn och ro och fokus på lärande och ha pedagogiska 

verktyg såsom smartboard.   

Det ska finnas digitala verktyg för verksamhetens informationsinsatser, t.ex publika 

datorer. Det ska även finnas möjlighet till utskrift, kopiering och skanning. 

 

ZON FÖR SKÖNLITTERATUR OCH FACKLITTERATUR  
I denna zon finns skönlitteratur, facklitteratur, tidningar, film, och andra medier, samt 

bibliotekskatalog (sökdatorer). Litteraturen ska kunna exponeras på stora fria ytor i lokalen.  

Zonen är placerad i mitten av biblioteket och fungerar därför som en buffert mellan tyst zon (läs- och 

studieutrymmen, som ska nyttjas av både ungdomar och vuxna) och barnavdelning.  
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Här ska bland annat finnas platser för läsning och studier i form av arbetsplatser och fåtöljer.  

 

Bokhyllor längs väggar kan vara fasta. Bokhyllor i rummet ska vara på hjul för att ha en flexibel lokal 

som går att  möblera om vid exempelvis större arrangemang.  

I utformningen av bibliotekslokalen är det av mycket stor vikt att inte bara beräkna hur stor yta 

medierna behöver, utan också hur man skall placera dem för att det skall bli så enkelt som möjligt för 

låntagarna. Det är också viktigt att uppställningen av medierna upplevs som så logisk som möjligt av 

besökarna. Det skall vara tydligt hur exempelvis skönlitteratur för vuxna är uppställd och i vilken hylla 

alfabetet fortsätter. Systematiken mellan de olika fackavdelningarna behöver också vara logiskt och 

lättförstådd. Detta ska påverka både lokalens utformning och hur medierna placeras i lokalen.  

UTSTÄLLNINGSZON 
Det är angeläget att för framtiden säkra bibliotekets utbud av utställningsytor för att 

uppfylla bibliotekets kulturella uppdrag. Dessa ytor bör vara anpassade för utställningar 

av varierande art, både professionellt och inte; allt från konst till samhällsinformation 

såsom pågående detaljplaner och temautställningar.  

Utställningsytor medför möjlighet till samverkan med lokala konstnärer, fritidsgårdar, Kulturskolan, 

estetiska gymnasier, daglig verksamhet etc. som kan visa upp sina alster. 

 

De kan även vara ett forum för att dela med sig av det man som besökare varit med och skapat i 

biblioteksverksamhetens skapande delar, vilket kan vara allt från texter till pyssel.  

 
Ett utställningsrum måste vara oömt, tilltalande och flexibelt. 

 

En foajé krävs för de tillfällen när stora grupper besöker utställningen, såsom skolklasser. Om 

utställningsytor finns nära entrén med trappscen kan dock det utrymmet tjäna som foajé.  

 

 

GALLERI  
Ett galleri kan med fördel finnas i eller i anslutning till bibliotekets lokaler. Galleriet syfte är att 

möjliggöra utställningar med professionella konstnärer, och vid stora utställningar kan både galleri och 

utställningszon användas kombinerat.  

 

ZON FÖR FIKA/MAT  
Exemplen från andra kommuner visar att café eller bistro i anslutning till bibliotekets lokaler är något 

som prioriteras när man bygger nya bibliotek.   

Fikaförsäljning är det tredje mest förekommande önskemålet i båda medborgar-enkäterna på frågan 

om vad man vill ska finnas på ett bibliotek.  

Det finns fördelar med att café finns i, eller i anslutning till, bibliotekets lokaler i extern regi. Det bör 

finnas möjlighet att köpa kaffe, te och förtäring, företrädesvis både lunch och fika. Denna del kan även 

fungera som en informell mötesplats och det kan med fördel finnas en tidningshörna nära zonen.  

Denna zon bör ha fullt dagsljus och finnas nära entrén. Sittplatser utomhus kan bidra till att luckra upp 

gränsen mellan inne och ute och göra biblioteket till en del av stadsrummet.  
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ZON FÖR SKAPANDE  
 

Medborgarundersökningen visar att det finns intresse för att pyssla och andra kreativa aktiviteter och 

uttryck. 

 

Att vara medskapare till bibliotekets verksamhet kan handla om att påverka dess programverksamhet. 

Det kan även handla om att nyttja biblioteket på användarorienterade sätt genom skapande individuellt 

eller i grupp, till exempel skrivande, foto, hantverk, eller pyssel. Ett separat utrymme för ljud- och 

videoinspelning kan locka barn och unga till att skapa rörlig bild, musik eller podcasts.  
 
Biblioteket bör alltså innehålla någon form av skapanderum, för skapandets, samarbetets 

och kreativitetens skull. Enligt omvärldsanalysen (rubrik 3 s. 6 i denna utredning) bör det 

finnas utställningar och programverksamhet där man ges möjlighet att uttrycka sitt 

skapande i biblioteket. För bild, form- och fotoutställningar behövs projektrum/verkstad 

och produktionsytor enligt utredningen Hus för kultur, vilket kan inrymmas i mindre 

skala i ett bibliotek eller i nära anslutning till det. Ett sådant utrymme kan även 

samnyttjas med studieförbund och/eller föreningar.  

Denna zon bör finnas nära barn- och ungdomsavdelning. 

BLACKBOX  
Biblioteket ska enligt omvärldsanalysen (rubrik 3, sidan 6) vara en plats för arrangemang, 

såsom författarbesök, teater, filmvisningar, konserter och föreställningar. Syftet är att 

väcka nyfikenhet, skapa grund för samtal och lärande samt inspirera till användning av 

bibliotekets utbud.  

Medborgarundersökningen visar att det finns ett intresse för att ta del av kulturella 

aktiviteter på biblioteket. Programverksamhet för barn har idag ej ändamålsenliga lokaler 

i biblioteket79. För detta ändamål krävs en blackbox.  

En blackbox kan vara uthyrningsbar och då bidra till ökad samverkan, då andra aktörer kan nyttja den. 

En synergieffekt är att det även kan locka till sig nya besöksgrupper till biblioteket. I blackboxen bör 

det finnas möjlighet för flexibel möblering till biosittning, konferens- eller cafésittning.  

 

Med fördel kan man ha en egen ingång till blackboxen direkt utifrån, vilket även skulle möjliggöra att 

den är tillgänglig utanför bibliotekets öppettider. Då krävs särskild anpassning av larmsystem. 

 

 

LÄS- OCH STUDIEZON 
 
Inom denna del finns både tysta zoner och zoner för samtal och grupparbeten, såsom grupprum. 

Biblioteket är samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal, samt en 

mötesplats. Upplevelser kan i detta avseende vara att i litteraturens värld och mötet kan 

ske med en text.  

Antalet vuxen- och distansstudenter ökar vilket gör att fler har behov av ostörda miljöer 

för studier. Detta behov finns även hos barn och ungdomar i skolåldern samt för dem som 

arbetar på distans. Trycket på studierum och ostörda miljöer är mycket högt i dagens 

bibliotekslokaler. 

 
79 Hus för kultur (2019) 
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Uddevallas kulturliv skulle även gynnas av tillgången till ”skrivarlyor” för 

amatörförfattare.   

De tysta zonerna ger möjlighet till studier eller arbete på distans och att läsa tidningar och 

böcker i lugn och ro.  

Med väl genomtänkt arkitektur, inredning och belysning kan zonen stimulera lärande via 

alla sinnen. Det bör finnas gott om sköna läsfåtöljer med platsbelysning 

 

Studieplatser ska finnas båda där det är helt tyst samt där det finns viss rörelse i omgivningen.  

Det ska även finnas studierum i biblioteket. De ska vara bokningsbara och låsbara, och det ska gå att 

ha god insyn i rummet. Det bör finnas många små rum och några lite större, för grupparbeten. 

 

Den tysta läs- och studiezonen kan vara antingen ett rum på cirka 50 m2 eller en zon i 

anslutning till facklitteratur. Tidskriftsavdelning/tidningsrum ska finnas i denna zon. 

Oavsett så ska ljuddämpning mot övriga biblioteket finnas och en avskildhet från de mer 

livliga delarna.  

RUM FÖR MÖTEN OCH SAMTAL  
Omvärldsanalysen slår fast att biblioteken behöver samverka med många aktörer för att vidga 

deltagandet och nå nya besökare. Grupprum och konferensrum kan nyttjas av bibliotekets verksamhet 

när det exempelvis hålls kurser, men kan även bokas av andra aktörer, vilket gynnar 

samverkansändamålet och effektivt lokalutnyttjande. 

Medborgarundersökningen visar att rum för studier är efterfrågat, platser både för enskilda studier och 

i grupp ska erbjudas. Grupprummen kan även användas för datorspel eller brädspel. 

Några av rummen kan vara bokningsbara. 

 

BARN- OCH UNGDOMSAVDELNING 
Barn- och ungdomsavdelningen behöver vara rejält tilltagen och avskild med väggar. Detta eftersom 

ljudnivån i denna avdelning kan bli hög, vilket kan skapa konflikter med övriga besökare. Barn 

och ungdomar behöver en egen yta samtidigt som de besökare som vill läsa och studera i tysta 

miljöer inte ska störas av dem.  

Barn är prioriterade i bibliotekslagen och genom barnkonventionen, som anger att alla åtgärder som 

rör barn ska ha barnets bästa i första rummet. Vid lokalutformningen ska man därför utgå från både ett 

barnperspektiv och barnens perspektiv.  

Erfarenheter från projektet Mars Express 2020 kan användas i arbetet med barn- och 

ungdomsavdelning. Syftet med projektet var att hitta metoder för barns och ungdomars delaktighet när 

det gäller utformningen av deras biblioteksmiljö80. 

Barn – 0-6 
Barnavdelningen fyller många viktiga funktioner. Det är en plats för upptäckarlusta och lärande, och 

det är här som många barn möter böcker för första gången. Dessutom är det en mötesplats både för 

barn och för deras föräldrar.   

Barnavdelningen bör präglas av en miljö som stimulerar och uppmuntrar fantasin, flera sinnen och 

kreativitet. Boklådor och några av bokhyllorna är låga för att barnen själva ska få upptäcka böckerna. 

 
80 Claesson, Håkansson & Kollberg (2006) 
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Det ska även vara lätt för vårdnadshavarna att ha uppsikt. Föräldrarna ska ha tillgång till sittplatser, 

böcker och tidskrifter. 

 

Separat sagorum som kan användas både till sagoläsning och bokprat. Ska rymma ca 30 personer och 

kan vara separat eller en del av barnavdelningen som avskiljs med ljuddämpande draperier. 

Projiceringsmöjligheter och ljud.  I taket ska finnas plats för scenspotligths.  

 

I anslutning till barnavdelningen behövs även arbetsrum för personalen som arbetar på 

barnavdelningen.  

 

 

Barn 7-13 
Utrymmen för barn mellan 7 och 13 år ska vara en del av barnavdelningen men tydligt avgränsat från 

avdelningen för barn 0-6 år. Utrymmet ska vara utformat utifrån målgruppen, i enlighet med 

barnkonventionens skrivningar om barnperspektiv och barnets perspektiv.  

Även här ska utrymmet stimulera upptäckarlust, kreativitet och fantasi, gärna i form av montrar för 

utställningar. 

Det ska även finnas tillgång till platser för att läsa i lugn och ro samt möjlighet att ladda datorer och 

mobila enheter.  

Det bör finnas mysiga, enskilda sittplatser såväl som sittplatser i grupp. Även gott om 

laddningsstationer för dator och mobila enheter. 

 

 

UNGDOMAR 13-18 
Gymnasieungdomarna visar i enkäten att en ungdomsavdelning är efterfrågad. En zon kan avsättas för 

ungdomar i biblioteket.  Målgruppen bör få påverka zonens utformning, i enlighet med 

Barnkonventionen.  

För ungdomar är biblioteket en plats som är fredad från både lärare och föräldrar. Det ska vara en 

avslappnad atmosfär som kan fungera som mötesplats, men man ska även kunna vara för sig själv och 

läsa och studera.  

Ungdomar kan lockas in med kreativa aktiviteter såsom fotografi och seriemålning. Eftertanke behövs 

dock vid planering och utformning av en sådan här avdelning för att hitta avgränsning mellan vilka 

aktiviteter som hör hemma i biblioteket och vad som hör hemma i fritidsgård. Några aspekter är att 

detta är en zon där det får låta, och att det inte får vara alltför undanskymt.  

En möjlighet är att tv-spel, serier, manga och brädspel ingår i denna zon.   

Här finns bokhyllor med ungdomslitteratur. 

 

Det ska finnas laddningsstationer för dator och mobila enheter och mysiga sittplatser, både enskilda 

och i grupp.  

 

PERSONAL  
Viktiga aspekter för personalutrymmen är att personalen under arbetsdagen växlar mellan 

arbete i bibliotek och kontorsarbete. Arbetet är koncentrationskrävande, varför tysta 

arbetsrum är ett behov. 
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LOGISTIK 
Logistik är en viktig faktor för att biblioteksverksamheten ska fungera. Några viktiga faktorer är:  

 

• Utrymme för hantering av nya medier i anslutning till lastbrygga. 

• In- och urlastning vid arrangemang och föreställningar kräver stora ytor då en lastbil ska 

kunna ta sig fram till lastbrygga. Detta ställer även krav på valet av lokalisering: hur ser 

trafiksituationen ut? Finns parkeringar, viadukter, busshållplatser och dylikt som påverkar 

framkomligheten?   

• Uppackningsrum media/bokdepå: I anslutning till personalens arbetsrum behövs 

en bokdepå för medier som är under arbete och för uppackning av medier.  

 

• Plats för sorteringsrobot. 

 

• Arkiv och förråd. Dagsljus behövs ej. Plats för arkivhyllor och låsbart 

brandsäkert arkivskåp. 

• Avgränsning av ytor med olika larmzoner behöver stämma överens med vilka 

delar av lokalen som ska kunna användas efter bibliotekets ordinarie öppettider. 

Det kan gälla exempelvis föreläsningsrum, föreställningsytor, blackbox och 

utrymmen för användarorienterat skapande.   

 

SAMNYTTJANDEN, MERÖPPET OCH LARMZONER 
Samnyttjande med andra förvaltningar är möjligt och utreds i en eventuell förstudie.   

En möjlighet för samnyttjande är att medborgarkontor kan finnas i anslutning till eller i samma lokaler 

som biblioteket, med personal som kan andra språk och kan hjälpa till med myndighetspapper och 

likande.  

Det finns fördelar med att vissa delar av bibliotekslokalerna går att använda utanför bibliotekets 

öppettider – exempelvis blackbox och utrymmen för användarorienterat skapande. Meröppet behöver 

därför utredas vidare i den fortsatta processen kring lokaler för bibliotek.  

Detta är viktigt att beakta i ett tidigt skede i lokalutformningen, eftersom de delar som ska kunna 

användas utöver öppettider ska kunna avgränsas med larm.  

8. Slutsats 
Denna utredning visar förhoppningsvis på bibliotekets centrala roll i samhällsutvecklingen, som 

mötesplats, demokratiarena och kulturlokal. Det läsfrämjande uppdraget är viktigare än någonsin, då 

klyftan mellan de som läser och inte ökar och läsning är en viktig förutsättning för att delta i det 

demokratiska samhället. Biblioteket är dessutom en av få platser där alla är välkomna, och där man 

bara kan vara utan krav på prestation. Sammanfattningsvis står biblioteket för värden som är viktigt 

för dagens samhälle, nu och i framtiden.  

Omvärldsanalysen i kapitel tre, som till stor del baseras på nationell biblioteksstrategi och regional 

biblioteksplan, slår fast att biblioteketen ska stärka demokrati genom att stärka bildningen, vara en 

plats för jämbördiga möten, vara en plats för upplevelser och kultur, och främja barns och vuxnas 

läsning.  

Exemplen från andra kommuner indikerar att biblioteken fått en renässans – många kommuner satsar 

och bygger nya bibliotek trots besparingstider. Flera kommuner pratar om ett ”breddat uppdrag” för 
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biblioteket. Andra kommuners prioriteringar i utformningen av nya lokaler kretsar runt biblioteket 

som mötesplats och kulturlokal, utöver bibliotekets kärnuppdrag. Det finns även användarorienterade 

inslag såsom kreativa rum i nybyggda bibliotek. 

Uddevallas stadsbiblioteks lokala behov och även omvärldsanalysen pekar även på behovet av de 

traditionella delarna av ett bibliotek: behov av läs- och studieplatser och studierum, gott om plats för 

att exponera media, flexibla lokaler som möjliggör kombination av en tyst verksamhet och en 

verksamhet som för ljud med sig. Biblioteksverksamheten behöver även bättre logistiklösningar med 

avseende på mediehantering och programverksamhet.   

Förslagen på zoner och utrymmen i biblioteket (avsnitt sju) i denna utredning är ett förslag på de 

inslag som biblioteket behöver för att vara relevant och angeläget, utifrån verksamhetens konstaterade 

behov, medborgarnas önskemål, omvärldsanalys, och exempel från andra kommuner. Det är dock 

viktigt att understryka att en bredare och mer djupgående medborgardialog behövs i fortsatt process 

kring nya bibliotekslokaler.  

Avsnitt sju innehåller aspekter som kan föra tankarna till ett kulturhus. Dessa inslag är ett resultat av 

omvärldsanalysen (avsnitt 3) som till stor del bygger på nationell biblioteksstrategi och regional 

biblioteksplan. Nationell biblioteksstrategi anger att många folkbibliotek har en position som lokalt 

kulturhus. Strategin tar inte ställning till om detta är positivt eller negativt, men anger att 

folkbibliotekets verksamhet ska präglas av lokal identitet och lokala behov. Uddevalla har brist på 

lokaler för kultur, och det finns fördelar med att ha utrymmen för kulturella aktiviteter i, eller i nära 

anslutning till, stadsbiblioteket. Detta eftersom det är svårt att uppfylla de kulturella delarna av 

biblioteksuppdraget i nuvarande lokaler (t.ex låg takhöjd för barnteater och avsaknad av foajé).  

En viktig lärdom utifrån andra kommuners erfarenheter av nya lokaler för bibliotek är att personalen 

ska vara involverad och ha möjlighet att påverka lokalerna från början, och i hela processen. Om det 

inte görs, är det stor risk för att onödiga misstag byggs in i lokalen vilket drabbar verksamhet och 

besökare negativt.  

Uddevallas invånare vill ha ett komplett bibliotek, men efterfrågar sådant som inte finns idag, såsom 

fikaförsäljning. Invånarnas svar visar på vikten av biblioteket som en läslokal, plats att studera på, 

mötesplats, en plats för aktiviteter och en kulturlokal. 

För den framtida processens skull kan nämnas att några av de zoner som presenteras i 

lokalprogrammet för med sig behov av mer personal, samt personal som inte finns på biblioteket idag 

såsom ljud- och ljustekniker och kulturpedagog.  

Bibliotek kan vara en katalysator i stadsutvecklingen. I andra kommuner ses biblioteket som en viktig 

samlingsplats för orten och ett sätt att höja stadskärnans attraktivitet81. Exemplen från andra 

kommuner pekar på att en satsning på bibliotekslokalerna leder till att biblioteket synliggörs, vilket 

även är ett medel för nå fler och nya målgrupper. I fortsatta processer kring lokaler för bibliotek i 

Uddevalla, behöver det sättas i ett sammanhang med kommunens processer för centrumutveckling. 

Detta oavsett om bibliotekets lokalbehov löses genom renovering, nyproduktion eller förhyrning.  

Gällande den fysiska biblioteksbyggnaden är synlighet, identitet, tillgänglighet och arkitektoniskt 

uttryck av stor vikt.  

Om man som kommun vill satsa på demokrati, mötesplatser, kultur, kunskap, bildning och 

upplevelser, ska man satsa på bibliotek.  

 

 
81 Eriksson (2019)  



 

33 

 

9. Referenslista  
Claesson, Lo, Håkansson, Elisabet och Kollberg, Ewa (2006) Rapport 2020 Mars Express 

https://www.barnensbibliotek.se/portals/0/arkiv_marsexpress/projektrapport/rapport.pdf 

Edin, Elisabeth, 2016, ”I thought libraries were about books” Mål och funktioner inom kreativa rum 

på australiska bibliotek, Uppsala Universitet 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:934343/FULLTEXT01.pdf 

 

Eriksson, Thord (2019), Byggboom. Svensk biblioteksförening 

https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/12/byggboom-w.pdf 

Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva (2019) Demokratins skattkammare: förslag till en 

nationell biblioteksstrategi. Stockholm: Kungliga biblioteket. 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html 

Fjord, Rune (2018) Københavns Biblioteker, funktionsguide 2018 

 

Hagen, Alexandra & Lindholm, Teresa (2019) Debatt: Gör biblioteken till en jämlik mötesplats igen. 

Altinget, 20 maj  

https://www.altinget.se/artikel/debatt-gor-biblioteken-till-en-jamlik-motesplats-igen 

 

Kultur och fritidsförvaltningen, Uddevalla kommun (2019) Hus för kultur 

Kultur och fritidsförvaltningen, Uddevalla kommun (2020) Budgetdialog 2021-2023 

Lindén, Jennyh (2016), Makerspaces på bibliotek: en analys av befintlig forskning. Högskolan i Borås 

http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:973932/FULLTEXT01.pdf 

Lindström, Albin (2015), Strukturplan för Södertälje kommuns folkbibliotek. Södertälje kommun 

https://www.sodertalje.se/globalassets/styrande-dokument/strukturplan-for-sodertaljes-

folkbibliotek.pdf 

Lundborg, Ann & Wiström Bolding, Susanne, 2014, Biblioteket som kulturhus -En diskursanalytisk 

studie i hur folkbiblioteket som kulturhus framträder i kultur- och biblioteksplaner. Magisteruppsats, 

Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4882784&fileOId=4883118 

Madestam, Charlotte (2019) Nu börjar förvandlingen av byggnaden. Vimmerby Tidning, 1 mars. 

https://vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/nu-borjar-forvandlingen-av-byggnaden-om5831614.aspx 

Malmö Stad (2020) Om Kanini. https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Biblioteken/Vara-

bibliotek/Stadsbiblioteket/Barn-unga--unga-vuxna/Kanini-0-8-ar.html 

Myndigheten för kulturanalys (2019) Kulturens geografi. Tillgång till kulturutbud i landets 

kommuner. Kulturfakta 2019:3.  

https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2019/11/Kulturens_geografi2_webb.pdf 

Mölndals stad Fredblad, Mölndalsbostäder (2012) Mölndals nya bibliotek, förstudie för nytt bibliotek i 

centrum 

Mölndals Stad, Fredblad, Mölndalsbostäder (2014) Mölndal stadsbibliotek, Programhandling 2014-

04-28 

https://www.molndal.se/download/18.6e3c002d15923dacbcd4790/1553600066557/programhandling-

nytt-stadsbibliotek.pdf 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:934343/FULLTEXT01.pdf
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/12/byggboom-w.pdf
https://www.molndal.se/download/18.6e3c002d15923dacbcd4790/1553600066557/programhandling-nytt-stadsbibliotek.pdf
https://www.molndal.se/download/18.6e3c002d15923dacbcd4790/1553600066557/programhandling-nytt-stadsbibliotek.pdf


 

34 

 

Nilsson, Sven (2006)  Kunskap – upplevelse – möte, Lokalprogram för ett nytt huvudbibliotek i 

Uddevalla 

 

Samhällsbyggnadsnämnden, Uddevalla kommun (2018) Protokollsutdrag 2018-12-13 § 390 

 

SFS 2013:801. Bibliotekslag. Kulturdepartementet  
 

Splitvision Research AB (2014) Kartläggning av göteborgarnas behov och önskemål av öppettider på 

folkbiblioteken.  

https://www.kulturivast.se/sites/default/files/140616_rapport_kartlaggning_av_goteborgarnas_behov_

och_onskemal_av_oppettider_pa_folkbiblioteken_splitvision_research.pdf 

 

Uddevalla kommun (2019) Stadsutveckling kring Bäveån – förslag till stadsutvecklingsvision 

Uddevalla kommun (2016) Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 

https://bibliotek.uddevalla.se/documents/6143439/6155827/Biblioteksplan+2016-2020/030b6696-

47d5-4447-b951-b7a0dac411c9 

Uddevalla kommun (2019) flerårsplan 2020-2022  med sammanställd budget 2020 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe242/1581580433528/Flerårsplan%20202

0-2022%20med%20sammanställd%20budget%202020%201.pdf 

Uddevalla kommun (2019) Kultur och fritids verksamhetsplan 2020-2022 

UNDP (2015) Globala målen www.globalamalen.se 

Unicef (2009) Barnkonventionen  

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten 

Västra Götalandsregionen (2019), Regional biblioteksplan för Västra Götalandsregionen. Göteborg: 

Sofia Lubian 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/340b04e

d-e234-4fd2-bd65-7332fa4100f9/VGR_Biblioteksplan_2020_2023.pdf?a=false&guest=true 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.kulturivast.se/sites/default/files/140616_rapport_kartlaggning_av_goteborgarnas_behov_och_onskemal_av_oppettider_pa_folkbiblioteken_splitvision_research.pdf
https://www.kulturivast.se/sites/default/files/140616_rapport_kartlaggning_av_goteborgarnas_behov_och_onskemal_av_oppettider_pa_folkbiblioteken_splitvision_research.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten




 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(6) 

2020-11-04 Dnr KFN 2020/00127 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

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

 

Remiss: Övergripande plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 

kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  

 

Tre strategiska målområden är utpekade med egenskaper som Uddevalla kommun vill 

förknippas med 2030: konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är 

i sin tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  

 

Planen, som ska gälla under hela den satta tidperioden, ska efterföljas av 

handlingsplaner som ska tas fram av varje nämnd och revideras löpande. 

 

Plan Välfärd täcker in de aspekter av välfärden som handlar om företagsamhet och 

tillväxt, men saknar andra centrala aspekter av det kommunala välfärdsuppdraget. 

Kultur och fritidsnämnden saknar bland annat strategiska ställningstaganden avseende 

social tillväxt samt en inkludering av de tillväxtfaktorer som är kopplade till kultur- och 

fritidsområdet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-22 

Plan Välfärd 2030 Arbetsmaterial Förankringsversion 2020-09-09 

Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 Bilaga till förankringsversion 2020-09-09 

Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-02 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 

breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.  

 

Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 

rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 

samråd med kultur och fritidsnämnden.  

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 

fritidsnämndens svar på remissen. 

jofl02
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 

kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  

 

De strategiska målområden som Uddevalla kommun vill bli förknippad med 2030 är 

enligt förslaget konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är i sin 

tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga nämnder, 

bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  

 

Begreppet välfärd och dess oändlighet  

Plan Välfärd lyfter återkommande uppfattningen om välfärdsuppdragets oändlighet. 

Enligt nationalencyklopedin refererar begreppet välfärd till befolkningens välmående. 

Traditionellt har välfärden i Sverige innefattat socialförsäkringssystemet och 

välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg.  

 

I regeringsformen definieras och inramas det kommunala välfärdsuppdraget. Där står att 

den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande 

mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna ”trygga rätten till arbete, 

bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 

förutsättningar för hälsa.” Uppdraget är därmed inte oändligt i bemärkelsen 

allomfattande, utan riktar sig till specifika områden av samhällets funktioner.   

Dock är uppdraget oändligt såtillvida att samhället, oavsett utveckling och ekonomisk 

tillväxt, alltid kommer att ha behov av att gemensamt tillse den enskildes personliga, 

ekonomiska och kulturella välfärd. 

 

I Uddevalla kommuns vision framgår tydligt vad fullmäktige anser vara det 

övergripande välfärdsuppdraget; att alla känner sig välkomna – mångfald och tolerans 

stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv (Liv), 

medborgarna mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och 

sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa 

förmågan (Lust) och Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo 

och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av 

Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord (Läge).  

 

Att i en kommungemensam plan för välfärden dels avgränsa välfärdsuppdraget till att i 

stort sett enbart gälla den senare (Läge) och att därtill inte i det sammanhanget lyfta de 

natur- och kulturresurser som redan finns i kommunen, är en smula anmärkningsvärt. 

   

Uddevalla kommuns styrkort har elva övergripande strategier som på olika sätt fångar 

det kommunala välfärdsuppdraget. Tre av dessa är tydligt knutna till nuvarande förslag 
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på Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. Övriga åtta saknar tydlig förankring i 

planen.  

 

Det som Plan Välfärd tar fasta på är de funktioner som leder till kapitalackumulation, 

snarare än fördelningen av befintligt kapital. Den ekonomiska tillväxten är, som planen 

redogör för, ett medel för att skapa en starkare välfärd men ska inte behandlas som ett 

mål i sig. Som allenarådande dokument för den övergripande välfärdsinriktningen kan 

planen uppfattas som alltför begränsad. Risken finns att den förlorar i relevans för de 

verksamheter där grunduppdraget är betydligt vidare än det som planen omfattar.  

 

Plan Välfärd och den fysiska miljön  

Plan Välfärd är tänkt att fungera som underlag till kommunens framtida översiktsplan 

(anges i tjänsteskrivelsen). Denna inriktning skulle av remissinstanserna beaktas. 

 

Översiktsplanen anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ska 

vägleda kommunen i beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

 

I tjänsteskrivelsen lyfts tre övergripande områden:  

 

1. Arbetsmarknadens byggstenar  

2. Platsen Uddevalla kommun och dess invånare  

3. Organisationen Uddevalla kommun  

  

Viktiga aspekter som bör kompletteras i Plan Välfärd utifrån fysisk planering är 

gestaltningsrådets arbete och de ställningstaganden i översiktsplanen samt övergripande 

strategier som rådet utgår ifrån. Detta gäller det förvaltningsgemensamma arbetet med 

profilering av kommunens identitet, skydd av kultur- och naturarv liksom att säkra och 

utveckla de kulturhistoriska miljöerna i kommunen. Gestaltningsrådets arbete refererar 

tydligt till punkt 2 i förslag på Plan Välfärd.  

 

Planen betonar vikten av industrimark i attraktiva lägen (s. 9). Det kan konkurrera med 

såväl attraktiva boendemiljöer som ytor för rekreation och naturmiljöer. Därtill är 

kommunens inställning om tillgång till industrimark noga beskriven i 

samhällsbyggnadsstrategin. Där står att nya verksamhetstomter ska erbjudas genom 

förtätning och utveckling av befintliga industriområden, framförallt på Kuröd och 

Lillesjö.   

 

 

Plan välfärd och social tillväxt  

I Plan välfärd 2030 relateras ett antal globala mål, däribland minskad ojämlikhet, god 

hälsa och välbefinnande samt god utbildning för alla. Social tillväxt definieras som 

målet för den hållbara utvecklingen. Hur de globala målen, liksom de mål som planen 

själv formulerat, är omsatta i strategiska ställningstaganden, framgår inte. Detta 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

4(6) 

2020-11-24 Dnr KFN 2020/00127 

  

 

 

 

perspektiv bör förtydligas, särskilt med avseende på översiktsplanens framträdande 

hållbarhetsprofil, där social hållbarhet definieras ”att vi i samhällsplaneringen utgår från 

och fördelar resurser utifrån nuvarande och kommande människors olika behov för att 

därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, hälsofrämjande och inkluderande samhälle.”1 

  

Kultur och fritidssektorns roll i det kommunala välfärdsuppdraget   

Förslag till Plan Välfärd betonar ekonomisk tillväxt som centralt för välfärdsutveckling. 

Ett sådant ställningstagande innebär att fokus flyttas från andra aspekter såsom till 

exempel att skapa delaktighet och trygga livsmiljöer, befolkningens hälsotillstånd eller 

andra dimensioner av social hållbarhet.   

 

I den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft som ska vara 

vägledande för det regionala tillväxtarbetet 2015-2020 står följande:  

 

Ett levande kulturliv är viktigt för välfärden och demokratin. Kulturens 

och föreningslivets betydelse är stor för en hållbar samhällsutveckling vad 

gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning. Kultur- 

och fritidsaktiviteter främjar och utvecklar människors kreativitet vilket är 

av betydelse för förnyelse och innovationsförmåga i glesbygd, landsbygd, 

tätorter, städer och storstäder. Därför är det viktigt att i utvecklingen av 

innovativa miljöer och ett breddat näringsliv ta till vara naturmiljöer, 

främja kultur och fritidssektorn samt kulturarvet.  

  

Kultur och fritidsnämndens uppdrag handlar i stor utsträckning om att säkra utbudet av 

det som ska generera en meningsfull fritid, eller för att referera till visionen -

livskvalitet- för vår befolkning. Kultur och fritid arbetar inom de fyra perspektiven 

Demokrati och yttrandefrihet, Folkhälsa, Social gemenskap och Kulturell infrastruktur. 

Perspektiven återspeglas i uppbyggnaden och utformningen av våra fasta institutioner, i 

de mer rörliga verksamheterna och i våra arbetssätt. Perspektiven tillsammans stärker 

kommunens attraktionskraft, ökar befolkningens välmående och stimulerar den 

ekonomiska tillväxten. Dessa aspekter av välfärdens tillväxt bör inkluderas i Plan 

Välfärd.   

 

Viktiga tillväxtsektorer som berör kultur och fritidsnämndens ansvarsområde  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser undersökte 2014, utifrån 

fallstudier, vad som skapar lokal attraktionskraft. Slutsatserna blev att insatser för att 

göra kommunen attraktiv för boende blir allt viktigare för att locka människor till 

bosättning. För en sådan utveckling bör kommunerna, enligt undersökningen, satsa på 

kulturella aktiviteter, möjligheter till fritidsaktiviteter och en attraktiv stadskärna.2     

 

 

                                                      
1 Förslag till Översiktsplan 2021- internremiss s. 10 
2 Fakta och exempel kring lokal attraktivitet. Tillväxtanalys. 
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Kultursektorn  

Att investeringar i den kulturella infrastrukturen sprider sig till privata sektorn och 

skapar tillväxt är vedertaget idag.3 Tillväxtverket har som uppdrag att stärka de näringar 

där potentialen för tillväxt är stor. Verket konstaterar i sin rapport 2015 att kulturella 

och kreativa näringar växter betydligt snabbare än det svenska näringslivet i 

genomsnitt.4 Kultursektorn sysselsätter nästan fem procent av den svenska 

befolkningen. Sysselsättningsutvecklingen inom kulturen har också sedan 1995 gått 

stadigt uppåt.5   

 

Därtill är kulturturism en snabbt växande gren inom turismen.6 Uddevalla erbjuder idag, 

genom bland annat kulturskolans verksamhet, bibliotekens programverksamhet, 

Bohusläns museum, Regionteater Väst, Folkets hus och studieförbund samt 

estetprogrammet på Sinclair, en god bas för den kulturella tillväxten. Men kulturens 

tillgång till ändamålsenliga lokaler har länge varit alltför starkt begränsad. Renovering 

av kulturskolan samt etablering av kulturstråket på Kungsgatan, är ett steg i rätt riktning 

om kommunen vill säkra en god kulturell infrastruktur framöver liksom en attraktiv 

stadskärna.  

 

Socialt företagande och förstärkning av civilsamhället  

Kultur och fritidsnämnden stödjer större evenemang av olika slag, särskilt inom 

idrottslivet. Dessa evenemang drar till sig barn, unga och vuxna från hela Norden och 

bidrar till att sätta Uddevalla på turistkartan. En förutsättning för dessa arrangemang är 

en bred och aktiv lokal idrottsrörelse.    

 

Kultur och fritidsnämnden stödjer civilsamhället med rådgivning, ekonomiska bidrag 

och lokaler. Samverkan med civilsamhället är väl inarbetat i förvaltningens arbetssätt. 

Genom idéburna offentliga partnerskap kan samverkan breddas och bli mer långsiktig 

men också utvecklas till att inrymma ett visst mått av socialt företagande - ett område 

där kultur och fritidsnämnden ser en stor utvecklingspotential.  

 

Naturturism och ett tillgängligt friluftsliv  

Tillväxtverket har uppmärksammat naturturismen som en viktig framtidsnäring, genom 

att konstatera att naturen är en av Sveriges främsta reseanledningar, inte minst bland 

internationella besökare. Uddevalla har, med den transnationella Kuststigen, 

                                                      
3 https://www.svt.se/kultur/kultur-skapar-tillvaxt . En syn som delas av kulturekonomen Pier Luigi Sacco. 

https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-

visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv   
4 Förutsättningar för kulturella och kreativa företag. Företagens villkor och verklighet 2014. 

Tillväxtverket. Samt Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa. Temarapport 2019 
5 SCB påvisat i KREATIV TILLVÄXT? – EN RAPPORT OM KREATIVA NÄRINGAR I POLITIK 

OCH STATISTIK, ITPS A2008:007s. 60 
6 Svensk scenkonst ”kulturens värden och effekter” s. 12 

https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv
https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv
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Bohusleden och flertalet andra natursköna platser och områden, goda förutsättningar för 

att dra till sig naturturister.   

 

Genom det pågående arbetet med att ta fram en plan för hållbart friluftsliv, kan 

kommunen förbättra sina möjligheter att inte bara locka fler uddevallabor ut i skog och 

mark, utan också stimulera till hållbar turism och därmed bidra till hållbar tillväxt. 

Vidare bedöms tillgång till rekreationsmiljöer bland annat ha stor betydelse för val av 

framtida lokalisering av industriföretag.7 Av det skälet är det av central betydelse att 

expansion av industrimark inte sker på bekostnad av det tillgängliga friluftslivet.  

  

Kultursektorn, fritidssektorn och naturturismen är inte bara av stor betydelse för vår 

välfärd utan också viktiga tillväxtkällor. Därför är det angeläget att även dessa faktorer 

synliggörs i Uddevalla kommuns Plan Välfärd.   

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 
 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

 

                                                      
7 Tillväxtverket Platsens betydelse för industrin Framtida vägval för kommuner och regioner, rapport 

0314 s 5 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 282 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 

långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 

inom utpekade områden. 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 

avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 

Välfärd 2030.  

  

I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 

förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 

synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 

  

Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 

september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 

förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 

kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 

remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 

svar.) 

  

Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 

översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 

innehållet i översiktsplanen. 

  

De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 

bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Förankringsversion plan Välfärd 2030. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

fort § 282 

 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Ändring av den andra föreslagna beslutssatsen till följande: att 

när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 

ledningssystem. 

Forts.§ 282 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Johanssons (C) 

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 

bolag för synpunkter, 

  

att när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 

ledningssystem, 

  

att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-10-02 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-02 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-10-02 

För besvarande av remiss, svar önskas senast 2020-12-02 

Uddevalla Omnibus AB 

Uddevalla Energi AB 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Västvatten AB/Uddevalla Vatten AB 

Barn och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

För kännedom: 

Kommunledningskontoret, hållbar tillväxt 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Välfärd 2030, remiss- och 

förankringsarbetet i relation till översiktsplaneprocessen 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 

avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 

Välfärd 2030. Framtagandet av planen sker på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 

förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 

synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 

 

Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 

september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 

förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 

kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 

remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 

svar.) 

 

Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 

översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 

innehållet i översiktsplanen. 

 

De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 

bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 

översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Förankringsversion plan Välfärd 2030. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 

bolag för synpunkter, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-09-22 Dnr KS 2019/00712 

  

 

 

 

 

att inriktningen ska vara att plan Välfärd 2030 ska utgöra ett underlag till det pågående 

översiktplanearbetet, 

 

att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Kommunens berörda nämnder och bolag 

Avd för hållbar tillväxt 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 under 

år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

 

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som 

kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar 

över partigränser. Den ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar inom 

utpekade områden.  

 

Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att uppnå 

kommunens gemensamma målbild kring välfärdens förutsättningar, beskrivs i den handlingsplan som 

antas efter varje politiskt val. Handlingsplanen innehåller politiska uppdrag som antas av respektive 

nämnd och styrelse, samt slutligen av kommunfullmäktige.  

   

Bakgrund  
   

Uddevalla satsar på framtiden och en mängd spännande utvecklingsarbeten pågår i kommunen. Men 

det räcker inte. För att långsiktigt klara välfärden måste omställningstakten öka fram till 2030. 

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och äldre ska 

försörjas. En välfärdsutmaning är att den andel av befolkningen som kan stå för sig egen försörjning 

måste bli större än idag för att klara kommunens ekonomi och en förbättrad folkhälsa. Även med en 

ekonomi i balans utmanas kommunen av att det saknas personer att anställa inom t.ex. skola, vård och 

omsorg. Det gäller därför att både kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att säkerställa 

kvaliteten i välfärden. Det ställer höga krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som 

erbjuder en kreativ och dynamisk miljö där kompetens och engagemang tas tillvara och låter 

människor utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör ett helt arbetsliv.  
Välfärden har andra utmaningar som kommunen kan drabbas av eller mobilisera för. Den snabba 

samhällsutvecklingen förändrar invånarnas behov och förväntningar på kommunens välfärdstjänster. 

Samtidigt skapar globalisering och snabba tekniska framsteg fantastiska möjligheter. En utveckling 

som på många sätt påverkar välfärden och hur vi lever, arbetar och umgås. Coronapandemin kräver 

extrema åtgärder och begränsningar i vardagslivet. Utöver påverkan på ekonomi, näringsliv, arbete, 

hälsa, vård och omsorg tvingas många ta ett utvecklingssprång i digital användning. Pandemins 

ekonomiska konsekvenser är osäkra, men att den kommer att påverka alla på något sätt under lång tid 

är tydligt.  

 

Ökad oförutsägbarhet tillsammans med klimatförändringar, förändrade krav och förväntningar på 

välfärden gör att vi står i en brytpunkt. Kommunen som koncern måste hänga med i utvecklingen. Det 

ställer också helt nya krav på företagen och förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Företag 

och invånare i Uddevalla är grunden för utveckling och tillväxt som bidrar till välfärden i kommunen. 

Att de väljer Uddevalla kommun möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor 

kan leva, arbeta och ha ett bra liv.  
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                                
 

Vi vet inte vad som präglar livet och välfärden i Uddevalla 2030. Men genom att förstå hur attityder 

och värderingar i samhället förändras mellan generationer, kan vi se tänkbara scenarier utifrån trender 

som driver samhällsutvecklingen såsom demografisk utveckling, hälsa, urbanisering, globalisering, 

klimatförändringar och digitalisering.  

 

Vilken välfärdssyn kommer framtidens invånare att ha? 
  

Sverige är ett av världens mest individualiserade länder med flest ensamhushåll. Vi värderar själv-

förverkligande, valfrihet och oberoende högt och förväntar oss jämlikhet och utjämnade livsvillkor. 

Tilliten är sjunkande och demokratin ifrågasätts. Många är solidariska men vill själva välja vad man 

bidrar till i den gemensamma välfärden. För den yngre generationen är den virtuella och verkliga 

världen ofta lika viktiga. De agerar mer utifrån nätverk och intressen, gör karriär som människa inte i 

ett yrke och tävlar med alla globalt. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap för kommunen att möta så 

att välfärden omfattar alla. Yngre ser klimatförändringarna som största hotet. Moral, ordning och reda 

värdesätts och de är skeptiska mot tomma värdeord och löften. De förväntar sig tydliga, lyhörda ledare 

som vågar stå för något och som visar vägen. De nya äldre vet sin rätt, vad de vill ha och ser till att få 

det. Många är rebeller som kämpat för självständighet, solidaritet och jämställdhet. De är friskare och 

mer välutbildade än tidigare generationer och fler kan tänka sig att arbeta efter 65. De tror mer på sig 

själva och mindre på auktoriteter. De förväntar sig god välfärd med valmöjlighet och transparens. 

 

Digitalt först och händer där det behövs framtidssäkrar god välfärd 
 

Digitalisering bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till 

minskad klimat- och miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och 

bygd till nätverk och system. De flesta invånare är uppkopplade och förväntar sig flexibilitet, 

tillgänglighet och målgruppsanpassad information. Deras roll har ändrats från mottagare till 

medskapare och för dem handlar digitalisering om modern demokrati som möjliggör öppenhet, 

transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras 

t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, 

räls, el och vatten. Digitalisering och automatisering erbjuder många nya utvecklingsmöjligheter för 

välfärden men det innebär också utmaningar som kommunen ska förhålla sig till. Det förändrar behov 

och fördelning av arbetsuppgifter, det vill säga vem som gör vad, med vem, när och hur.  

 

Nya spelregler för företag och framtida arbetsliv påverkar välfärden 
 

Att företagen är konkurrenskraftiga är avgörande för att säkra välfärden, både på kort och lång sikt. 

När industrisamhället alltmer övergår till tjänste- och kunskapssamhälle blir tänkandet den nya råvaran 

och koncepten den nya produkten. Drifts- och användardata från smarta produkter (sakernas internet) 

kan omvandlas till nya smarta tjänster med konkurrenter i helt andra branscher. Det skapar också 

möjligheter för välfärdssektorn. Den linjära ekonomin där vi utvinner naturresurser, producerar, 

konsumerar och slänger, är inte designad för att vara resurseffektiv. Nya affärsmodeller baserade på 

cirkulär ekonomi och hållbar produktion, där avfall ses som råvara, drivs på av ekonomi, lagar och 

växande tryck från konsumenter och kunder. Automation och digitalisering bidrar till nya möjligheter 

för lönsam, smartare och hållbar produktion. Närhet till FoU-miljöer och tillgång till kvalificerad 

arbetskraft blir därmed allt viktigare för företag. Den så kallade gigekonomin, där man arbetar 

uppdragsbaserat istället för i en traditionell anställning, ökar. Det framtida arbetslivet innebär att jobb 

och plats är mer frikopplade från varandra. Demografiska förändringar som förlänger arbetslivet 

tillsammans med migration och teknologisk utveckling bidrar till att de flesta måste fortsätta 

uppgradera och anpassa kunskaper och färdigheter för att hålla sig anställningsbara. Detta påverkar 

också individers försörjning, hälsa och välbefinnande och i slutändan välfärden. 
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3. Syfte och mål 
 

Denna övergripande plan ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för en god välfärd 

2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka 

välfärdsresurserna (medlen). För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka 

förutsättningarna för platsens och näringslivets konkurrenskraft. För att klara ett oändligt 

välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste kommunen arbeta med nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya utmaningar. För att lösa 

komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer såsom 

näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  

 

Plan Välfärd 2030 fokuserar alltså på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen använder sina 

samlade välfärdsresurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt 

välfärdsdokument med bred politisk förankring med särskild koppling till tillväxt, arbetsmarknad, 

entreprenörskap och innovation för välfärdsutveckling.  

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

Från globala mål till lokalt genomförande  
 

Plan Välfärd 2030 bidrar till lokalt genomförande av de globala målen i Agenda 2030. De tillämpas på 

Uddevallas förhållanden bland annat genom att ta tillvara platsens förutsättningar och möjligheter för 

att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens satsningar på hållbarhet bidrar till 

globala hållbarhetsmål samtidigt som Uddevalla vinner konkurrensfördelar. Uddevalla kommun 

arbetar med alla FN:s mål, men några har starkare koppling till mål och prioriteringar i Plan Välfärd 

2030: 

   

 
 

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
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3.1 Några centrala ord och begrepp i planen 

Välfärd  
 

Välfärd handlar i bred mening om det mesta som styr medborgarnas levnadsförhållanden och 

välmående t.ex. privatekonomi, bostadsförhållanden och livslängd. Det obligatoriska området, inom 

vilket kommunerna är skyldiga att tillhandahålla medborgarna tjänster omfattar social omsorg, 

utbildning inom skolväsendet, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 

avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och 

bostadsförsörjning. Regional kollektivtrafik ansvarar regionerna och kommunerna gemensamt för. 

Samtidigt som kommuner och regioner ansvarar för befolkningens välfärd, utförs en del av välfärden 

av privata aktörer.  

 

Tillväxt  
 

Tillväxtbegreppet innehåller tre delar som tillsammans utgör begreppet hållbar utveckling; ekologisk 

(villkor), ekonomisk (medel) och social (mål). Kommunal tillväxt handlar i grunden om att klara 

välfärdsuppdraget (se modell i bilaga). Att som kommun skapa hållbar tillväxt och utveckling innebär 

att stimulera utvecklingen och skapa livskraftiga samhällen med god välfärd där människor kan leva, 

arbeta och ha ett bra liv. Ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation och för att förse samhället med de varor och 

tjänster som behövs för omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Arbetsmarknad  
 

Arbetsmarknad är den marknad där arbetsgivare efterfrågar arbetskraft mot ersättning (lön) och 

individer utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön. Individen får tillträde till denna genom att ha den 

kompetens som efterfrågas. Arbetsmarknaden delas ofta in i geografiska områden, branscher och 

yrken. Den är starkt reglerad genom lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. 

Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå en jämlik hälsa. Arbetslinjen (princip i 

arbetsmarknads- och socialpolitik) innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller utbildning i 

stället för understöd eller bidrag till dem som blivit arbetslösa. Arbete och sysselsättning har stor 

betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhället. Människor som arbetar har i regel 

bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller sysselsättning. Arbetslinjen kan därför bidra till att ge alla 

bättre villkor och livschanser och därmed en bättre välfärd.  

 

Entreprenörskap  
 

Entreprenörskap ses ofta som en viktig motor i ekonomin som bidrar till samhällets tillväxt. En 

entreprenör är en företagsam person, oftast grundaren av ett företag, som skapar nytt användarvärde. 

Entreprenören tar en idé för en vara/tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar resurser, 

planerar och implementerar idén. Entreprenören fungerar som spindeln i nätet, men behöver inte göra 

allting i företaget eller ha full kontroll över alla aspekter och processer. Välfärdstjänster har alltmer 

öppnats upp för enskilda entreprenörers initiativ. Entreprenörskap inom välfärdssektorn kan driva 

förnyelse t.ex. inom skola, vård och omsorg. En intraprenör är till skillnad från en entreprenör 

verksam inom en organisation, istället för att driva eget.  

 

Innovation 
 

Innovationsförmåga krävs för att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och är 

nödvändigt för att kunna öka förändringstakten och möta välfärdsbehoven. Innovation är något nytt 

eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än ett löpande kvalitetsarbete eller ständiga 

förbättringar. Däremot kan innovationer uppstå ur det vardagliga och praktiska förbättringsarbetet. 

Innovation kan vara att kombinera gamla saker på nytt sätt eller att tillämpa en lösning från en annan 

bransch. Välfärdsinnovationer kan t.ex. vara nya arbetssätt, processer, sätt att organisera sig eller hur 

man erbjuder välfärdstjänster. Entreprenörer och intraprenörer som driver innovationer och förnyelse 

är viktiga för såväl tillväxt som utveckling av välfärden.   
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3.2 Strategiska målområden och utpekade satsningar    
 

För att spegla målbilden i Plan Välfärd 2030 delas innehållet in i tre strategiska målområden med 

egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030: 

  

■ Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

■ Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 

■ Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Målområdena är beroende av varandra och ger varandra draghjälp (kugghjulet). 

Utpekade satsningar visar VAD kommunen vill uppnå inom varje målområde. 

Därefter förtydligas ytterligare VAD kommunen behöver göra 2021-2030 för 

att uppnå målen. Dessa utpekade satsningar ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om HUR de ska arbeta.  

Detta konkretiseras i kommande handlingsplaner som beslutas om inför varje ny mandatperiod.  

 
Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 
  

För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka förutsättningarna för platsens 

och näringslivets konkurrenskraft. För att framtidssäkra välfärden och upplevas mer konkurrenskraftig 

2030 satsar kommunen på:  

 
► Smart och hållbar stad 

► Attraktivt företagsklimat 

► Effektiv logistik och hållbara transporter 

► Fungerande arbetsmarknad 

► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 

 
Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 
 

För att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste 

kommunen arbeta med nya innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya 

utmaningar. För att möta välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030 satsar kommunen på:  

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 

► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 

► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 

 
Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer 

såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner. För gemensam 

välfärdsutveckling och upplevas som stimulerande möjliggörare 2030 satsar kommunen på: 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 

► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 

► Omställning till hållbart näringsliv. 
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4. Genomförande  
 

a. Plan Välfärd 2030 antas i kommunfullmäktige. Den ska ses som en koncernövergripande 

välfärdsstrategi för en långsiktig framtidsinriktad förändring. Planen beskriver bakgrund till arbetet 

och vad kommunen vill uppnå 2030. Denna övergripande plan ska ligga till grund för vad kommunen 

ska arbeta med för att stärka förutsättningarna för en god välfärd 2030 (målet). Planen fokuserar på hur 

kommunen använder sina samlade resurser effektivt för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

(medlen).  

b. Direktiv och resurssättning av strategisk kommunövergripande kraftsamling för genomförande 

av Plan Välfärd 2030 tas fram av kommunstyrelsen via Arbetsmarknads- och integrationsutskottet och 

beslutas i kommunfullmäktige. För att lyckas med att implementera komplexa förändringsarbeten med 

många intressenter och samband krävs stödorganisering för ledning, styrning, kommunikation och 

engagemang för att uppnå strategiska mål. Kommunledningskontorets uppdrag blir att leda och 

samordna planens genomförande och stötta kommunens verksamheter med kompetens- och processtöd 

tillsammans med kreativa metoder, verktyg och kommunikation i omställningsarbetet. 

Kommunledningskontoret ska genom planen även erbjuda tvärfunktionella samarbetsstrukturer för att 

stärka samverkansförmågan och göra det enklare att gå från delar till helhet i genomförandet. Det skapar 

hävstångseffekt. Att samla initiativ och samarbeten inom ramen för Plan Välfärd 2030 på ett ställe ökar 

också tydligheten både inom koncernen och för andra aktörer som vill bidra till att lösa 

samhällsutmaningar i kommunen t.ex. företag, idéburen sektor, civilsamhälle, forskningsmiljöer och 

organisationer.  

c. Handlingsplan Politiska uppdrag för Plan Välfärd 2030 antas efter varje politiskt val till 

kommunfullmäktige. Varje nämnd tar tillsammans med tjänstemannaledningen fram en handlingsplan 

som visar hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje målområde och utpekade satsningar. 

I handlingsplanerna beskrivs målen för det egna uppdraget under mandatperioden kopplat till vad 

kommunen behöver göra 2021-2030 för att uppnå målen. Mål eller nyckeltal ska finnas beskrivna. 

Varje målområde ska beskriva om insatserna görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 

genom ordinarie budget- och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga bolag och stiftelser antar 

egna politiska uppdrag inom antagna utpekade satsningar. (Första handlingsplanen kommer att gälla 

för perioden 2021 – 2022).    

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan Välfärd 2030 
med 
Övergripande 
målområden och 
Utpekade satsningar 

Handlingsplan: 
Politiska Uppdrag 
antagna i Nämnd, 
Styrelse och KF  
 
(ny varje mandatperiod)  

Uppföljning varje tertial: 
• Uppdrag KS 
• Uppdrag BUN 
• Uppdrag SN 
• Uppdrag KFN 
• Uppdrag SBN 
• Uppdrag Bolag och 
Stiftelser 
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4.1 Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden  
 

I Uddevalla är förutsättningarna gynnsamma med attraktivt läge, ökande befolkning och diversifierat 

näringsliv med växande antal företag. Men för att klara välfärdsuppdraget måste kommunen stärka sin 

attraktivitet och konkurrenskraft ytterligare och fortsätta arbeta framåtriktat med etablering, 

infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling. Brist på lämplig arbetskraft är ett stort 

tillväxthinder för företag. Fem satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att framtidssäkra 

välfärden och upplevas som konkurrenskraftig 2030. 

 
► Smart och hållbar stad  
 

Smarta städer innebär att informationsteknik (IT) och infrastruktur används som medel för att bl.a. 

digitalisera och tillgängliggöra tjänster till invånare, företag och organisationer som en del av stadens 

system. Det handlar t.ex. om sakernas internet (IOT), öppna data, Artificiell Intelligens (AI) och 

cirkulär ekonomi. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap som kommunen behöver hantera för att 

välfärden ska omfatta alla.  
För att utveckla Uddevalla till en smart och hållbar stad ska kommunen 2021-2030: 

• Etablera samverkansstrukturer som stöder utveckling mot smart och hållbar stad 

• Söka samarbeten, finansiering och kunskap inriktade på smarta och hållbara städer 

• Motverka digitalt utanförskap 

 
► Attraktivt företagsklimat 
 

Uddevalla måste vara en attraktiv, konkurrenskraftig och företagsvänlig kommun för att företag och 

organisationer ska välja att driva och utveckla sina verksamheter här. Ambitionen är att skapa bästa 

möjliga förutsättningar att starta, etablera, driva och expandera företag oavsett storlek och bransch. 

Forskning visar att bland annat närhet till andra företag, kunskap, kapital och marktillgång kan avgöra 

lokaliseringen.  

För att skapa goda förutsättningar för attraktivt företagsklimat ska kommunen 2021-2030: 

• Säkra industrimark i attraktiva lägen med snabb bygglovsprocess 

• Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet 

• Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet   

• Uppmuntra företagsamhet och stärka klusterbildningar 

 

► Effektiv logistik och hållbara transporter  
 

Infrastrukturfrågor är enligt företagen den viktigaste verksamhet kommunen kan påverka för att 

förbättra lokalt företagsklimat. Utvecklad och förbättrad infrastruktur stärker näringsliv och 

arbetsmarknad. Det gäller även att i samhällsplanering ta höjd för teknikutveckling som t.ex. 

självkörande fordon, drönarleveranser och höghastighetståg.  

För att skapa effektiv logistik och hållbara transporter ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla och förbättra infrastruktur inom kommunen, mellan kommuner och regionalt 

• Investera i infrastruktur för snabba och effektiva transporter av människor och gods 

• Prioritera och säkra logistiska förutsättningar för hamn och lokala industriområden  
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► Fungerande arbetsmarknad 
 

Uddevallas näringsliv domineras av små företag i mängd olika branscher. De små företagen är 

generellt helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Många arbetsgivare 

har svårt att få tag i personal samtidigt som många arbetslösa har svårt att få  arbete. Tillgänglig 

kompetens stämmer inte alltid överens med den som efterfrågas. Det brukar kallas mismatch på 

arbetsmarknaden och gör att många inte klarar sin egen försörjning. I ett välfärdsperspektiv behöver 

arbetsmarknaden bli mer jämställd med arbetsmiljöer som ger människor möjlighet att arbeta ett helt 

arbetsliv.  

För att bidra till en fungerande arbetsmarknad ska kommunen 2021-2030:  

• Stärka små företag som vill växa och anställa 

• Attrahera fler och större företag som ger fler arbetstillfällen 

• Stärka kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter till, från och inom kommunen 

• Främja jämställd och jämlik arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv 

• Möjliggöra arbete utifrån arbetslinjen 

 
► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 
 

Global konkurrens och megatrender som påverkar allt och alla förändrar arbetsmarknadens villkor och 

kompetensbehov. I ett digitaliserat och automatiserat arbetsliv ökar samtidigt behovet av människans 

unika kvaliteter. Utbildning och arbete är grunden för att människor och företag ska växa. Sambanden 

mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till 

viktiga frågor. 

För att skapa goda förutsättningar för framtidsinriktad kompetensförsörjning ska kommunen 2021-

2030:  

• Stärka utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans 

• Underlätta arbetsgivares medverkan i utbildningars utformning och genomförande  

• Säkra fullföljda studier och hög utbildningsnivå i hela kommunen  

• Stimulera uppdatering av kompetens och fortsatt lärande 

• Främja kompetens som tar tillvara teknikens möjligheter och mänskliga förmågor. 
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4.2 Innovativ – för att möta välfärdsbehoven  
 

Komplexa välfärdsutmaningar kräver innovativa lösningar och nya arbetssätt. Dessa löser man inte i 

stuprör utan det krävs samverkan över gränser. Utgångspunkten för utvecklingen ska vara det som 

skapar värde för dem vi är till för. Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att möta 

välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030. 

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 
 

Det är viktigt att göra rätt, men utifrån ett resursperspektiv är det minst lika viktigt att göra rätt saker. 

Det är invånarnas, användarnas/brukarnas, företagens och organisationers behov som ska vara 

styrande. Kommunen måste våga utmana befintliga processer på alla nivåer, prioritera helhetssyn och 

ta bort sådant som inte skapar värde.  

För att nå fram till arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov ska kommunen 2021-2030: 

• Ta bort onödiga hinder i kontakt med kommunen  

• Prioritera digitala lösningar och kanaler med människan i fokus  

• Använda kreativa metoder och verktyg för behovsdriven utveckling  

• Skapa testmiljöer för att pröva och utvärdera nyskapande lösningar 

 
► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
 

Det finns flera goda exempel på nytänkande inom kommunen. Men forskning och erfarenhet visar att 

framgång ofta är kopplad till drivkraften hos enstaka eldsjälar och modiga chefer. Tydliga 

förväntningar på medarbetare och chefer ger mandat att arbeta med förnyelse och förändring där 

digitalisering är ett av flera verktyg. Detta måste följas av incitament och indikatorer i styr- och 

ledningssystem. Ett visionärt, modigt och tillitsbaserat ledarskap är en förutsättning för att främja 

kreativitet, innovation och förnyelse. För att lyckas är kommunikation, förankring och engagemang 

hos kommunens högsta ledning, politiskt och på tjänstemannanivå avgörande. Det är inte vad man 

säger utan vad man gör som avgör resultatet.  

För att stärka ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa tydligt ledningsansvar på alla nivåer för innovation och digitalisering 

• Utveckla framtidsorienterat ledar- och medarbetarskap utifrån tillit och förtroende  

• Utveckla incitament och indikatorer för systematisk uppföljning  

• Rensa bort detaljstyrande regelverk som står i vägen för utveckling  

• Stärka kommunens förmåga som innovativ beställare 

 
► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 
 

Förändring är normaltillståndet i dagens organisationer och förmågan att kunna leda människor i 

förändring blir en kärnkompetens och den viktigaste förutsättningen för att få ut den förväntade nyttan 

av digitalisering. Det är inte brist på idéer och projekt. Problemet är snarare en brist på systematik, 

strukturer och processer för och att ta till sig nya lösningar och förmågan att implementera dessa. 

Varje medarbetare är en potentiell innovatör. Samtidigt krävs det mod för att vara nytänkande, utmana 

det givna och förändra.  

För att skapa förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet ska kommunen 2021-2030: 

 

• Utveckla förändringsledarskap på alla chefsnivåer 
• Införa systematisk trend- och omvärldsanalys i kommunens styr- och ledningssystem 
• Tänka stort, testa smått och våga misslyckas. 
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4.3 Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

Ingen kan lösa allt ensam. Nyckeln till framgång är istället vår gemensamma förmåga att vara 

innovativa och ställa om till hållbart samhälle och bättre välfärd. Det ska vara enkelt för invånare, 

företag och andra aktörer att bidra till Uddevallas utveckling. För att lösa komplexa problem och 

lyckas med genomförandet av Agenda 2030 behöver kommunen utveckla och stärka förutsättningar 

och former för samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer t.ex. idéburen sektor, 

bransch- och intresseorganisationer och det offentliga. Uddevalla kommun behöver utveckla sin roll 

som möjliggörare och medspelare och en samlande kraft som plattform i utvecklingen. Två satsningar 

utpekas för vad som ska uppnås för gemensam välfärdsutveckling och upplevas som en stimulerande 

möjliggörare 2030. 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 
 

För att stärka den långsiktiga lokala utvecklingen i önskad riktning krävs dialog, strukturer, arenor och 

utvecklad samverkansförmåga. Det handlar mycket om att bygga broar (nätverk) och riva murar 

(hinder) och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Det handlar också om att skapa tillit och 

trovärdighet och stärka relationer genom dialog och lyhördhet.  

För att skapa strukturer som förenklar samarbeten ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla nätverk och samarbeten med nationella arenor  

• Stimulera och stärka former för samverkan och partnerskap 

• Öka invånarnas delaktighet och inflytande  

• Göra det enkelt för andra aktörer att agera och bidra till lokal utveckling 

 
► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
 

För att stärka näringslivets och kommunens utveckling och innovationsförmåga kan kommunen bidra 

genom satsningar på innovationsmiljöer. Därigenom kan små och stora företag mötas och utveckla 

idéer tillsammans med andra aktörer såsom akademi, forskningsinstitut, inkubatorer, offentlig sektor 

och andra organisationer. Det finns också möjligheter att använda andra befintliga testbäddsmiljöer i 

form av strukturer, processer och metodstöd.  

För att skapa tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa en kreativ fysisk miljö som mötesplats och arena som underlättar samverkan 

• Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell som stöd  

 
► Omställning till hållbart näringsliv 
 

Ett väl fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation. Det kräver förmåga att utnyttja möjligheter 

med ny teknik, nya material och nya värdekedjor som behövs för omställning till hållbart samhälle. 

Kraven ökar på företag att genom konkreta handlingar visa på hur man bidrar till en positiv 

samhällsutveckling för att kunna legitimera sin existens. Uddevalla kommun tar sitt ansvar lokalt för 

att bidra till praktisk omsättning av de globala hållbarhetsmålen och underlätta näringslivets 

omställning. I omställningsarbetet för att åstadkomma hållbara företag ingår t.ex. cirkulär ekonomi, 

additiv tillverkning (3D-printing), hållbara material och transporter, behovet av hållbar energi och en 

ökande elkonsumtion.  

För att bidra till omställning till ett hållbart näringsliv ska kommunen 2021-2030:  

• Underlätta företagens omställningsarbete  

• Förädla stödfunktioner för näringslivsutveckling. 
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5. Förankring och kommunikation  
 

Dokumentet Plan Välfärd 2030 driver i sig ingen förändring utan kräver engagemang genom ”att 

göra” tillsammans. Förvaltningsledningarnas sammantagna engagemang blir avgörande för planens 

genomförande. Kommunikation och förankring påbörjas under remisstiden genom workshops 

tillsammans med politiker och ledande tjänstepersoner i kommunens förvaltningar och bolag. 

Nulägesanalys med kopplingar till befintliga strategier och pågående projekt analyseras utifrån planens 

målområden. Resultatet utgör tillsammans med behovsinventering underlag till handlingsplaner för 

organisering, finansiering och prioritering. Då kommunikation är en kritisk framgångsfaktor och en 

viktig del för att skapa engagemang och bygga en kreativ kultur, måste särskild kommunikation 

kopplas till arbetet via en kommunikatör.  

 

6. Uppföljning och utvärdering  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för uppföljning och utvärdering av Plan Välfärd 

2030. Pågående aktiviteter och projekt i portföljen ska göras varje tertial utifrån målområden och 

utpekade satsningar i planen med tillhörande handlingsplaner som beslutas för varje mandatperiod. I 

kommande programdirektiv beskrivs styrning, organisering, mandat, beslut och resurser.  

På förvaltningsnivå görs uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen genom 

antagen Styr- och ledningsmodell i VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje 

nämnd, samt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid 

årsbokslut görs en summering av insatserna. Kommunledningskontoret sammanställer och analyserar 

utvecklingsbehov tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk.  

 

7. Revidering  

Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av någon 

anledning inte längre är aktuellt och måste uppdateras.  

 
Plan Välfärd 2040  
 

Senast 2028 behöver kommunen starta processen med att ta fram motsvarande strategiska dokument 

som tar kommunen vidare in i nästa decennium – 2040. Uddevalla kommuns utvecklingsarbete följer 

då den regionala utvecklingsprocessen, vilket ökar både möjligheter till delaktighet och påverkan. 

  

8. Källor och kunskapsbas 
 

Till Plan Välfärd 2030 följer en bilaga för fördjupad bakgrundsförståelse: 

• Målområden 

• Modell kommunal tillväxt  

• Källor och kunskapsbas 

• Process för framtagning av Plan Välfärd 2030 
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Om bilagan 

I denna bilaga beskrivs utgångspunkter, process och avgränsningar i framtagandet av övergripande 

Plan Välfärd 2030 fram till förslaget går ut på remiss hösten 2020. Bilagan är ett stöd för att förstå 

strategins logik, innehåll och form samt den process, omvärldsanalys, kunskapsunderlag och de 

inspel som lett fram till remissversionen. 

För att en övergripande plan ska vara relevant krävs nära dialog och god förankring hela vägen – 

både när den tas fram och när den genomförs. 

1. Politiskt uppdrag att ta fram Plan Välfärd 2030 
 

 

 

Kommunfullmäktige 2019-06-13  

- Utskrivet anförande av Jonas Sandvall utifrån KS förslag att ta fram plan välfärd 2030. 

- Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 

under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

 

KF 190613 - Välfärd 2030 och Integration 2030 

Punkt 5. Kommunens flerårsplan 2020-2022 Jonas Sandvall KD (1:25-33) – utskrivet anförande 

 

”Vi har ett par extra delar att föredra ifrån Kommunstyrelsen som gäller två strategier som Christer 

presenterade tidigare som vi vill redogöra för. Det är två inriktningspaket, det första är Välfärd 2030 och det 

andra Integration 2030. Vi ska börja med att ta oss igenom Välfärd 2030. 

 

Arbetet med välfärd i kommuner är idag och i snar framtid mycket större uppgift än vad det tidigare har varit 

mycket på grund av de demografiska utmaningarna. Och för att nå en god och hållbar tillväxt och välfärd så 

menar vi att vi behöver titta på de här områdena tillväxt, arbetsmarknad, innovation och entreprenörskap i ett 

mer samlat paket och vi behöver också bli mycket bättre på kommunal nivå att arbeta i strukturerna kommunal 

nivå, regional nivå och nationell nivå och det här vill vi snäppa upp och bli bättre på i Uddevalla. 

Just två av de områdena vi ser i kommunen som har stora möjligheter till en positiv utveckling och 

effektivisering är just arbetsmarknads- och tillväxtområdet. Arbetslinjen och tillväxtlinjen är idag tätt 

sammanflätade strategiska områden och i vår omvärld idag med den exponentiellt ökande digitaliseringen, 

demografin, makroekonomiska effekter och förskjutningar samt även påverkan av internationell 

handelsutveckling, arbetsmarknadskorridorer, så har arbetsmarknad och tillväxtfrågor vuxit till att faktiskt 

tangera samma grundsyfte nämligen den positiva utvecklingen av samhället genom att människor får rätt 

kompetens för att kunna utföra rätt uppgifter. Samtidigt så skapar dessa utmaningar också stora möjligheter 

idag i att våga tänka nytt och våga tänka om. I dagens utvecklingsläge så är det allt viktigare än någonsin att 

se till att vår kommuns tvärsektoriella och strategiska linje optimeras och effektiviseras på ett så bra sätt som 

möjligt.  

 

Vi ser också en mycket större möjlighet för kommunen att arbeta ut mot näringsliv och företag genom arbetet 

att slussa individer vidare mot morgondagens arbetsmarknad. Vi lanserar därför i vårt arbete inom KS ett 

strategipaket Välfärd 2030 med ett fokus på hur just tillväxt, arbetsmarknad, innovation och entreprenörskap 

kan samverka bättre för kommunens bästa. Målet är att alla medborgare ska kunna få ta vara på de 

möjligheter de behöver för att just gemensamt kunna utveckla vår kommun och vår omvärld och vårt samhälle 

till en bättre framtid. Det är också genom arbetet med de som står långt ifrån arbetsmarknaden och arbetet 

med att kunna få en väg tillbaka till ett fungerande liv och goda värden som står i fokus för oss. Samtidigt är 

det ju också avgörande att kommunen även stimulerar helhetsperspektivet inom arbetsmarknadsfrågor och de 

branscher som vi i vår kommun kan tjäna att strategiskt satsa på. Entreprenörskap och innovation är då 

viktiga frågor och aspekter och verktyg som starkt påverkar denna helhet.  
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För innovation det handlar om att tar vara på idéerna och se till att de kan komma fram och entreprenörskapet 

i sin tur tar vara på de här drivna idéerna och för över det till konkreta värden som skapas för andra 

människor. Tänk en kultur i vår kommun där den vanliga anställda inser att han eller hon kanske kan vara en 

intraprenör som kan vara med och positivt utveckla vår verksamhet. Det framtidsläget är en gamechanger.  

Vi ser också en möjlighet av att vi kan växla delar av det som utförs inom verksamheten mot civilsamhället där 

vi har starka krafter ASF:er och IOP kan också växla skattepengar upp mot en mot fyra, och en mot fem, där 

ser vi också en stor potential. Vi ser också att arbetslinjen och arbetsmarknad, det är en så otroligt viktig 

nyckel för utmaningarna vi har inom integration och segregation där genom ett meningsfull bidragande till 

samhället genom arbete och sysselsättning som exempelvis nyanlända snabbare kan lära sig språk, 

värderingar och integreras på ett gott sätt och där vi i samhället också kan möta dem som kommer till oss.  

 

Och vi växlar då över till Integration 2030.  

Vi vet att fler händer behövs i arbetet som ligger framför oss. Kurvan är tydlig i att det kommer vara en stor 

efterfrågan i jobb i bland annat kring att ta hand om de yngre som växer i demografin såväl som de äldre. Så 

vi behöver fler händer, och det har vi alltid gjort. Men vi måste också se till att ta ansvar för en god 

integration och en stark arbetslinje inom detta.  

Vi vill se till att ta hand om de människor som kommer till vår kommun och säkerställa att vi blir ännu bättre 

på en god och en snabbare integration. Det gäller alla individer som sätter sina fötter innanför vår 

kommungräns. Och vi tror också inom integrationen att det finns tre stycken primära områden. Dels så är det 

arbete och utbildning, dels är det boendet och sen så är det den sociala strukturen och det goda livet. Detta 

visar både evidensen och forskning tydligt på, men det gäller då att se på hur vi arbetar strukturellt och 

strategiskt för att dessa områden ska samspela och skapa enklare och snabbare gränssnitt in i samhället.  

I en framtid när allt mindre pengar finns att lägga på integrationen så måste vi våga tänka nytt och se på hur 

vi kan korta ner tiden ifrån anländ till integrationens. Etableringsfasen på två-tre år kan vi arbeta med där 

man oftast lägger de största resurserna nu på  att optimera ännu mer. I gamla system så tänkte man oftast att 

man ska ha ett helt språkpaket innan man matchas mot arbetsmarknaden. Men exempelvis i vår vuxverksamhet 

nu så försöker vi hitta nya modeller där man direkt matchas ut mot arbetsmarknaden och lär sig språken delvis 

på plats någonting som visar sig ha väldigt god effekt och då minskar tiden ifrån anländ till arbete.  

Segregationen är också någonting som påverkar integrationen i mycket hög utsträckning såväl som 

hedersproblematiken, och vårt mål är därför att föra samman dessa tre aspekter i ett strategiskt arbete. Och 

vårt mål är att alla människor i Uddevalla kommun ska kunna agera på de drömmar och talanger de har och 

inte behöva hindras av strukturer som exempelvis inte tillåter en del människor att komma fram. 

Vi har inte alla svar direkt men vi vill ta ett större långsiktigt grepp i att börja söka svar och omsätta det i en 

strategisk handling. Mycket av detta arbete handlar slutgiltigt här om ett samspel mellan hjärta och hjärna. De 

sista åren så har vi i de politiska debatterna oftast fått en stor uppdelning i läger av de som bara förlitar sig på 

det emotionella eller bara förlitar sig på teorin. Vi tror naturligtvis att dessa två läger måste mötas.  

Vilka värden och värderingar är det vi vill bygga vår tillväxt och arbetsmarknad och integration på. Det är det 

slutgiltigt handlar om. Värderingar handlar om vad vi argumenterar för och kultur handlar om vad vi agerar 

på. Så vi vill också lägga till i KF här först Välfärd 2030 där vi samlar områdena arbetsmarknad, tillväxt, 

innovation och entreprenörskap, en bättre linje, och även Integration 2030 där vi långsiktigt tittar på 

områdena integration, segregation och hedersproblematiken på ett nytt sätt.  

Tack.” 
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Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2019-10-09  

- Beslut  
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Kommunstyrelsen 2019-10-30 
- Beslut  
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2. Process och delaktighet i att ta fram  

    Plan Välfärd 2030 
 

Här beskrivs processen och resultatet från genomförda workshops med AIU under våren. 

 

Som framgår av uppdraget (rubrik 1) saknades tydlighet kring: 

 

• varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030 (behov och syfte) 

 

• vilka effekter förväntas vid ett lyckat genomförande av planen till 2030 

 

• hur nyckelord som ”arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap” ska förstås i 

förhållande till varandra och hur dessa relaterar till den valda benämningen ”Plan Välfärd” 

och hur avgränsningar förväntades göras i planen 

 

I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet, processades planen fram 

tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads- och integrationsutskottet (AIU) 

januari-juni 2020. En agil (rörlig) process med fem workshoptillfällen, där resultatet från en 

workshop utgjorde underlag för nästa, resulterade i avgränsningar och vägval som gjorts för 

innehållet i planen. 

 

Figuren nedan sammanfattar syfte och resultat av respektive workshop. Varje kvadrat symboliserar 

att vi gått ut brett för att förstå ett område, dels genom workshop med AIU, dels genom att undersöka 

vad forskning och beprövad erfarenhet säger om kommunal tillväxt och strategier. Därefter har 

kvadraterna smalnat av genom att analysera och kondensera ner resultaten för att lägga grunden för 

nästa steg i processen vilket visas genom illustrationerna mellan kvadraterna. 

 

  

Figur 1 Process och delaktighet i att ta fram övergripande Plan Välfärd 2030  
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Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  
 

Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar om vad som avses, 

inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och tydliggöra bredden av 

kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden tillväxt, arbetsmarknad, entreprenörskap och 

innovation som skickades med i uppdraget kan komma att ge andra förväntningar på innehållet 

beroende på hur begreppet välfärd tolkas. Det kan få konsekvenser i förankring och genomförande 

av planen (AIU 2020-01-22). 

Syfte  

• Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 2030 

• Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar och 

definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god välfärd 

Resultat 

• Modell som exempel på kommunala välfärdsuppdraget – från delar till helhet för att 

tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd 

• Namnet ”övergripande Plan Välfärd 2030” är enligt förtroendevalda i AIU beslutat och inte 

föremål för ändring. Namnet ses som ett effektmål av planens fokus på tillväxt och 

arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation utgör viktiga nyckelkomponenter 

Politisk slutsats i Workshop 1  

Några nyckelord som kom fram på frågan ”Vad behöver kommunen göra för att klara god välfärd 

2030?” har bearbetats och tagits vidare till nästa workshop: 

 

Ytterligare förtydligande av uppdraget gjordes tillsammans med AIU:s presidium under ett 

extramöte 7 februari.    

Locka nya invånare/företag Utbildning God entreprenöriell anda Bättre företagsklimat 

Utveckla pendlingsområden Strategisk samverkan Attraktiv arbetsgivare Lyhördhet mot invånare 

Väx medelstora/små företag Koncerntänkande Kompetensförsörjning Ledarutveckling 

Smart resursutnyttjande Stärk infrastruktur Innovativ förmåga Arbeta strategiskt 

Brukarens behov i centrum Attrahera företag Stimulera idéer till jobb Samverka mot idéburen 

Utveckla arbetssätt/teknik Egen försörjning Livslångt lärande Social inkludering 
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Workshop 2 – Vad innebär kommunal tillväxt och arbetsmarknad –  

                        hinder och möjligheter för Uddevalla?  
 

 

Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem viljeriktningar, i 

styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete med översiktsplan (ÖP). Vad är 

det som saknas? Ska Plan Välfärd 2030 bli ytterligare en plan bland andra? Vad skulle den tillföra som 

inte redan görs? Workshopen tog sin utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal 

nationella initiativ som relaterar till de nyckelord som följde med uppdraget (AIU 2020-02-12).  

Syfte  

• Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030  

• Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 

och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare till 2030  

• Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad? 

Resultat 

• AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad 

o Synpunkterna kategoriserades i 10 olika teman som i sin tur utmynnade i 3 

övergripande områden: (1) Arbetsmarknadens byggstenar, (2) Platsen Uddevalla 

kommun och dess invånare, (3) Organisationen Uddevalla kommun vilka 

jämfördes med vad som redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar 

och uppdrag.  
• Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut som 

vägledning för fortsatt arbete med Plan Välfärd 2030: 

o ”Modell för kommunal tillväxt” (Kommunforskning i Väst, 2012 - beskrivs vidare 

under rubrik 3)  

o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste framtidsfrågan” (Ratio, 

2017).  

Politisk slutsats i Workshop 2  

Några nyckelord som kom fram på frågorna ”Vad ser ni för hinder för Uddevallas tillväxt idag - 

faktorer som hindrar tillväxt idag, vad behöver Uddevalla göra till 2030?” och ”Vad ser ni för 

utmaningar på arbetsmarknaden idag - faktorer som bromsar arbetsmarknaden idag, vad behöver 

Uddevalla göra för att stimulera arbetsmarknaden till 2030?” Dessa har bearbetats och tagits vidare 

till nästa workshop:  

  Hinder  Möjligheter 

Tillgång till utbildad arbetskraft Flexibel modern arbetsmarknad 

Tillgång till mark för etablering Matcha kompetensbehov i samverkan 

Långsiktiga förutsättningar för etablering Utbildningsmöjligheter 

Restider och pendlingsmöjligheter Platsutveckla unika värden 

Infrastrukturen Öka inflyttning 

Svårt gå från ord till handling Markreserver 

Kommunal organisations tröghet Stora företag som kan anställa 

Bristande långsiktighet  Fler folk i arbete 

Intressekonflikter Företagsexpansion och etablering 

Låg utbildningsnivå Positionera oss som möjliggörare 

För mycket ”in-house” ska lösa allt själva Snabbare och enklare processer 

Brister i framtidsorientering Kultur för innovation & entreprenörer 
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Workshop 3 – Vilka effekter blir det 2030 om Plan Välfärd lyckas? 

För att förstå vilka väsentliga delar en långsiktig plan behöver fokusera på för att lyckas skapa 

kommunal tillväxt och hållbar välfärd, blev nästa steg att fördjupa kunskap och förståelse för vad 

som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad (AIU 2020-03-11);  

• Vad innebär kommunal tillväxt, vilka mått kan användas, vilka förutsättningar behöver 

företag för att vilja, kunna och våga utvecklas, vad upplever våra näringslivsutvecklare, vad 

är betydelsen av en strategi (övergripande Plan Välfärd 2030), vilka strategier är 

framgångsrika?  

• Vad är arbetsmarknad, vad påverkar tillgång och efterfrågan, på vilket sätt hänger 

kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är kompetensens 

betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 

kompetensförsörjning för tillväxt? 

Syfte:  

• Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån valda 

modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 

• Vägval: Vilken roll vill kommunen ta för att stimulera kommunal tillväxt (utifrån 

kommunforskning, 2012)? Givet att hållbar utveckling av kommunen är beroende av andra 

aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers engagemang blir avgörande drivkraft för 

tillväxt. 

• Ta fram en bild av önskat läge Uddevalla 2030 ”I de bästa av världar” (vilken effekt önskar 

AIU-representanter av en övergripande Plan Välfärd 2030?).  

Resultat:  

• Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: ”I grund och botten 

handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden” (Kommunforskning i Väst, 2012 – 

Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar) 

• Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och utvecklas: Arbeta 

utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012). 

• ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel.  

Politisk slutsats i Workshop 3  

Några nyckelord som kom fram i arbetet med önskat läge som inarbetats i en fiktiv löpsedel ”Dagens 

Samhälle” och tagits vidare till nästa workshop:   

 

 

 

  

Egenförsörjning Bred politisk samsyn Delaktighet och helhetssyn 

Lokal arbetsmarknad Hitta smarta lösningar Bra samarbete med företag 

Hög sysselsättning Internutbildade tjänstemän Kommunen god arbetsgivare 

Höjd medelinkomst Trygg och trivsam plats Blomstrande företagsstad 

Bra att bo Samverka över partigränser  Jobba gemensamt inte i stuprör 

Ny beslutsprocess Företag vågar investera Investera i mark/fastigheter 

Arbetslinjen Jobba gemensamt inte i stuprör Kommun–näringsliv tillsammans 

Samband resultat–nytta Lätt hitta rätt kompetens för företag Samverkan offentligt–näringsliv 

Kommunen möjliggör Engagerad kommun som är ”på tårna” Enkla spår in i kommunen 

Samtala med aktörer Se företag och invånare som tillgångar Låg arbetslöshet 
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Workshop 4 – Trendspaning kommunens roll 2030 - vägval &  

                        strategier 

Det önskade läge för Uddevalla 2030 som Workshop 3 resulterade i byggde på tankar i nutid. Men 

med en omvärld i snabb förändring med förändrade beteendemönster och vem som förväntas göra 

vad inom välfärden, förändras förutsättningar för kommunens verksamheter och invånarnas 

förväntningar på de välfärdstjänster kommunen erbjuder. Vad betyder trenderna för Uddevalla 

2030? Hur möter Uddevalla kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade 

resurser? Hur relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 

(AIU 2020-04-22) Denna workshop innehöll en längre presentation som gav input till gruppen inför 

grupparbetet. Utifrån redovisade trendspaningar och omvärldsbevakning fick representanterna i AIU 

med stöd av ”Konsekvensträd” analysera vad som driver trenderna utifrån Uddevallas perspektiv och 

vilka konsekvenser det kan komma att medföra. 

Syfte:  

• Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär omvärldsförändringar 

för Uddevalla 2030? 

• Vad visar forskning och erfarenhet om vad som krävs för att leda och styra i en osäker och 

föränderlig omvärld? 

• Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta framtiden 

Resultat: 

• Diskussion kring vilken ambitionsnivå i strategiska riktningar kommunen önskar/vågar 

formulera och agera på för att framtidssäkra planen. Utifrån gemensam referensram och 

insikter lades grunden för att säkra långsiktiga framtidsorienterade områden i planen.  

Politisk slutsats i Workshop 4  

Några nyckelord som bearbetats och tagits vidare till det första utkastet av planen och den avslutande 

workshopen:  

Digitala lösningar Förändrade arbetsuppgifter Ändrade konsumtionsmönster 

Omskolning Digitaliserade processer AI i allt från skolor till omsorg 

Digitala plattformar  Locka unga medarbetare Smarta & skräddarsydda lärare 

Platsens attraktion Service när man vill Transparens, invånare-företag-förvaltning 

Olika servicenivåer Alla kan få tillgång till allt Förändrade förutsättningar för företag 

Se över processer Corona - det glokala stärks Alla kan inte ta del av digitaliseringen 

Attraktiv arbetsgivare Leverera mer för pengarna Ge företag/invånare bättre service 
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Workshop 5 – Utkast Plan Välfärd 2030 – hur kan den förädlas?  
 

Tankar kring ett önskat läge för Uddevalla har kommit fram genom tidigare workshops.  

Det fanns då behov av att ställa en rad frågor till forskning och erfarenhet inte minst kring trender, 

utvecklingsmöjligheter och konsekvenser för det kommunala välfärdsuppdraget (4. Källor och 

kunskapsbas). Exempelvis:  

   

• Vad behöver kommunen göra för att driva utvecklingen i önskad riktning?  

• Vad är det som gör att företag lyckas växa och ställa om för hållbar framtid?  

• Vad är det som gör att människor väljer att bosätta sig på en plats – idag och i framtiden? 

• Vilka förväntningar har företagen på en attraktiv och konkurrenskraftig kommun?  

• Vad är det för kompetens som kommer efterfrågas i morgondagens arbetsliv? 

• På vilket sätt bjuder den ökande digitaliseringen både på möjligheter och utmaningar?  

• Hur påverkas arbete, pendling, boende, infrastruktur av digitaliseringen?  

• Vad blir kommunens roll i allt detta?   
 

Vad är det då Plan Välfärd 2030 behöver sätta fokus på som inte redan finns i befintliga strategiska 

och styrande dokument? Utifrån den samlade bild som utkristalliserat sig har planen antagit formen 

av ett långsiktigt framtidsinriktat förnyelsesprogram som stöder kommunen som organisation att 

förflytta sig från att vara förvaltningsproffs till att ta rollen som utvecklingsmotor. Det resulterade i 

tre strategiska målområden om utpekade satsningar (AIU 2020-06-03). 

 

Syfte: Att mot bakgrund av resultatet i processen anta tre centrala målområden i Plan Välfärd 2030  

Resultat: Föreslagna målområden i planen godkändes: Attraktiv och konkurrenskraftig som 

huvudmål, men för att klara det krävs att kommunen upplevs som Framtidsorienterat och Innovativ 

och som Möjliggörare och Medskapare. Kugghjulet symboliserar hur målområdena stärker varandra. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Politisk slutsats i Workshop 5  

Diskussion fördes kring innehåll som bantades ner och 

bearbetades ytterligare till ett förslag till remissversion 

till nästa AIU.   
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Beslut om remissförfarande  
 

Ett förslag till remissversion av Plan Välfärd 2030 presenterades (AIU 2020-06-03) 

Syfte: Att ta ställning till remissförfarandet av Plan Välfärd 2030  

 

Resultat: AIU valde att återremittera planen för ”konkretisering av 

målgruppen och anpassning av innehållet efter denna”. 
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3. Modell för kommunal tillväxt i Plan Välfärd 2030 

I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att klara välfärdsuppdraget. Tillväxtarbetet 

kan beskrivas som konsten att hantera sina lokala förutsättningar. Dessa har formats under lång tid 

och sätter i stor utsträckning ramarna. 

Som stöd för Plan Välfärd 2030 används Modell för kommunal tillväxt som tagits fram av 

Kommunforskning Väst (Fjertorp, Mattisson, Thomasson). Den bygger på fyra delar: Lokala 

förutsättningar, Vision, Interna resurser & förmågor och Externa resurser & förmågor. 

Tillväxtkraften ligger i att utveckla samspelet (Sweet spot, dvs. överlappningen). Genom kugghjulet 

med dess målområden i Plan Välfärd 2030 stärks kommunens tillväxtkraft. Då ökar också 

möjligheten att klara välfärdsuppdraget och uppnå visionen Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust 

och Läge ger livskvalitet.  

Uddevallas tillväxtkraft ligger i samspelet  

Oavsett syn på tillväxt i kommunen är en varaktig utveckling i hög grad beroende av andra aktörers 

agerande. Deras engagemang blir en avgörande drivkraft för tillväxt. Genom att göra det lätt för 

andra att agera ökar mängden resurser som arbetar för utveckling. För att lyckas med kommunal 

tillväxt behöver Uddevalla: 

► ta tillvara Uddevallas förutsättningar och möjligheter Konkurrenskraftig  

► stimulera utvecklingen och skapa ett livskraftigt samhälle där människor kan leva, arbeta och ha 

ett bra liv Innovativ  
► vara en samlande kraft och utveckla sin roll som möjliggörare och bidra som katalysator i 

utvecklingen Möjliggörare 
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MODELLENS DELAR KOPPLADE TILL PLAN VÄLFÄRD 2030 
 

Lokala förutsättningar  
har formats under lång tid och sätter ramar för kommunens handlings- alternativ för framtida 

utveckling. T.ex. geografisk läge, historik, storlek, styre, om folkmängden ökar eller minskar, 

karaktär och omfattning av näringsliv och arbetsmarknad samt tillgång till kommunikationer och 

infrastruktur. 

Externa resurser och förmågor  
Kommunen kan inte åstadkomma lokal tillväxt på egen hand. Dels påverkas den önskade 

utvecklingen  ofta av faktorer utanför kommunens handlings- område. Dels räcker kommunens egna 

resurser och förmågor ofta inte till. Nyckeln är att få andra aktörer att engagera sig i åtgärder som 

främjar visionen. Ju fler desto bättre. Kommunen kan  mobilisera dessa aktörer och samordna 

resurser och aktiviteter. Externa aktörer är t.ex. invånare, lokala näringsidkare, stora institutioner och 

företag, myndigheter och nationella politiker. 

Interna resurser och förmågor  
Det är centralt att identifiera vilka interna resurser och förmågor som finns i koncernen Uddevalla 

kommun och som kan användas till åtgärder som bidrar till den önskvärda utvecklingen. Förutom 

kommunens egna nämnder och förvaltningar utgör bolag, stiftelser och kommunalförbund värdefulla 

resurser för välfärdsuppdraget.  

Vision  
för Plan Välfärd 2030: Uddevalla 2030 - den konkurrenskraftiga, innovativa (nytänkande) och 

möjliggörande kommunen. Den syftar till att skapa framtidstro och önskvärd utveckling för såväl 

invånare och den kommunala organisationen som för näringsliv och andra aktörer. Visionen ska 

förmedla kommunen som en bättre plats att leva, bo och verka på. Det bidrar till välfärd och till att 

uppnå Uddevallas vision. 

SWEET SPOT  
En av den kommunala organisationens främsta uppgift är att vara en plattform för externa krafter och 

göra det enkelt för andra aktörer att agera. Kommunens tillväxtarbete handlar då om att utveckla 

kommunens Sweet spot (överlappningen) dvs. samspelet mellan delarna. Det blir därför viktigt att 

välja vilka faktorer, resurser och strategier man ska fokusera på. Plan Välfärd 2030 innebär att 

prioritera och agera för att göra överlappningen så stor och kraftfull som möjligt för att stimulera till 

att utvecklingen går i önskad riktning. 
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Handläggare 

Anders Brunberg 

Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 

långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 

inom utpekade områden.  

 

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och 

äldre ska försörjas. Egenförsörjningen måste bli större än idag för att klara kommunens 

ekonomi och en förbättrad folkhälsa, men även med en ekonomi i balans utmanas 

kommunen av att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och 

omsorg. Det ställer också helt nya krav på just företagen och förändrar förutsättningarna 

på arbetsmarknaden. Till detta är företag och invånare grunden för utveckling och 

tillväxt i kommunen, vilket bidrar till välfärd. Att de väljer Uddevalla kommun 

möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor kan leva, arbeta 

och ha ett bra liv. 

 

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 

vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 

övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. Uppdragets karaktär skiljer sig 

från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd, vilken utgår från leverans av 

vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och se över nya 

metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från arbetsmarknad, tillväxt, 

innovation och entreprenörskap. 

Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 

på Plan Välfärd 2030, arbetat fram tre huvudspår, vilka behöver prövas, förankras och 

presenteras för nämnderna och berörda inför en mer fullskalig remissversion. Förslaget 

till handlingsplan, från förankringsprocess till remissarbete, presenteras på utskottet och 

finns med i ärendebeskrivningen. 
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Beslutsunderlag 

Förankringsplan Plan Välfärd 2030, 2020-09-09 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottets protokoll , 2019§45 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 

 

att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete 

 

Ärendebeskrivning 

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 

vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 

övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. 

 

Uppdragets karaktär skiljer sig från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd 

som utgår från vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och 

se över nya metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från 

arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap. 

 

Som framgår av uppdraget saknades initialt tydlighet kring: 

 Varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030                            

(behov och syfte) 

 Vilka effekter förväntas vid ett lyckats genomförande av planen till 2030 

 Hur nyckelord som ”arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap” 

ska förstås i förhållande till varandra och hur dessa relaterar till den valda 

benämningen ”Plan Välfärd” och hur avgränsningarna förväntades göras i 

planen. 

 

I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet processades 

planen fram tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads och 

Intergrationsutskottet (AIU) mellan januari och juni 2020. 

En agil process omfattade fem workshoptillfällen, där resultatet från en workshop 

utgjorde underlag för nästa, resulterade i de avgränsningar och vägval som gjorts för 

innehållet i planen. 

 

Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  

Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar om vad 

som avses, inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och 

tydliggöra bredden av kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden som 

skickades med i uppdraget kan komma att ge andra förväntningar på innehållet – 

beroende på hur begreppet välfärd tolkas. Det kan därför få konsekvenser i förankring 

och genomförande av planen (AIU 2020-01-20). 
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Syfte 

 Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 

2030. 

 Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar 

och definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god 

välfärd. 

 

Resultat 

 Modell som exempel på kommunala välfärdsuppdraget – från delar till helhet för 

att tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd. 

 Namnet ”övergripande Plan Välfärd 2030” är enligt förtroendevalda i AIU 

beslutat och inte föremål för ändring. Namnet ses som ett effektmål av planens 

fokus på tillväxt och arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation 

utgör viktiga nyckelkomponenter. 

 

Workshop 2 – Vad innebär kommunal tillväxt och arbetsmarknad – hinder och 

möjligheter för Uddevalla?  

Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem 

viljeriktningar, i styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete 

med översiktsplan (ÖP). Vad är det som saknas? Ska Plan Välfärd 2030 bli ytterligare 

en plan bland andra? Vad skulle den tillföra som inte redan görs? Workshopen tog sin 

utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal nationella initiativ som 

relaterar till de nyckelord som följde med uppdraget ovan (AIU 2020-02-12). 

 

Syfte 

 Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030 

 Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 

 och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare 

 Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och 

stärkt arbetsmarknad? 

 

Resultat 

 AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal 

tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

 Synpunkterna kategoriserades i 10 olika teman som i sin tur utmynnade i 3 

övergripande områden:  

(1) Arbetsmarknadens byggstenar, (2) Platsen Uddevalla kommun och dess 

invånare, (3) Organisationen Uddevalla kommun vilka jämfördes med vad som 

redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar och uppdrag. 

 Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut 

som vägledning för fortsatt arbete med Plan Välfärd 2030: 
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o ”Modell för kommunal tillväxt” (Kommunforskning i Väst, 2012 - 

beskrivs vidare under rubrik 3) 

o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste 

framtidsfrågan” (Ratio, 2017). 

 

Workshop 3 – Vilka effekter blir det 2030 om plan Välfärd lyckas? 

För att förstå vilka väsentliga delar en långsiktig plan behöver fokusera på för att lyckas 

skapa kommunal tillväxt och hållbar välfärd blev nästa steg att fördjupa kunskap och 

förståelse för vad som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad  

(AIU 2020-03-11); 

 

Vad innebär kommunal tillväxt, vilka mått kan användas, vilka förutsättningar behöver 

företag för att vilja, kunna och våga utvecklas, vad upplever våra näringslivsutvecklare, 

vad är betydelsen av en strategi (övergripande Plan Välfärd 2030), vilka strategier är 

framgångsrika? 

 

Vad är arbetsmarknad, vad påverkar tillgång och efterfrågan, på vilket sätt hänger 

kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är 

kompetensens betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 

kompetensförsörjning för tillväxt? 

 

Syfte 

 Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån 

valda modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 

 Vägval: Vilken roll vill kommunen ta för att stimulera kommunal tillväxt 

(utifrån kommunforskning, 2012)? Givet att hållbar utveckling av kommunen är 

beroende av andra aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers 

engagemang blir avgörande drivkraft för tillväxt. 

 Ta fram en bild av önskat läge Uddevalla 2030 ”I de bästa av världar” (vilken 

effekt önskar AIU-representanter av en övergripande Plan Välfärd 2030?). 

 

Resultat 

 Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: 

 ”I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden” 

(Kommunforskning i Väst, 2012) 

 Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och 

utvecklas: Arbeta utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012 – 

Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar). 

 ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel. 
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Workshop 4 – Trendspaning kommunens roll 2030 - vägval & strategier 

Det önskade läge för Uddevalla 2030 som Workshop 3 resulterade i byggde på tankar i 

nutid. Men med en omvärld i snabb förändring med förändrade beteendemönster och 

vem som förväntas göra vad inom välfärden så förändras förutsättningar för 

kommunens verksamheter och invånarnas förväntningar på de välfärdstjänster 

kommunen erbjuder. Vad betyder trenderna för Uddevalla 2030? Hur möter Uddevalla 

kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade resurser? Hur 

relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 

(AIU 2020-04-22) 

 

Syfte 

 Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär 

omvärldsförändringar för Uddevalla 2030? 

 Vad visar forskning och erfarenhet om vad som krävs för att leda och styra i en 

osäker och föränderlig omvärld? 

 Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta 

framtiden? 

 

Resultat 

 Framtidssäkra planen Att utifrån gemensam referensram och insikter säkra 

långsiktiga framtidsorienterade riktningar i planen och vilken ambitionsnivå i 

strategiska riktningar önskar/vågar kommunen formulera och agera på? 

 

Workshop 5 – Utkast Plan Välfärd 2030 – hur kan den förädlas? 

(AIU 2020-06-03). 

 

Syfte 

 Förslag till remissversion, en bruttoversion, som består av uttryckta politiska 

viljeinriktningar från tidigare workshops,  

kopplade till hur forskning och utveckling betraktar kommunal tillväxt, 

arbetsmarknad/ kompetensfrågor och innovation arbetas igenom.  

Även dimensionen av Uddevalla kommuns viljeinriktningar och strategier ingår 

i förslaget till remissversion.  

Syftet är att hitta bästa samlade nulägesuppfattning i utskottet. 

 

Resultat: 

 Första remissversion av Plan Välfärd 2030 

 Hållbar Tillväxt bearbetar Plan Välfärd till nästa utskottsmöte 

 Beslut om remissförfarande – AIU 2020-09-09 
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HANDLINGSPLAN, - från förankring till remissarbete 

Förslag till genomförande: 

 

Steg 1. Förankring av planen i nämnder och bolag.  

Steg 2. Skapa delaktighet, lyssna in och förstå behov som input till handlingsplan för       

Övergripande Plan Välfärd 2030 

Steg3. Remissversion Plan Välfärd bearbetas och uppdrag beskrivs till nämnder och 

definierade aktörer 

Steg 4. Målsättningen är att planen kommer in i budgetdialogen för 2021 så att 

”momentum” och resurser säkras för genomförande. 

Representant i AIU agerar ambassadör i sin respektive nämnd/styrelse och förvaltning 

genom att bjuda in sig och representant till resp. nämnds-/förvaltnings utvecklingsdagar 

(förslagsvis 1,5 tim.) 

Förberedelse inför möte på utvecklingsdagar för respektive nämnd/styrelse  

o Läs förankringsversion Plan Välfärd 2030 

o Besvara enkät från Teams i inbjudan som bygger på nedanstående 

frågeställningar. 

 Blir sambanden mellan resurser, förändringsledning och möjligheter tydligt i 

mål och syfte? 

 Hur väl kommer era nämnder/bolag kunna agera inom de tre strategiska 

målområdena? 

 Planeringsmöte (1 tim.) ”AIU-ambassadör” och tjänsteperson för gemensamt 

upplägg och genomförande av mötet för att koppla innehållet i planen till resp. 

nämnd/styrelsers upplevda utmaningar inom sitt verksamhetsområde för att 

skapa förståelse och relevans för att främja förankring. 

 

Handlingsplanen avslutas med en interaktiv process med respektive 

nämnd/bolag som processleds av processledare från Hållbar Tillväxt, där 

dokumentationen utgör material för bearbetning av remissversionen. 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Skickas till 

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet 
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Handläggare 

Tf. avdelningschef Eva Persson 

Telefon 0522-69 65 83 
Eva.m.persson@uddevalla.se 

 

Ändring av uppdragsbeskrivning; utreda möjligheterna och 

presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett 

"Ungdomens kulturhus" 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 

lokaler för Kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”.  

 

Den del av uppdraget som gäller att öka nyttjandegraden av lokalerna, det vill säga 

inom ramen för ett “Ungdomens kulturhus”, har slutförts. 

 

Förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, är 

högst angeläget. På grund av tidigare sidouppdrag, att flytta Kulturskolans verksamhet 

till Sinclair, har denna del av uppdraget varit vilande. När nu sidouppdraget är avslutat, 

kan uppdraget att ge förslag på tillgänglighetsanpassning och tillfredsställande lokaler i 

Skolgatan 4 åter aktualiseras. 

 

Kultur och fritidsnämnden önskar därmed att uppdraget omformuleras till att enbart 

gälla renovering och tillgänglighetsanpassning av kulturskolans lokaler. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsluta den del av uppdraget 

som är kopplat till ungdomens kulturhus. 

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omformulera uppdraget 

enligt “kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera 

förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, 

Skolgatan 4”.  
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Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsnämnden mottog uppdraget om renovering och 

tillgänglighetsanpassning av Kulturskolans lokaler, inklusive uppdraget att göra detta 

inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”. 

 

Förvaltningen tolkade att uppdraget var tudelat, där renovering och 

tillgänglighetsanpassning av kulturskolan härrörde de tidigare påtalade behoven av att 

öka ändamålsenligheten på fastigheten och där Ungdomens kulturhus snarare handlade 

om att öka nyttjandegraden av Kulturskolans lokaler för barn och unga. 

 

Uppdraget om tillgänglighetsanpassning och renovering har under perioder fått sättas på 

paus på grund av att det under längre tid funnits ett parallellt uppdrag att flytta 

Kulturskolans verksamhet till Sinclair. När nu det parallella uppdraget är avslutat, kan 

förvaltningen återta det ursprungliga arbetet med tillgänglighetsanpassning och 

renovering.  

 

I samband med att kultur och fritidsnämnden avslutade sin fritidsgårdsverksamhet, med 

inriktning mot musik och skapande, på Bryggeriet, valde förvaltningen att skapa 

återkommande öppen fritidsgårdsverksamhet i Kulturskolans lokaler vid specifika tider 

och veckodagar. Denna del av uppdraget är därmed slutfört.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen önskar därmed att uppdraget omformuleras till att enbart 

gälla renovering och tillgänglighetsanpassning av Kulturskolans lokaler, Skolgatan 4. 

 

 

 

 

Paula Nyman Eva Persson 

Tf förvaltningschef Tf. avdelningschef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

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

 

Konstprogram Framtidens bad  

Sammanfattning 

Hösten 2019 beslutade kommunfullmäktige att flytta platsen för det tänkta nya 

badhuset, från Walkersborg till Rimnersområdet. I och med detta beslut förändrades 

också planerat innehåll i badhuset och man har därför valt att kalla den nya tänkta 

byggnaden för simhall. 

 

Detta påverkar vilken konst huset ska utrustas med, även om ambitionen är att behålla 

tankar om bland annat koppling till det lokalprogram som förvaltningen tidigare tagit 

fram. Tidigare Konstprogram daterat 2019-05-06 fortsätter gälla men några ändringar 

behöver förtydligas. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-25 

Förslag till konstprogram för framtidens bad 2019-05-06 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner föreslagna tillägg till Konstprogram Framtidens 

bad för konstnärliga gestaltningar till Uddevalla simhall.  

  

Ärendebeskrivning 

Hösten 2019 beslutade kommunfullmäktige att flytta platsen för det tänkta nya 

badhuset, från Walkersborg till Rimnersområdet. I och med detta beslut förändrades 

också planerat innehåll i badhuset och man har därför valt att kalla den nya tänkta 

byggnaden för simhall. 

 

Detta påverkar vilken konst huset ska utrustas med, även om ambitionen är att behålla 

tankar om bland annat koppling till det lokalprogram som förvaltningen tidigare tagit 

fram. Tidigare Konstprogram daterat 2019-05-06 fortsätter gälla men några ändringar 

behöver förtydligas. 

 

Utvändig fasad:  

Till Walkesborgsbyggnaden planerades en hög sockel. Så blir det inte vid planerad 

simhall. Däremot mycket stora ytor utan fönster, varför något konstnärligt tillägg till 

dessa utvändiga ytor skulle kunna innebära ett positivt tillägg.  
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Här kan t ex nämnas något mindre lite högre upp på bägge sidor av entrén, som 

välkomnar och tydliggör just entrén, något av mer dekorativ typ till de stora ytorna utan 

fönster åt söder, samt kanske något även till de sidor av byggnaden som inte kan kallas 

framsidor.  

 

Detta konsttillägg kan placeras utanpå fasaden och integreras alltså inte. Till detta 

avsätts ca 800 tkr. 

 

Utvändigt entrétorg: 

På ytan framför simhallen, Rimnershallen och Rimnersvallen kommer många 

människor passera. I och med att också Rimnershallen får en ny entré och att 

Rimnersvallen ska byggas om finns goda skäl att passa på att gestalta den öppna ytan 

mellan verksamheterna på ett tilltalande och välkomnande sätt.  

 

Till detta avsätts ca 500 tkr av simhallskonstbudgeten. Från Rimnershallsbudgeten kan 

ytterligare 100 tkr och från Rimnersvallsbudgeten ytterligare 200 tkr kan tillskjutas. Det 

skulle i så fall ge 800 tkr totalt till torget. 

Entré: 

Ovan och vid sidorna av entrédörrarna ska det sättas klinker. Här kan en konstnärlig 

gestaltning markera, tydliggöra och välkomna på ett positivt sätt. Av konstbudgeten 

avsätts ca 200 tkr. 

Foajé: 

Detta utrymme kräver tåliga material då många människor ska passera. Ett hårt 

golvmaterial som, om det görs rätt, ändå kan uppfattas mjukt är terrazzogolvet. Det kan 

dessutom ges vilken form och vilket mönster som helst. Om en konstnär gestaltar golvet 

kan det vara utmärkt sätt att låta konsten tillföra goda värden i rummet.  

 

Bedömning av ytorna är 120 kvm i nederplanet och 200 kvm i övre planet, vilket skulle 

ta ca 350 tkr av konstbudgeten i tillägg för konstnärlig behandling av golven. Om inte 

avsatta medel räcker till så stora ytor kan terrazon göras över mindre delar av ytan, som 

mattor, men integrerat.  

Ett hängande objekt för bägge våningsplanen i foajén:  

Efter att besökaren passerat ingångsdörrarna ska denna ta sig genom foajén och upp en 

våning till café och ingångar till omklädning, eller vidare till Rimnershallen som 

kommer att dela entré med simhallen. I entrédelen kommer trapporna och ljus från två 

våningsplan att dominera varför en konstnärlig gestaltning av något hängande i två plan 

som fångar ljus och eventuellt också kan ge ljus skulle kunna förstärka välkomnandet. 

Denna beskrivs också i det ursprungliga konstprogrammet. Uppskattad kostnad är 

250 tkr. 
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Glasgång mellan Rimnershallen och Simhallen: 

Denna glasgång bedöms bli 20 meter lång och skulle kunna bli både vacker och 

spännande med mönster i glaset, gärna i färg, men med transparent glas mellan 

mönstren i partierna. Uppskattad kostnad är 450 tkr varav 100 tkr kan tas från 

Rimnershallens budget, vilket ger en kostnad för framtida simhallens konstbudget med 

ca 350 tkr. 

Invändiga väggar bassängrum för barn och undervisningsbassängrum: 

Simhallens invändiga väggar kommer till stor del utföras i våta delar som murad och 

putsad lättklinkervägg med socklar av klinker, i bassängrum ska det i huvudsak vara 

träpanel med bakomliggande absorbent, övre delar av vägg med mineralullskivor.  

 

Då framför allt de träpanelade ytorna i vissa fall är mycket stora kan de med fördel 

förses med konstnärligt gestaltade tillägg utanpå träpanelytor i 

undervisningsbassängrummet och i småbarnsbassängrummet. Detta utan att försämra 

väggarnas ljudabsorption. Till denna gestaltning avsätts ca 260 tkr. 

Hopptorn och invändiga väggar i stora bassängrummet: 

Ett hopptorn planeras vid 50-metersbassängens östra kant, innanför ett mycket stort 

glasparti som går runt den tänkta byggnadens sydöstra hörn. Denna ganska stora 

byggnadsdel kommer att kunna ses redan från stadsmotorvägen som passerar ca 150 m 

bort och kommer då mycket tydligt förklara vad slags byggnad detta är. Det är därför 

viktigt att denna byggnadsdel ges en väl synlig konstnärlig gestaltning, gärna något 

fräckt och uppseendeväckande vackert, kanske i klinker eller mosaik, men i vilket fall 

med mycket färg.  

 

I stora bassängrummet kommer också två läktare att byggas på var sin sida om 

bassängen. Den ena läktaren kommer bara att användas vid särskilda tillfällen. På den 

vägg som är mittemot den mest använda läktaren önskar vi ett konstnärligt tillägg som 

liksom på de övriga väggarna inte får försämra ljudabsorptionen.  

 

Till detta avsätts upp till ca 500 000 kronor för de tillkommande kostnader som konsten 

ger upphov till. 

Allmän men ändå konstfull ljussättning: 

Liksom till förslaget för Framtidens bad är tanken att arkitekterna kan samverka med en 

ljuskonstnär. Reserverade medel för sådana konstnärliga tillägg ca 300 tkr. 

 

Övrigt 

Tanken om en överenskommelse med arkitekterna om en färgplan behålls.  

Skulpturen Solglitter av Lars Peterson, som är gjord till vårt nuvarande badhus, får 

tillsvidare stå kvar på sin plats då vi ännu inte vet vad som ska ske med denna byggnad.  
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Kostnader 

Totalkostnad för konsten enligt ovan till den nya simhallen blir ca 3 510 tkr, exklusive 

arvode för konstkonsult, samt ersättning för upphandlingshjälp. En omfördelning av 

beräknade kostnader kan behöva göras efter samråd mellan arkitekt, kommunens 

konstansvarige, badansvarig, konstkonsult och byggets projektledare. 

Uppdrag till konstnärer 

De konstnärliga gestaltningarna skulle kunna fördelas som följande sju uppdrag: 

1 Fasader, ca 800 tkr 

2 Entrétorg, ca 500 tkr 

3 Entréklinker, samt Nedre och övre foajégolv, ca 800 tkr 

4 Glasgång, ca 350 tkr 

5 Väggutsmyckning undervisnings- och småbarnsavdelning, ca 260 tkr 

6 Hopptorn och invändig vägg stora bassängrummet, ca 500 tkr 

7 Konstfull belysning inklusive hängande ljusskulptur i entré, ca 300 tkr 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Carl Casimir 

Tf förvaltningschef Kommunantikvarie 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 
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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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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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Handläggare 

Ekonom Monica Laigar-Strandberg 

Telefon 0522-69 64 22 
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se 

 

Återrapportering Internkontrollplan 2020  

Sammanfattning 

Internkontrollplan för 2020 innehöll totalt fyra kontrollpunkter. En kommungemensam 

kontrollpunkt, systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Och tre förvaltningsspecifika 

kontrollpunkter, uppnå bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek, uppföljning av rutin 

för utdrag ur belastningsregister vid anställning samt uppföljning av rutin för 

konstregister. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-23 

Bilaga 1: Internkontrollplan 2020 

Bilaga 2: Granskningsrapport Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

Bilaga 3: Granskningsrapport Uppnå bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek 

Bilaga 4: Underlag till granskningsrapport bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek 

Bilaga 5: Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016–2020 

Bilaga 6: Granskningsrapport Rutin för utdrag ur belastningsregister vid anställning 

Bilaga 7: Rutin för utdrag ur belastningsregister kultur och fritid 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen 2020 för kultur och 

fritidsnämnden samt de slutsatser och rekommendationer som föreslås 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsnämnden antog 2019-12-19 §152 internkontrollplan 2020 (KFN 

2019/164). Kommungemensam och förvaltningsspecifika kontrollpunkter redovisas 

nedan och i bilagor: 

 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

I samband med extern miljörevision har förbättringsförslag lämnats kring det 

systematiska brandskyddsarbetet (SBA) vid ett arbetsställe i kommunen. Det bedömdes 

som sannolikt att brister i SBA finns på fler ställen, dvs att det finns oklarheter 

angående ansvar, utbildning, dokumentation med mera. Kommunledningskontoret fick 

ansvar att genomföra granskningen, som avsåg att ta reda på vilken kännedom och 

kunskap som SBA som verksamheten har. Kontrollen har avgränsats till att gälla 
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verksamhetsutövarnas SBA. Granskningen utfördes genom besök på plats vid några 

verksamheter av olika slag och vid olika förvaltningar.  

 

Inför möten har en sammanställning av frågor delgivits för att ge verksamheten 

möjlighet att förbereda sig. Närvarande har vanligen varit ansvarig chef och 

medarbetare som är utsett som brandombud eller motsvarande. Vid kontrollen har 

verksamheten berättat om sitt arbete med SBA utifrån det i förväg utsända frågebatteriet 

och kontrollutförarna har kompletterat med frågor för att täcka hela området. Vid 

intervjuerna har dokumentation i form av ifyllda checklistor eller motsvarande visats 

upp, tillsammans med eventuellt kompletterande material som verksamheterna tagit 

fram.  

 

Slutsatser och övriga observationer är att granskade enheter har god kunskap om sitt 

brandskydd, tydligt vem som utför brandskyddskontroller, att rutiner vid brand, 

utrymning och återsamlingsplatser är väl kända. Det är inte svårt att få brister avhjälpta 

och sällan uppstår frågor om gränsdragning mellan fastighetsägare och verksamhet. 

 

Det finns kunskap om vikten att introducera nyanställda i brandskydd. Samtliga besökta 

verksamheter utom en hade utsedda brandombud eller motsvarande funktion. I några 

fall saknade brandombudet utbildning. Övning och utbildning tycks i liten utsträckning 

ingå i den ordinarie planeringen, genom årshjul eller liknande. Frekvensen av kontroller 

varierar utifrån kommunens checklista och att avvikelser dokumenteras och rapporters 

till ansvarig chef i mycket liten utsträckning samt att kommunens digitala avvikelse-

rapporteringssystem har inte använts. Kommunen tillhandahåller två 

dokumentsamlingar från 2004 avseende SBA. 

 

Rapportens syfte är att genom stickprov bedöma kommunens systematiska 

brandskyddsarbete. Det är ingen tillsyn eller revision av enskilda verksamheter. 

Rekommendationerna ska istället gälla indikationer på systematiska brister.  

 

Kommundirektören föreslås, baserat på denna rapport, överväga att ge ett uppdrag om 

att se över det systematiska brandskyddsarbetet. Syftet med ett sådant uppdrag kan till 

exempel vara att uppdatera styrdokument, tydliggöra ”ägande” av det systematiska 

brandskyddsarbetet och säkerställa dess implementering i organisationens alla delar. 

Rapporten ska enligt internkontrollplanen tillställas samtliga nämnder, för information. 

Granskningsrapporten finns redovisad i bilaga 2.  

 

Bibliotekslagens ändamål för folkbiblioteken 

Bibliotekslagen definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas 

behov och förutsättningar. Folk- och skolbibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

barn och unga, människor med funktionshinder, nationella minoriteter samt personer 
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med annat modersmål än svenska. Denna granskning avser folkbiblioteken som 

organisatoriskt ansvaras av Kultur och fritidsnämnden.  

 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. De ska även 

främja barns och ungas språkutveckling och stimulans till läsning. I kommunen finns en 

biblioteksplan som ska säkra det långsiktiga lagstadgade arbetet.  

 

Syftet med kontrollen är att undersöka om folkbiblioteken har aktiviteter som främjar, 

och ett utbud som lever upp till, lagstiftningen. Granskningen avgränsas till fyra 

paragrafer ur bibliotekslagen. Dessa handlar om:  

 

1. Att biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning och kulturells verksamhet i övrigt 

och att biblioteksverksamhet ska finnas tillgängligt för alla. (§2:2) 

2. Olika hjälpmedel som erbjuds gruppen personer med funktionsnedsättning. (§4) 

3. Utbud och de aktiviteter som erbjuds gruppen nationella minoriteter och 

personal som har annat modersmål än svenska. (§5) 

4. Om det utbud och de aktiviteter som erbjuds gruppen barn och unga. (§6) 

 

Granskning har genomförts genom intervjuer med bibliotekspersonal, jämförelse med 

biblioteksplan, enkätundersökning med medborgare, brukarundersökning med 

biblioteksbesökare samt inhämtning av rapportering av aktiviteter till Kungliga 

biblioteket avseende barn och unga samt att stämma av den mot bibliotekets egen 

information.  

 

Slutsats är att folkbiblioteken arbetar i enlighet med bibliotekslagen vad gäller såväl 

aktiviteter som utbud. Det finns inga tecken på att förtroendet för folkbiblioteken har 

sjunkit, men däremot har de fått viss konkurrens från digitala medieplattformar, men har 

fortsatt höga och stigande utlåningsnivåer. Närheten till biblioteket är central för många 

och dess öppettider. Meröppet skapar nya förutsättningar för besök. 

 

Utifrån biblioteksplanen fyller biblioteket sin samhällsfunktion genom att utforma 

verksamhet som uppmuntrar till demokratisk mötesplats. Ett stort arbete läggs på den 

läsfrämjande verksamheten. Samarbetet med olika kommunala och civila aktörer är väl 

etablerat i biblioteksorganisationen. Biblioteken har ett särskilt uppdrag att förstärka 

arbetet med att erbjuda stöd till informationsteknik till sina besökare. 

Eftersom antalet respondenter från den yngre delen av befolkningen var relativt litet, 

samt att åldersgruppens nöjdhet med medieutbudet var något lägre än genomsnittet, 

rekommenderas biblioteket att i revideringen av biblioteksplanen ägna åldersgruppen 

särskild uppmärksamhet. Granskningsrapporten med bilagor finns redovisat i bilaga 3-5. 



 Tjänsteskrivelse  
 

4(5) 

2020-11-23 Dnr KFN 2019/00164 

  

 

 

 

Utdrag ur belastningsregister vid anställning 

Kultur och fritid möter barn och ungdomar i de flesta verksamheter och ingen 

uppföljning har skett sen samverkansgruppen fattade beslut om införande av rutin för 

utdrag av belastningsregister. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas 

skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Utdraget har kommit till som ett led i 

genomförande av EU: direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn samt barnpornografibrott. 

 

En anställning får inte inledas före utdrag lämnats eller uppvisas i original till 

anställande chef. Utdraget ska visas i slutet av rekryteringsprocessen. Ett giltigt utdrag 

får högst vara ett år gammalt. Granskningen avser att undersöka om rutin av kontroll av 

utdrag ur belastningsregistret vid anställning följs. För perioden 2019-06-01-2020-07-31 

kontrollerades samtliga anställningsavtal, att kryssruta var i bockat och att datum var 

ifyllt när utdraget var daterat och om det var registrerat i IT-stödet Medvind. 

 

Resultatet visar att drygt två tredjedelar (80 av 104) har visat utdrag från 

belastningsregistret som registrerats i IT-stödet Medvind, men att merparten (71) visat 

fel utdrag och att ca en tredjedel (24) saknar registrering i IT-stödet Medvind.  De 

anställningsavtal som saknade registrering i IT-stödet Medvind kontrollerades i 

förhållande till anställningsavtal i pärm. Sammantaget visar att det var totalt 16 

anställningsavtal av 104 där utdrag från belastningsregistret ej uppvisats enligt rutin. 

 

Rekommendation att revidering av rutin görs så att det tydligt framgår att information 

om uppvisat utdrag från belastningsregistret sker i två steg. Steg ett att chef begär utdrag 

och specificerar rätt blankett för utdrag och att chef markerar i kryssruta på 

anställningsavtalet och anger datum när utdraget är uppvisat. Steg två att 

personalredogörare registrerar datum och giltighetstid av utdraget för anställning och 

anställningsavtalet i IT-stödet Medvind. Samt återkoppling till kultur och 

fritidsförvaltningens chefer om den reviderade rutinen. Granskningsrapporten med 

bilagor finns redovisat i bilaga 6-7. 

 

Uppföljning av rutin för konstregister 

Kultur och fritidsförvaltningen har utfört två av tre förvaltningsspecifika 

kontrollpunkterna. På grund av Covid -19 och restriktioner under året har att fysiskt 

genomföra uppföljning av rutin för konstregister inte varit möjligt. Kultur och 

fritidsförvaltningen föreslår att denna kontrollpunkt tas med i internkontrollplan 2021. 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Monica Laigar-Strandberg 

Tf förvaltningschef Ekonom 



 Tjänsteskrivelse  
 

5(5) 

2020-11-23 Dnr KFN 2019/00164 

  

 

 

 

Skickas till kommunstyrelsen och Uddevalla kommuns revisorskollegium 
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BILAGA 2 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

1. Bakgrund 

I samband med extern miljörevision har förbättringsförslag lämnats kring det 

systematiska brandskyddsarbetet (SBA) vid ett arbetsställe i kommunen. Det bedöms 

som sannolikt att brister i SBA finns på fler ställen, dvs att det finns oklarheter 

angående ansvar, utbildning, dokumentation m.m. 

 

Punkten har därför på förslag av internkontrollgruppen och kommundirektörens 

ledningsgrupp upptagits som kommungemensam internkontrollpunkt 2020.  

2. Avgränsningar och metod 

Lagstiftning och styrande dokument 

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” (2003:778) i 2 kap.2§ skall ägare eller 

nyttjanderättsinnehavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning 

för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av 

brand. 

 

För kommunens verksamheter finns framtaget två dokumentsamlingar för SBA, en för 

verksamheter bedrivna i kommunala fastigheter och en för externa. Innehållet i de båda är i de flesta 

avseenden identiskt. Dokumenten är vanligen insorterade i röda pärmar och kallas ofta ”Röda 

pärmen”. Materialet är också tillgängligt på Inblicken.  

 

Av kommunens beskrivning av SBA (Systematiskt brandskyddsarbete för kommunala fastigheter 

2004-02-11, flik 1:1) framgår: ”Avsikten med att införa systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är 

att det skall bidra till att förbättra organisationens brandskydd. Det systematiska brandskyddsarbetet 

skall vara en planerad process som skall resultera i ständiga förbättringar. SBA innebär att man på 

ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp 

brandskyddsarbetet i en organisation.” 

 

Ansvaret beskrivs enligt nedan: 

 

”Verksamhetschef/rektor är ansvarig för att SBA fungerar i sin helhet genom att: 

 

• Utbilda/informera/öva all personal i brandskydd.  
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• All personal skall kunna använda släckutrustning och använda rätt släckmedel (vatten, pulver, 

skum, kolsyra och brandfilt).  

• Utrymningsplan finns och att den överensstämmer i byggnaden.  

• Övningar i utrymning utföres årligen.  

• Utse brandsäkerhetsombud och ge denne avsatt tid för regelbunden brandkontroll med 

dokumentering i checklista och ev. för övrig delegation.  

• Dokumentera: Ansvarsfördelning för brandskyddet, utbildningsplan, utbildningar, övningar, 

riskhantering för brandbegränsande åtgärder, brandskydds-regler/-rutiner, brandfarlig vara, 

kontrollsystem, uppföljning.” 

Internkontrollplanens kontrollmoment och metod 

Enligt internkontrollplanen för 2020 ska kontrollmomenten vara ”Kännedom och 

kunskap om SBA, bl.a. 

• ansvarsfördelning 

• utbildning/övning  

• introduktion, nyanställda 

• egenkontroll enligt checklistor 

• dokumentation 

 

Kontrollmetoden ska enligt planen vara besök på plats vid några verksamheter av olika 

slag vid olika förvaltningar. 

Avgränsning och urval 

Kontrollen har således avgränsats till att gälla verksamhetsutövarnas SBA. 

Fastighetsägaren har inte varit föremål för direkt kontroll, men dess roll och ansvar kan 

såklart komma att beröras under granskningens gång. 

 

För att nå en representativitet i undersökningen har ett urval av platser/verksamheter 

gjorts så att samtliga förvaltningar inkluderande skolor, vård- och omsorg, 

fritidsverksamhet och kontorsmiljö samt både dag- och nattverksamhet. Följande typer 

av verksamheter har kontrollerats: 

 

• Socialnämnden, vård- och omsorgsboende 

• Socialnämnden, LSS-boende 

• Barn- och utbildningsnämnden, grundskola 

• Barn- och utbildningsnämnden, nattverksamheten vid en förskola 

• Kultur- och fritidsnämnden, publik lokal för idrottsutövande 

• Kommunstyrelsen, del av stadshuset 
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Två medarbetare vid kommunledningskontoret har tillsammans genomfört kontrollerna. 

I samband med att möten hos verksamheterna bokats har en sammanställning av frågor 

delgivits för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig. Frågeområdena speglas i 

avsnitt tre nedan. 

 

Besöken har gjorts under hösten år 2020. Besök på plats har skett på samtliga platser 

utom ett som genomfördes på distans. Närvarande har vanligen varit ansvarig chef och 

medarbetare som är utsett som brandombud el motsvarande.  

 

Vid kontrollen har respondenterna fått berätta om sitt arbete med SBA utifrån det i 

förväg utsända frågebatteriet och kontrollutförarna har kompletterat med frågor för att 

täcka hela området. Vid intervjuerna har dokumentation i form av ifyllda checklistor el 

motsvarande visats upp, tillsammans med eventuellt kompletterande material som 

verksamheterna tagit fram. I den mån det varit möjligt har rundvandring i lokalerna 

skett. Coronasituationen har inneburit vissa begränsningar i detta avseende, vilket dock 

inte nämnvärt bedöms påverkat resultatet. 

3. Resultat 

1. Ansvarsfördelning och organisation 

Enligt kommunens systematiska brandskyddsarbete ska ansvarig chef utse 

brandsäkerhetsombud och ge denne avsatt tid för regelbunden brandkontroll med 

dokumentering i checklista och ev. för övrig delegation. 

 

Undersökningen visar att det på samtliga kontrollerade verksamheter utom en finns en 

funktion som chefen utsett att utföra eller leda SBA, vanligen kallad brandombud. 

Brandombudens utbildning varierar och uppdraget är mer eller mindre definierat. 

Ombudets roll är i liten utsträckning dokumenterad. 

 

2. Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare 

De tillfrågade uppger att ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och 

verksamhetsutövare i de allra flesta fall upplevs som tydlig. Det finns god kännedom 

om hur man kommer i kontakt med fastighetsägarens representant. Kontaktuppgifter 

finns vanligen anslagna i lokalerna. Brister framkomna vid brandskyddskontroller 

upplevs åtgärdas inom rimlig tid.  

 

I samtliga kontrollerade verksamheter sköter en extern upphandlad utförare kontroll och 

underhåll av släckutrustning. 

 

3. Kännedom om- och tillämpning av styrdokument  
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Med ett undantag känner alla tillfrågade till ”Röda pärmen”. I något fall har innehållet 

bearbetats och anpassats till den egna verksamheten. På ett arbetsställe har en förenklad 

version av pärmen satts ihop för en del av verksamheten. 

 

Vid en verksamhet förekommer parallellt med Röda pärmen en dokumentsamling från 

ett privat brandsäkerhetsolag. Viss osäkerhet uttrycks där om att man verkligen 

använder rätt dokument.  

 

4. Utbildning och övning 

Med utbildning nedan avses utbildning i organiserad form, t.ex. i räddningstjänstens 

regi. Kunskaper kan ha skaffats på andra sätt. 

 

Utbildning sker olika utsträckning på olika verksamheter. Vid en verksamhet har någon 

utbildningsinsats inte skett vare sig för brandombud, chef eller övrig personal på många 

år vilket innebär att flertalet saknar brandutbildning. Någon verksamhet uppger att man 

ger utbildning för hela personalen ungefär vartannat år. I flera fall saknar brandombudet 

”formell” utbildning. I något fall är brandombudet nyss utsett, men har kunskaper sedan 

tidigare anställning, några verksamheter uppger att man beställt utbildning av 

räddningstjänsten, men att all sådan är inställd pga coronaläget.  

 

Utrymningsövningar sker också i olika utsträckning och beroende på verksamhetens art 

och brandskyddets utformning. (vid ett besökt boende är rutinen att brukarna ska stanna 

i sina lägenheter och att utrymning sker endast på räddningstjänstens order) I några fall 

sker utrymningsövningar med samordning från förvaltningen centralt och då enligt 

fastställt schema. 

 

Generellt sett tycks utbildning och övning inte vara en del av verksamhetens ordinarie 

planering. 

 

5. Egenkontroll enligt checklistor samt hantering av avvikelser 

Samtliga verksamheter gör brandskyddskontroll enligt checklistor. Vanligen används 

kommunens checklista (Röd pärm flik 10:2). I ett fall används en annan checklista 

(”checklista för brandskyddsrond”) som tillhandahållits av hyresvärden. På denna står 

att det rekommenderas att den genomförs kvartalsvis. På samma arbetsställe framkom 

också att man helt nyligen börjat att kontrollera enligt checklistor.  

 

På ett ställe genomfördes kontrollen varannan månad.  

 

På ett par ställen antecknades brister på eller i anslutning till checklistan. I samtliga 

andra fall uppgavs att bristerna åtgärdades omgående och att det aldrig eller endast i 



 

 

 

 
 

 
 5 (8) 

2020-11-18 Dnr: 2020/714  

 

 

      

     

    

  

BILAGA 2 

undantagsfall rapporterades om brister till ansvarig chef. Vanliga brister som uppgivits 

är slockna eller trasiga utrymningsskyltar och elanordningar som ifrågasätts. I flera fall 

är det vaktmästare el motsvarande som genomför kontrollen och således finns det inget 

led mellan upptäckt och åtgärd. På något ställe genomförs alltid checklistan tillsammans 

med fastighetsägaren och på något ställe är fastighetsskötare och 

verksamhetsvaktmästare samma person. 

 

På ett arbetsställe finns en stor källare med bl.a. omklädningsrum, soprum, förråd med 

samt på ett annat våningsplan ett gemensamhets-/kommunikationsyta. Dessa ytor 

kontrolleras enligt uppgift inte enligt checklista. Viss osäkerhet har också framkommit i 

något fall kring kontrollen av kommunikationsytor, medan det i något annat fall 

tydliggjorts ansvar för både kontroll och kostnadsansvar för åtgärder i gemensamma 

utrymmen. 

 

Kommunen har sedan ungefär ett år ett digitalt avvikelsehanteringssystem där bl.a. 

brandskydd kan rapporteras. Inte någon verksamhet uppger att man använder sig av 

systemet. 

 

6. Information till nyanställd och tillfällig personal 

Den kommunövergripande introduktionsplanen för nyanställda är inte känd av verksamheterna, 

alternativt vet man inte om att det man använder är en kommungemensam checklista. Någon form 

av introduktionsplan används dock. Bedömningen från resultatet av intervjuerna är att brandskydd 

är en prioriterad fråga vid introduktion av nyanställda och en fråga som hålls aktuell av ledningen. 

Exempel finns där den nyanställde skriftligen ska kvittera mottagen information.  

 

7. Förekomst av brandfarliga och explosiva varor 

Det förekommer enl uppgift från verksamheterna brandfarliga varor i liten utsträckning. 

I den mån det finns (t.ex. handsprit) är det i små mängder. Slöjdsalen på den besökta 

skolan har slutat använda sig av gas och överlag försöker man hålla små lager av 

brandfarliga varor. 

 

8. Rutiner för agerande vid brand/fara, t.ex. utrymning 

Samtliga kontrollerade verksamheter bedöms ha mycket god kunskap om rutiner vid 

brand; utrymning, ansvar, återsamlingsplats etc. Egna handlingsplaner/rutiner vid brand 

har tagits fram på några ställen alternativt finns sådan gällande för alla verksamheter i 

en byggnad. Utrymningsplanens återsamlingsplats stämmer inte med gällande 

brandrutin på ett ställe vilket verksamheten uppmärksammat och är under åtgärd.  

 

I något fall har samverkan/informationsutbyte kring rutinerna skett med övriga 

hyresgäster, både kommunala och privata, i byggnader som samutnyttjas.  



 

 

 

 
 

 
 6 (8) 

2020-11-18 Dnr: 2020/714  

 

 

      

     

    

  

BILAGA 2 

 

9. Förekomst och kunskap om larmcentral 

Samtliga besökta arbetsställen utom ett har larm kopplat till räddningstjänsten. Dessa 

verksamheter kan på ett tydligt sätt redogöra för larmcentralens placering och 

handhavande, t.ex. hur man identifierar var i byggnaden larmet löst ut och hur kontakter 

med räddningstjänsten ska ske. Instruktion finns tydligt placerad vid centralen i 

samtliga fall. 

4. Slutsatser och övriga observationer 

a) Verksamheterna har god kunskap om sitt brandskydd 

Vid intervjuerna kan deltagande verksamhetsföreträdare i de allra flesta fall på ett 

tydligt sätt redogöra för sin verksamhets brandskydd, både det fysiska och 

organisatoriskt  

 

Det är tydligt vem som utför brandskyddskontroller, var larmcentralen är placerad och 

fungerar, vem som ska kontaktas om det upptäcks brister i det fysiska brandskyddet. 

Det tycks inte heller vara svårt att få bristerna avhjälpta och sällan uppstår frågor om 

gränsdragningen mellan fastighetsägare och verksamhet.  

 

Det finns kunskap om vikten att introducera nyanställda i brandskydd och bedömningen 

är att saken är prioriterad. Information bör ges om kommunens centrala 

introduktionschecklista. 

 

Rutiner vid brand, utrymning och återsamlingsplatser är väl kända.  

 

Det finns god kännedom om kommunens dokumentsamling för SBA. 

b) Brandombud ska utses för samtliga verksamheter och ges adekvat 

utbildning 

Brandombud ska enligt kommunens SBA utses. Samtliga besökta verksamheter utom en 

hade utsedda brandombud eller motsvarande funktion. I några fall saknade 

brandombudet utbildning.  

c) Utbildning bör genomföras med högre grad av systematik 

Enligt kommunens SBA ska chefen ansvara för utbilda/informera/öva all personal i brandskydd.  

All personal ska kunna använda släckutrustning och använda rätt släckmedel. Övningar i utrymning 

ska utföras årligen. 
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Vid kontrollen framkom att det i olika utsträckning finns personal som saknar utbildning, alternativt 

behöver förnya sina kunskaper. Övning och utbildning tycks i liten utsträckning ingå i den ordinarie 

planeringen, genom årshjul el liknande. 

d) Branskyddskontroll enligt checklista och hantering av avvikelser  

Kommunens checklista är konstruerad så att det finns en kolumn för var och en av årets 

tolv månader, vilket bör tolkas som att kontroll också ska ske månadsvis. Frekvensen av 

kontrollerna varierar. Det finns behov av att tydliggöra hur ofta kontrollerna ska göras. 

 

En av verksamheterna använder sig av en checklista som inte finns i Röda pärmen.  

 

Avvikelser dokumenteras och rapporteras till ansvarig chef i mycket liten utsträckning. 

Kommunens digitala avvikelserapporteringssystem tycks inte användas. Även om 

verksamheterna anser att brister åtgärdas på ett adekvat sätt är avvikelsehanteringen en 

central del i ett systematiskt brandskyddsarbete. Det bör tydliggöras att avvikelser ska 

dokumenteras och hur detta ska ske. 

 

Det finns exempel på att delar av byggnaden där verksamheten bedrivs inte omfattas av 

brandskyddskontroll. 

e) Det finns anledning att se över kommunens dokument för SBA 

Som redan framgått tillhandahåller kommunen två dokumentsamlingar kallade ”SBA 

kommunala fastigheter” resp ”SBA Externa fastighetsägare”. Dokumenten är daterade 

år 2004. I dagligt tal kallas dokumentsamlingen ”Röda pärmen” och finns tillgänglig vid 

samtliga besökta verksamheter. Samtliga ansvariga med något undantag har god 

kännedom om pärmen och dess innehåll.  

 

Då det är 15 år sedan materialet togs fram finns exempel på förhållanden som inte 

längre stämmer avseende bl.a. kommunens organisation och begrepp. Det framgår inte 

heller tydligt vilken instans som fastställt dokumenten eller vem som är 

”dokumentägare”.  

 

Materialet finns tillgängligt digitalt på inblicken. Möjligen kan det finnas anledning att 

pröva om det är tillräckligt anpassat för att läsas digitalt. Kanske finns också möjlighet 

att utveckla SBA med hjälp av fler digitala verktyg. 

5. Rekommendationer 

Rapportens syfte är att genom stickprov bedöma kommunens systematiska 

brandskyddsarbete. Det är således ingen tillsyn eller revision av enskilda verksamheter. 

Rekommendationerna ska istället gälla indikationer på systematiska brister. 
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Rapporten ska enligt internkontrollplanen tillställas samtliga nämnder, förslagsvis för 

information. 

 

Kommundirektören föreslås, baserat på denna rapport, överväga att ge ett uppdrag om 

att se över det systematiska brandskyddsarbetet. Syftet med ett sådant uppdrag kan t.ex. 

vara att uppdatera styrdokument, tydliggöra ”ägande” av det systematiska 

brandskyddsarbetet och säkerställa dess implementering i organisationens alla delar.  

 

Interkontrollansvariga avser att återkoppla gjorda observationer direkt till de besökta 

verksamheterna.  

 

 

 

 

 

 

 

Internkontroll systematiskt brandskyddsarbete är genomförd av Pia Svensson, 

miljösamordnare och Markus Hurtig, utredare, med stöd Av Birgitte Johansson, 

miljöstrateg, vid ett av platsbesöken. 



 

 

 

 
 

 
Granskningsrapport för 

förvaltningsspecifika kontrollpunkter 

 

1 (7) 

2020-11-17 Dnr: KFN 2019/00164   

 

 

 

 

 

BILAGA 3 

Uppnå bibliotekslagens ändamål för folkbibliotek 

1. Bakgrund 

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. 

 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas 

behov och förutsättningar. Folk- och skolbibliotek ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och unga, människor med funktionshinder, nationella 

minoriteter samt personer med annat modersmål än svenska. Ansvaret 

organisatoriskt för folkbiblioteken är kultur och fritidsnämnden och för 

skolbiblioteken är det barn och utbildningsnämnden. Denna granskning avser 

folkbiblioteken. 

 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Folkbiblioteken ska främja barns och 

ungas språkutveckling och stimulera till läsning. 

 

I kommunen finns en biblioteksplan som ska säkra det långsiktiga lagstadgade arbetet inom folk- 

och skolbiblioteken. Folkbiblioteken har i planen särskilt att beakta:  

✓ Biblioteket som demokratisk mötesplats och samhällsresurs 

✓ Bibliotekens roll som läsfrämjare främst för barn och unga 

✓ Samarbete med andra aktörer  

✓ Bibliotekens strategiska placering  

✓ Teknikens roll i bibliotekens utveckling 

Syftet med kontrollen är att undersöka om folkbiblioteken har aktiviteter som främjar, och ett utbud 

som lever upp till, lagstiftningen.  

 

2. Avgränsningar 

Kontrollpunkt 1. § 2:2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgängligt för alla. 
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Kontrollpunkt 2. § 4 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras 

olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del 

av information. 

 

Kontrollpunkt 3. § 5 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än 

svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska 

 

Kontrollpunkt 4. 8 §   Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 

ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom 

att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 

3. Metod 

Intervjuer med bibliotekspersonal, jämförelse med biblioteksplan, enkätundersökning med 

medborgare, brukarundersökning med biblioteksbesökare. 

Därtill inhämta rapportering av aktiviteter till Kungliga biblioteket avseende barn och unga 

och stämma av den mot bibliotekets egen information. 

 

§ 2.2 är en övergripande paragraf och undersöks med hjälp av två källor. Den ena utgör en 

brukarundersökning på stadsbiblioteket som pågick under våren 2020, den andra en intervjuenkät 

omfattande 91 slumpmässigt utvalda personer i stadsmiljö som besvarat frågor om bibliotekets 

aktualitet i samhället. 

 

§ 4 handlar om de olika typer av hjälpmedel som erbjuds gruppen personer med 

funktionsnedsättning. Undersökningen bygger på intervju med enhetschefer. 

 

§ 5 handlar om det utbud och de aktiviteter som erbjuds gruppen nationella minoriteter och personer 

som har annat modersmål än svenska. Undersökningen bygger på intervju med enhetschefer. 

 

§ 8 handlar om det utbud och de aktiviteter som erbjuds gruppen barn och unga. Undersökningen 

bygger dels på den statistik som årligen lämnas till Kungliga biblioteket som berör barn och unga, 

dels på intervju med enhetschefer.  
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Samtliga kontrollpunkter stäms också av mot Uddevalla kommuns biblioteksplan 2016-2020, 

utifrån följande strategier: 

✓ Biblioteket som demokratisk mötesplats och samhällsresurs 

✓ Bibliotekens roll som läsfrämjare främst för barn och unga 

✓ Samarbete med andra aktörer  

✓ Bibliotekens strategiska placering  

✓ Teknikens roll i bibliotekens utveckling 

 

4. Resultat 

Kontrollpunkt 1. 

Brukarundersökningen genomfördes i mars 2020 (se bifogat frågeformulär). Den var planerad att 

pågå under fyra veckor, inkludera samtliga bibliotek och vara bemannad olika dagar och tider på 

dagarna för att maximera förutsättningarna att fånga både sällan- och oftabesökare och olika 

användargrupper. Efter mindre än två veckor beslöts dock undersökningen avbrytas då biblioteket 

stängde på grund av Covid-19. 175 personer besvarade enkäten.  

 

Ett antal frågor i enkäten refererade till § 2.2 i bibliotekslagen. Respondenten fick välja ut två av 

sex påståenden som de tyckte var viktigast i fråga om utbud och förståelse; ”jag kan lätt förstå hur 

biblioteket fungerar”, ”jag får god information om bibliotekets aktiviteter och evenemang”, det 

finns ett utbud av media som intresserar mig”, ”det finns bekväma platser för mig att sitta ner att 

läsa eller studera vid”, ”jag kan upptäcka intressant litteratur på biblioteket” samt ”biblioteket 

erbjuder aktiviteter som jag vill delta i”.  

 

För samtliga åldersgrupper var den viktigaste frågan att besökaren förstod hur biblioteket 

fungerade. Därutöver var medieutbudet viktigast. Därefter kom frågan om huruvida biblioteket 

inspirerade besökaren att upptäcka intressant litteratur. Genomgående fick biblioteket höga betyg i 

dessa frågor. Dock var 20–24-åringar något mindre nöjda med medieutbudet, än övriga 

åldersgrupper.  

 

Intervjuenkäten (se bifogad rapport) innehöll frågor om varför man inte besöker biblioteken i den 

utsträckning man önskar. Tre skäl var framträdande; Öppettider är en viktig faktor. Det krävdes ett 

tidigare definierat skäl för att ett besök skulle ske. Även tidsbrist och digitalisering angavs som skäl 

till uteblivna besök. Det hänger ihop med bilden av nöjdhet med öppettider. Stadsborna är generellt 

mindre nöjda med öppettiderna, möjligen därför att de i större utsträckning än landsbygdsborna 

gör/önskar göra spontana besök till biblioteket. 

 

Förvaltningens undersökning visar bara på en mycket liten andel missnöjda, men mörkertalet är 

troligen mycket stort. Uddevallas undersökning har inte heller fångat så många unga människor, 
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som hade varit önskvärt (av respondenterna var 12 procent sammanlagt mellan 12 och 24 år, medan 

+ 65 år utgjorde 33 procent). 

 

Kontrollpunkt 2. 

Under många år har folkbiblioteket i Uddevalla kommun arbetat målinriktat med att göra 

biblioteket tillgängligt för denna grupp av användare, både vad gäller media och teknik.  

Följande utbud erbjuds: 

• Punktskriftsböcker 

• Talböcker 

• Lättlästa böcker 

• Böcker med stor stil 

• ”Äppelhylla” 

• Teknik anpassad till gruppen 

• Specialanpassade datorer 

• Spelare till talböcker 

• Taltidning 

• Lättläst tidning 

 

Därtill är folkbiblioteket förmedlare av tjänsten Legimus som är en tjänst kopplat till myndigheten 

för tillgängliga medier (MTM) 

Folkbibliotekets personal är också stöd i de digitala plattformar som nu erbjuds gruppen samt 

distribuerar media till enskilda personer med behov. 

Biblioteket arbetar också uppsökande och marknadsförande till denna grupp, genom att informera 

på bland annat sociala träffpunkter i kommunen, mässor med mera. 

  

Kontrollpunkt 3. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas de nationella minoriteterna och personer som har annat 

modersmål än svenska.  

Finska 

Uddevalla kommun är sedan många år tillbaka ett finskt förvaltningsområde och biblioteket har haft 

en personal med särskild inriktning mot det finska språket och kulturen. Media som köps in och 

boktips riktad till gruppen sverigefinnar erbjuds. Biblioteket når gruppen dels genom kommunens 

arbete, dels genom finska föreningar och samarbete med hemspråkslärare.  

Det utbud som erbjuds på finska är böcker, cd böcker, film, finska tidskrifter och tidningar, 

barnböcker, finska på webben, familjedagar, föreställningar, författarbesök som dels sker på finska, 

dels på svenska, liksom teater. Vuxenprogram på finska liksom barnprogram (finlandssvenska) och 

dramatisering av berättelser. 
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Övriga minoriteter 

Vad gäller de övriga minoriteterna, skapas utbud på efterfrågan. Biblioteket har erbjudit 

föreläsningar med romer framförallt för att öka kunskapen om grupperna, något som biblioteken ska 

fortsätta med. I övriga Sverige finns hemsidor för tex judar och samer, som biblioteken kan 

förmedla framöver. 

 

Biblioteket på andra språk 

Dalabergs bibliotek har ett extra fokus på de grupperna, de köper in (liksom stadsbiblioteket) utifrån 

det utbud som står att finna på många olika språk (över 20 språk) tidningsdatabas med 200 språk, 

författarbesök och musik från andra kulturer på Dalaberg 

Övriga aktiviteter och tjänster: 

• Familjedagar och författarbesök 

• Dalabergsdagen med program,  

• Sagostunder på olika språk och  

• Samarbete med pappor från olika länder  

• Körkortsböcker på olika språk 

Samma saga på två olika språk, så att barnens språkkunskaper utvecklas samtidigt som förälderns 

möjligheter att introduceras till svensk berättarkultur underlättas (erbjuds både på stadsbiblioteket 

och på Dalabergs bibliotek). Dessa lånas ut. Språkpaket kallas den satsningen och har funnits länge 

på biblioteket.  

På webben finns hjälpmedel såsom ”lära sig svenska”. På webben länkar också biblioteket till 

värdefulla sidor i syfte att hjälpa och stötta personer med annat modersmål än svenska (kallas ”för 

dig som vill lära dig eller bli bättre på svenska”). En särskild hylla ”ny i Sverige” och ”låna 

språkväska” finns. 

Stärkta bibliotek som inte riktar sig specifikt till målgruppen, men syftar till att sänka trösklar. För 

detta projekt söks externa medel från kulturrådet (se bifogad ansökan). 

 

Kontrollpunkt 4 

 

Barn och unga 

Totalt hade Uddevalla kommun 486 aktiviteter, varav 285 direkt riktade till barn och unga 2019. 

Det är lägre än riksgenomsnittet. För 2019 redovisar genomsnittet 59.3, medan Uddevalla ligger på 

22.2 aktiviteter per barn/ung. 

Antalet aktiviteter har varierat under åren och beror till hög grad av samarbete med olika 

skolklasser (såsom utställningar). Bland annat ett samarbete med Sinclair: dramatiserade 

sagostunder ett antal gånger per år. Utställningar på Sinclair till dess de inte längre gavs 

ytförutsättningar. 
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Enligt redovisningen till Kungliga biblioteket (se bilaga) har Uddevalla folkbibliotek genomfört de 

flesta typer av aktiviteter som ingår i redovisningen. De som saknas är slutna bokcirklar (eftersom 

de inte är slutna, man kan droppa in och delta) och boka bibliotekarie (har erbjudits men kan ha 

missats i redovisningen) 

De åldersgrupper som främst nås är skolbarn, framförallt upp till mellanstadiet, som bokar tider för 

den här typen av aktiviteter. Sexåringar nås med hjälp av sexårsboken (100 % läsåret 19/20). 

De aktiviteter som riktas mot äldre barn (högstadiet) är främst författarbesök, referensgrupper, 

bokcirklar och skrivarverkstäder. Har försökt ”värsta boken” för gymnasieelever, på stan delade ut 

böcker till gymnasieelever och bokcafé för äldre barn har erbjudits. 

Ungdomar som pluggar på biblioteket ökar, liksom barn och unga som träffas. Så ungdomar 

kommer till biblioteket för att plugga och hänga främst, inte delta i särskilda aktiviteter. 

5. Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatser 

Folkbiblioteken arbetar i enlighet med bibliotekslagen vad gäller såväl aktiviteter som utbud.  

 

Det finns inga tecken på att förtroendet för folkbiblioteken har sjunkit. Däremot har folkbiblioteket 

fått viss konkurrens från digitala medieplattformar, men har fortsatt höga och stigande 

utlåningsnivåer.  

 

Närheten till biblioteket är central för många för att ett besök ska ske, liksom andra 

tillgänglighetsfaktorer såsom öppettider. Med Meröppet skapar nya förutsättningar för besök. 

Meröppet erbjuds nu på Ljungskile bibliotek och Rampen på Källdal.  

 

 

Utifrån biblioteksplanen fyller biblioteket sin samhällsfunktion genom att utforma verksamhet som 

uppmuntrar till demokratisk mötesplats. Ett stort arbete läggs på den läsfrämjande verksamheten, 

särskilt genom att erbjuda introduktion till biblioteket samt gåvobok till samtliga sexåringar i 

kommunen. Samarbetet med olika kommunala och civila aktörer är väl etablerat i 

biblioteksorganisationen. Biblioteket har, i samband med budgetdialoger och andra 

kommungemensamma forum på olika sätt lyft vikten av att ha mer ändamålsenliga lokaler och mer 

strategisk placering i centrala Uddevalla för att förstärka förutsättningarna för att långsiktig kunna 

utgöra den demokratiska mötesplats och samhällsresurs som den önskar vara. Biblioteken har ett 

särskilt uppdrag att förstärka arbetet med att erbjuda stöd till informationsteknik till sina besökare. 

 

Rekommendationer 

Eftersom antalet respondenter från den yngre delen av befolkningen var relativt litet, 

samt att åldersgruppens nöjdhet med medieutbudet var något lägre än genomsnittet, 
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rekommenderas biblioteket att i revideringen av biblioteksplanen ägna åldersgruppen 

särskild uppmärksamhet. 

 

 

 

 

6. Bilagor 

Frågeformulär biblioteksenkät 2020, Uddevalla kommun 

Biblioteksundersökning Rapport 2020, Högskolan Väst  

Ansökan kulturrådet 2020, Uddevalla kommun 

Aktiviteter 2019 (till Kungliga Biblioteket), Uddevalla kommun 



 

1 (6) 

Uddevalla kommun vill veta vad du tycker om biblioteken i kommunen.  

Vi vill ha dina åsikter för att kunna göra biblioteken ännu bättre! 
Du svarar helt anonymt. 
Frågorna tar cirka fem minuter att svara på. Tack för din hjälp!

Vilka bibliotek brukar du besöka? 
Du kan välja flera alternativ 

 Dalaberg 

 Ljungskile 

 Stadsbiblioteket 

 Bokbussen 
 

I vilket område bor du? 
Använd kartan som hjälp och välj det område som bäst anger ditt 
bostadsområde 

 Bokenäs 

 Hogstorp 

 Lane Ryr 

 Uddevalla Norra 

 Uddevalla Nordöstra 

 Uddevalla Östra 

 Uddevalla Östra centrum 

 Uddevalla Södra 

 Uddevalla Västra 

 Uddevalla Västra Centrum 

 Uddevalla Kust 

 Ljungskile tätort 

 Forshälla 

 Inte i Uddevalla kommun 
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Vad brukar du göra på biblioteket? 
Du kan ange flera alternativ 

 Lånar och lämnar tillbaka media 

 Läser tidningar och tidskrifter 

 Surfar och skriver ut dokument 

 Kopierar eller scannar dokument 

 Deltar i något evenemang eller någon aktivitet 

 Ber om hjälp/frågar om råd 

 Studerar, läser, skriver 

 Besöker toaletten 

 Sitter och vilar, strosar omkring 

 Släktforskar 

 Annat 
 

Om annat, vänligen beskriv 
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Vad tycker du är allra viktigast? 
Välj ut två (2) av dessa påståenden som du tycker är allra viktigast. 

 att jag lätt får personalens hjälp när jag behöver den 

 att personalen lyssnar när jag har synpunkter, idéer och förbättringsförslag 

 att jag känner mig trygg på biblioteket 

 att bibliotekets lokaler är trivsamma 

 att jag känner mig välkommen på biblioteket 

 att jag har förtroende för personalen 
 

Hur tycker du att det fungerar? 
Markera det påstående som stämmer bäst överens med hur du tycker, känner 
eller tror att det fungerar 

 Instämmer helt  Instämmer inte alls 

 5 4 3 2 1 

Det är lätt att få personalens 
hjälp när jag behöver den      

Personalen lyssnar när jag för 
fram synpunkter, idéer och 
förbättringsförslag 

     

Jag känner mig trygg på 
biblioteket      

Bibliotekets lokaler är 
trivsamma      

Jag känner mig välkommen 
på biblioteket      

Jag känner förtroende för 
personalen på biblioteket      
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Vad tycker du är allra viktigast? 
Välj ut två (2) av dessa påståenden som du tycker är allra viktigast 

 
att jag lätt kan förstå hur biblioteket fungerar (bibliotekskort, låna/lämna 
böcker, söka böcker) 

 att jag får god information om bibliotekets aktiviteter och evenemang 

 att det på biblioteket finns ett utbud av media som intresserar mig 

 att det finns bekväma platser för mig att sitta ner att läsa eller studera vid 

 att jag kan upptäcka intressant litteratur på biblioteket 

 att biblioteket erbjuder aktiviteter som jag vill delta i 
 

Hur tycker du att det fungerar? 
Markera det påstående som stämmer bäst överens med hur du tycker, känner 
eller tror att det fungerar 

 Instämmer helt  Instämmer inte alls 

 5 4 3 2 1 

Jag har lätt att förstå hur 
biblioteket fungerar      

Jag är nöjd med 
informationen om 
bibliotekets aktiviteter och 
evenemang 

     

På biblioteket finns ett 
medieutbud som intresserar 
mig 

     

På biblioteket finns 
bekväma platser att sitta vid      

Biblioteket inspirerar mig till 
att upptäcka intressant 
litteratur 

     

Biblioteket erbjuder 
aktiviteter och evenemang 
som intresserar mig 
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Som helhet, hur nöjd är du med biblioteket? 
 instämmer helt  Instämmer inte alls 

 5 4 3 2 1 

Jag är nöjd med biblioteket      
 

Motsvarar nuvarande öppettider dina behov? 
 Ja 

 Nej 
 

Hur skulle öppettiderna bättre stämma överens med dina 
behov? 

 Senare kvällar- Dalaberg 

 Senare kvällar-Stadsbiblioteket 

 Tidigare morgnar-Dalaberg 

 Tidigare morgnar- Stadsbiblioteket 

 Lördagsöppet- Dalaberg 

 Söndagsöppet-Stadsbiblioteket 

 Utökade turer-bokbussen 
 

Finns det något som du vill göra på biblioteket utöver det som 
går att göra idag? 
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Hur ofta besöker du biblioteket? 
 Flera gånger i veckan 

 En gång per vecka 

 Någon eller några gånger i månaden 

 Någon eller några gånger per år 

 Det här är första gången 
 

Är du... 
 Kvinna/flicka 

 Man/pojke 

 Annat 
 

Hur gammal är du? 
 Under 12 

 12 - 19 

 20 - 24 

 25 - 39 

 40 - 54 

 55 - 65 

 Över 65 
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Inledning 

Den offentliga institution som vi idag känner igen som folkbiblioteket etablerades i Sverige 1912 i 

samband med införandet av ett statligt bidrag för studiecirkelbibliotek, skolbibliotek och 

folkbibliotek. Biblioteksverksamheterna rustades upp med utbildad personal, särskilda avdelningar 

avsedda för barn samt öppna rum och hyllor där människor kunde mötas. Grundtanken var att 

verksamheterna skulle tilltala och rikta sig gentemot hela befolkningen, för att i sin tur utjämna 

klyftor mellan olika befolkningsgrupper som skulle verka stabiliserande (Carlsson, 2013). 

I dagens samhälle när tekniken och internetet utvecklas allt mer är frågan hur besöksfrekvensen på 

folkbibliotek ser ut samt vilken betydelse det har för befolkningen i Sverige. Folkbibliotekens syfte 

är att göra det lättare för allmänheten att få tag på information men problemet är att många upplever 

att det finns andra sätt att få tag på den information man behöver. Biblioteket - en plats som har 

olika syften och betydelser för människor i dagens samhälle. Bibliotekets samspel med samhället 

varier och skiljer sig åt, för vissa är det en främmande plats som inte används, och för andra 

betraktas det som ett värdefullt verktyg som underlättar vardagens göromål. Folkbiblioteken har 

som primär uppgift att förse medborgare med kunskap och information genom att fungera som 

ett kunskap- och utbildningscentrum. Förutom digitala och fysiska böcker tillhandahåller 

folkbiblioteken ett antal andra medier och tjänster, samt en bred programverksamhet. 

Sammanfattningsvis är biblioteket ofta en viktig mötesplats i lokalsamhället (Svensk 

biblioteksförening, 2020). “Det är en slags trivsel att komma dit, en rofylld känsla” och “På 

biblioteket får jag en annan studiero” är citat från två olika deltagare i studien som kommer att 

genomsyra rapportens innehåll, vars syfte är att ta reda på varför människor väljer att besöka 

biblioteket, samt vilka faktorer som möjligen skulle kunna öka användningen av biblioteket. 

Folkbibliotek är enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) något som ska finnas i varje kommun samt 

att det ska vara anpassat och tillgängligt för alla i samhälle. På folkbiblioteket ska det även 

förekomma avgiftsfri möjlighet att låna böcker och litteratur enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801). 

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) har de allmänna biblioteken i uppgift att genom 

kunskapsförmedling verka för den demokratiska utvecklingen i samhället, och ska bland annat 

uppmärksamma människor som inte har svenska som modersmål. En studie gjord av Johnston 

och Audunson (2019) visar att av bibliotek anordnade aktiviteter såsom språkcaféer och 

konversationsgrupper kan förbättra invandrares språk och utöka deras sociala nätverk, vilket kan 

främja invandrares politiska integration i samhället. Bibliotek kan med andra ord fylla fler 

funktioner än som utlånare av böcker och annan media.  

Folkbibliotek kallas de kommunalt finansierade bibliotek som tillhandahåller avgiftsfri utlåning av 

litteratur (Thomas m.fl., u.å.). Folkbiblioteken ska enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) särskilt 

uppmärksamma barn och ungdomar. I Sverige finns demografiska skillnader gällande vilka som 

besöker bibliotek. Om biblioteksanvändningen studeras utifrån grupperna kön, utbildningsnivå 

och boendeort framgår att män, lågutbildade och landsbygdsbor i mindre utsträckning än andra 

besöker folkbibliotek (Höglund, 2017). Under de senaste två decennierna har andelen av 

befolkningen som gör fysiska biblioteksbesök minskat i Sverige, samtidigt som de digitala 

biblioteksbesöken har ökat (Eriksson & Michnik, 2018). Den här studien syftar till att utreda varför 

människor väljer att besöka respektive inte besöka folkbibliotek. Föreliggande rapport bygger på 

91 studenters (Personalvetarprogrammet) intervjuer med folk på stan angående deras syn på 

biblioteket. Syftet är att besvara varför medborgarna besöker respektive inte besöker biblioteket, 

men också vad personer gör på ett bibliotek.  
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Bakgrund 
Höglund & Wahlström (2009) nämner i sin rapport att när det kommer till bibliotek och bland 

annat dess roll i samhället är det svårt att inte nämna läsandet och dess betydelse för samhället. 

Enligt Höglund & Wahlström (2009) är det inte bara viktigt för individen den själv att kunna 

behärska läsande, utifrån att det ses som en fundamental kompetens att besitta, utan även för 

samhället på grund av att det är avsevärt för integrationen. Enligt Höglund & Wahlström (2009) 

löper individer som har bristfällande kunskaper i läsning större risk för utanförskap samt sämre 

möjligheter till arbete och utbildning. Höglund & Wahlström (2009) nämner vidare att man kan se 

ett samband att lågutbildad besöker biblioteket betydligt mer sällan än vad högutbildade gör. 

Höglund & Wahlström (2009) lyfter även i sin artikel att man kan se skillnader på hur ofta man 

besöker bibliotek beroende på om det är en man eller kvinna samt vilket åldersspann man tillhör. 

Kvinnor besöker i synnerhet bibliotek oftare än män enligt Höglund & Wahlström (2009) samt att 

de nämner att den åldersgrupp som besöker det oftare är individer mellan 15-29 års ålder. De 

åldersgrupper som besöker biblioteket minst är de mellan 50-64 samt 65-85 års ålder (Höglund & 

Wahlström, 2009). 

Höglund & Wahlström (2009) lyfter att attityden till bibliotek är trots allt positiv fastän individer 

inte brukar bibliotek i hög grad, närmre bestämt är det cirka 85 % i studien som anser att biblioteken 

har en betydelsefull roll för samhället. Vilket hör samman med att allmänheten har ett högt 

förtroende för Sveriges bibliotek och det ligger på en andra plats av institutioner med högst 

förtroende (Höglund & Wahlström, 2009). Höglund & Wahlström (2009) nämner dock att de som 

är återkommande besökare till biblioteken är de som har högst förtroende för dem. 

Höglund & Wahlström (2005) nämner i sin rapport att en av anledningarna till att individer väljer 

att besöka bibliotek bland annat kan kopplas till aktuella studier. Man kan se att individer som 

studerar på antingen universitet eller högskola vänder sig även ofta till folkbibliotek utöver deras 

besök till biblioteket på deras högskola/ universitet (Höglund & Wahlström, 2005). Höglund & 

Wahlström (2005) lyfter även att folkbibliotek likaså används som en plats för möten med andra 

människor. 

 

Metod 
Det empiriska materialet har genererats genom semistrukturerade intervjuer, baserad på kvalitativ 

metod. Intervju är enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2018) en metod för att utveckla en 

kunskap om något som intervjuaren inte har vetskap om. Den kvalitativa forskningen syftar till att 

bidra med en djupare förståelse för ämnet man studerar. Metoder forskaren/studenten använder 

vid kvalitativa studier, kan vara till exempel djupintervjuer och fallstudier. Det riktas ibland kritik 

mot den kvalitativa forskningen, eftersom resultaten inte är generaliserbara i samma utsträckning, 

som den kvantitativa forskningen, där man genom till exempel enkätundersökningar, syftar till att 

få ett bredare och mer kvantifierbart resultat. (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Därför föreslår vi att 

de tema som finns i rapportens sammanfattning i punktformat omformuleras till enkätfrågor för 

att nå en högre nivå av generaliserbarhet.  

Under den första delen av metodkursen på Personalvetarprogrammet formulerade studenterna, i 

samråd med ansvarig lärare, och som en del av kursen, följande syfte: Intervjufrågorna syftar till att 

undersöka vilken betydelse folkbiblioteket har i personers liv. Syfte är att kunna säga något om 

framtida utveckling av folkbiblioteken.  
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Forskningsfrågor som formulerades var: 
 

1. Hur ser biblioteksanvändningen ut hos deltagare? 
1. Vilken roll spelar i folkbiblioteket för människor? 
2. Varför går deltagare respektive inte går de på bibliotek? 

 
Bakgrundsdata som efterfrågades i intervjun var:  kön, ålder och orten där intervjun genomförs. 
Intervjufrågor var följande:  
 

• Hur ofta besöker du biblioteket? 
 

• Vad är det som får dig att besöka biblioteket?  
 

• Kan du beskriva ditt senaste biblioteksbesök? 
 

• Vilka aktiviteter är de viktigaste för dig att kunna göra på biblioteket? 
 

• Om du inte besöker biblioteket men behöver ta reda på något hur gör du då? Ge 
exempel? 

 

• Vad skulle kunna påverka dig att gå oftare till biblioteket?  
 

• Finns det något som hindrar dig att gå till biblioteket? Ge exempel på en situation då du 
valt att avstå från ett besök? 

 

Exempel på frågor som ingick i en intervjuguide är:  

Hur ofta besöker du biblioteket? 

Vad är det som får dig att besöka biblioteket? 

Kan du beskriva ditt senaste biblioteksbesök? 

Vilka aktiviteter är de viktigaste för dig att kunna göra på biblioteket? 

Om du inte besöker biblioteket men behöver ta reda på något hur gör du då? Ge exempel. 

Vad skulle kunna påverka dig att gå oftare till biblioteket? 

Finns det något som hindrar dig att gå till biblioteket? 

Ge exempel på en situation då du valt att avstå från ett besök. 

 

Etiska ställningstaganden 
Öberg (2018) nämner flertalet etiska principer rörande forskning och forskarrollen. En etisk aspekt 
som Öberg (2018) nämner är informerat samtyckte. Med samtycke menar Öberg (2018) att 
informanten ska vara tydligt informerad om frivilligt deltagande och att deltagande kan brytas när 
som i processen. Det handlar även om att informanten är väl informerade om forskningen och 
dess syfte enligt Öberg (2018). Samtliga intervjuade personer blev informerade om syftet med 
undersökningen, vad materialet skulle användas till samt att det var helt frivilligt och var det några 
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frågor som inte kändes okej behövdes dessa inte svaras på. En annan etisk princip kretsar kring 
anonymitet, vilket innebär att informanten är lovad anonymitet och att det inte kommer användas 
några känsliga uppgifter som gör det möjligt att i efterhand bedöma vem informanten är (Öberg, 
2018). Samtliga personer blev informerade om att inga känsliga uppgifter kommer skrivas ut och 
det kommer inte vara möjligt för en utomstående att avgöra informantens identitet. Allt inspelat 
material har raderats efter transkribering och följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2017). Materialet har därefter förvarats i lösenordsskyddade datorer som 
studenterna hade tillgång till. 
 
 

Resultat 
Nedan presenteras ett par av de biblioteksmönster som har framkommit i intervjuerna i detalj. 
Redogörelsen efterföljs av en sammanfattning av samtliga biblioteksmönstren i punktform.  
 

Miljö 

Respondenterna nämner i sina intervjuer att de använder sig av biblioteket för att studera då det 

är en lugn miljö som gör det lättare att koncentrera sig. 

Undertema: ostördhet 
Respondent: ”… att det finns utrymme för att läsa eller plugga eller vad man kan tänkas vilja göra i 
någorlunda lugn och ro”. 
Respondent: ” … för att få en annan miljö än hemmet och för att få lugn och ro, för att är du hemma så är det 
lätt att hitta på något annat och bli distraherad…” 
Respondent: ”som student ger det mig en lugn studieplats … det är en bra miljö som ger studie ro”. 
Respondent: ”den enda anledningen till att jag skulle gå till biblioteket är för att studera, att få lite, 
framförallt lite lugn och ro.” 

Undertema: Ljudnivå, grupprum, lugn och ro samt miljöombyte. 

Flera respondenter går till folkbibliotek för att det är en lugn och tyst plats att studera på. Den 

lugna och rofyllda miljön är något som lockat studenter till att besöka bibliotek. ”Som student ger 

det mig en lugn studieplats…”. Definitionen av bibliotek för de yngre studerande är att det är en 

stillsam och lugn plats där man kan koncentrera sig. Av den anledningen har folkbiblioteken en 

betydande roll i samhället. Individer värderar den kultur och miljö som finns på bibliotek. Till 

skillnad från hemmet som kan vara en stressad plats att sitta på. ”…när jag behöver komma ifrån hemmet 

och ska plugga. Att komma till ett grupprum och sätta sig…”. Miljön på folkbibliotek genererar alltså i att 

individer har möjlighet till att jobba ostört. Det har också visat sig i intervjuerna precis som det 

sägs i det tidigare citatet, att många besöker bibliotek för att kunna sitta i grupprum. Också i ett 

syfte för att få lugn och ro samt ett miljöombyte. 

 

Resurser - Studera, skriva ut, låna böcker 

Vad som framkom i intervjuerna angående aktiviteter på ett folkbibliotek varierade sig lite mer än 
miljön. Däremot var det många som svarade samma. Den största aktiviteten var att låna böcker 
eller kurslitteratur. Många besöker också folkbibliotek av den anledningen att man kan låna en dator 
och skrivare helt kostnadsfritt. Ett flertal individer svarade likadant på frågan vilka aktiviteter som 
var mest betydande i ett syfte att besöka folkbibliotek. ”Det är ju att kunna skriva ut, skanna och låna 
böcker”. Biblioteksanvändningen hos informanterna är knapp med väldigt specifik. Alltså de som 
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går till bibliotek har sitt specifika syfte, som ett ärende. Till exempel för att låna en bok, studera, 
skriva ut eller för att skanna och ofta för att det är kostnadsfritt. 
 
Några av deltagarna menar dock på att det finns en möjlighet till att besöka folkbibliotek oftare en 
cirka en gång i månaden som de flesta uppgett sig till att vara på bibliotek. Anledningen hade varit 
ifall det fanns intressanta event så som föreläsningar med häftiga personer eller liknande. Men om 
användningen av folkbibliotek hade blivit mer eller spelat större roll det är inget som denna studie 
kan svara på. 
 
Undertema: kurslitteratur 
Respondent: ”… anledningen till att jag går till biblioteket är att låna böcker till skolan, det vill säga 
kurslitteratur.”. 
Respondent: ”… sen lånar jag även mycket kurslitteratur där”. 
Respondent: ”… det kan vara att jag behöver låna kurslitteratur…”. 

 

Socialt 

Respondenterna nämnde även att de använde biblioteket som en mötesplats för att studera med 
kompisar. 
Undertema: Mötesplats. 
Respondent: ”Vi är oftast en grupp som träffas på biblioteket där syftet är att hjälpa varandra att förstå mer 
inom olika ämnesområden”. 
Respondent: ”… Sen är det också en bra samlingsplats när man ska studera med kompisar, eller ja, 
klasskompisar.” 
Respondent: ”… att kunna sitta i ett grupprum gemensamt med mina klasskompisar”. 

Ur intervjuerna framkommer även en bild av att biblioteket kan fungera som en samlingspunkt, 
för de invånare som inte arbetar, så som till exempel pensionärer eller föräldralediga. 
Respondent: ”Jag upplever att många småbarnsföräldrar mår dåligt och känner sig både ensamma, och 
understimulerade när dom går hem på ledighet en längre period, vissa av dem har kanske inte varit på biblioteket 
så mycket tidigare, och behöver få upp ögonen för att det finns och vad man kan göra där”  
 
Respondent: ” Jag tror jag kommer att använda biblioteket mer när jag blir pensionär, kanske kommer 
använda det på ett annat sätt då, mer för att träffa människor”  
 
Respondent: ”På mitt bibliotek har dom till exempel aktiviteter för barnfamiljer på fredagar, det var väldigt 
mysigt att ha någonting att göra när man var föräldraledig, som inte heller kostade något”  
“Jag kan ta med mig barnen där det finns av avdelning just för dem att tjoa och ha roligt” 

Respondent: “För mig är det allra viktigaste att kunna ha barnen i närheten, det vill säga på en trygg plats där 

de kan sitta och bläddra igenom böcker” 

Respondent: “En annan aktivitet som vi gått på är teatrarna som biblioteket anordnar eller olika lässtunder” 

 

Avslappnad atmosfär 

Atmosfären är inbjudande och bidrar till en rofylld känsla, likt ett vardagsrum. En välkomnande, 

lugn och hemtrevlig miljö verkar bidra till både längre samt mer frekventa vistelser. Bemötande är 

ett andra subtema, och belyser vilken påverkan bibliotekets personal har på människor. Hjälpsam 

och kunnig personal tycks ha en positiv inverkan på människors förhållningssätt gentemot 

biblioteket. 
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Respondent: “Det är någon slags stämning inne på biblioteket, en rofylld känsla som är lite inbjudande tycker 
jag också” 
 
Respondent: “Läsa gör jag gärna på biblioteket. Jag tycker om atmosfären” 
 
Respondent: “Jag gillar att vara på biblioteket faktiskt. Det känns lite som ett vardagsrum fast man blir inte 
lika slapp som jag brukar bli hemma” 
 
Respondent: “Det är väldigt trevlig och hjälpsam personal” 

Respondent: “Det går att ringa och personalen kan till och med ta hem någon bok eller förlänga. Det funkar 

väldigt bra” 

 

Ekonomisk jämställdhet 

Ur intervjuerna framkom en bild av att det fanns ekonomiska vinster med biblioteket, samt att de 

bidrog till en känsla av jämställdhet, när alla oavsett ekonomiska förutsättningar kunde nyttja de 

resurser som biblioteket erbjöd. 

Respondent: ”Det är väldigt viktigt att det finns möjlighet att läsa utan att de kostar massa pengar, så alla får 

samma chans, böcker är dyrt” 

Respondent: ”Det kostar inget så då känns det också mer som att man gör kulturen tillgänglig för alla, att vem 

som helst kan gå på till exempel en teater”  

 

Inga fysiska biblioteksbesök 
Tillgänglighet: Avstånd till bibliotek, öppettider, tidsbrist samt digitalisering 
 
Först och främst har dessa intervjuer kommit fram till att den information som kanske endast 
fanns att hämta på bibliotek förr, finns idag över hela internet, och faktiskt just i din telefon. Man 
skulle kunna säga att man i dagens samhälle gå och bär på ett bibliotek i bakfickan. I alla 
tio intervjuer angavs samma svar gällande vart man söker sin information idag, och det är Google. 
”Ja men då googlar jag ju, vad det än är, allting finns ju på internet.” Andra faktorer som påverkar varför 
folk går respektive inte går till bibliotek visade sig vara både öppettiderna och avståndet till 
biblioteken. ”…det är för långt bort, behöver ta mig in till stan för att kunna sitta på ett bibliotek och plugga.” 
Den geografiska platsen till folkbibliotek är en stor orsak till varför folk inte går till folkbibliotek. 
Det fanns ett ledmotiv och sammanhang i svaren från deltagarna och många upplever att det är 
både långt och krångligt att ta sig till närmsta bibliotek, då de flesta ligger i stadskärnan. Även 
öppettiderna var också en genererande orsak till varför folk undviker att besöka folkbibliotek. 
”…det skulle kunna vara öppettiderna. Till exempel att man inte har öppet på söndagar eller att man stänger så 
pass tidigt på kvällarna.” Alltså menar deltagarna att hade öppettiderna på bibliotek varit längre hade 
de besökt bibliotek fler gånger. 
 

Undertema: Tillgänglighet 

Ur intervjuerna framkom en bild av att begränsade öppettider, och/eller avsaknad av närhet till 

biblioteket, kunde bidra till att vissa minskade sin frekvens av biblioteksbesök. 

Respondent: ”Jag går väl inte hit i onödan, det är en bit att ta sig hit, så att det är ju bara om jag har ett 
ärende hit egentligen. Jag bor lite utanför staden” 
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Respondent: ”Biblioteket närmast mig ligger fortfarande en bit bort vilket gör det lite omotiverat att springa dit, 
istället för att söka informationen på min dator”  
Respondent: ”Det biblioteket vid mig har inga öppettider som passar mitt yrke. Det kan vara en faktor till att 
jag besöker biblioteket betydligt mindre.”  
Respondent: ”… jag skulle nog säga att, att vi inte går oftare till biblioteket beror på att vi inte har mer tid till 

att gå till biblioteket. […] I Ljungskile så har de ”meröppet”, så att man kan gå dit även när det är stängt.” 

 

Undertema: Tidsbrist 
Ur intervjuerna framkom en bild av att många upplevde att tiden för att gå till biblioteket inte 
finns i deras livsstil i dagsläget, vilket skulle kunna vara en faktor som bidrar till 
lägre frekvens av deras biblioteksbesök. 
 
Respondent: ”I och med att jag arbetar heltid nu så hinner jag kanske inte med bibliotekets aktiviteter, det kan 
helt enkelt vara svårt att hinna”  
Respondent: ”Jag upplever att jag har ont om tid, jag har annat jag måste göra, vilket innebär att jag kanske 
prioriterar bort att gå till biblioteket”  
Respondent: ”…jag jobbar och har mer sysslor hemma som gör att jag inte har prioriterat bokläsning.”  

 

Digitalisering: Ur intervjuerna framkom en bild av att många hellre söker information på 
internet, istället för att fysiskt gå till biblioteket, vilket skulle kunna bidra till lägre frekvens av 
biblioteksbesöken. 
 
Respondent: ”Behöver jag ta reda på någonting så besöker jag inte biblioteket, jag googlar”  
Respondent: ”De känns som att jag kan få tag på det som finns på biblioteket på internet”  
Respondent: ”Jag tillbringar nästan mer tid på biblioteket digitalt, kan faktiskt kännas onödigt att göra ett 

fysiskt besök där”  

 

Undertema: Missade aktuella samhällsteman 

Respondent: ”Författarkvällar eller[…]det finns ju många ämnen liksom som är intressanta: miljö och även 

natur och hälsa och kost och när man kommer upp i åren i vad som händer i klimakteriet. Ja men det finns 

många intressanta ämnen som man saknar[…]forum för…”- 
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Sammanställning av teman - aktiviteter 
Nedan följer en sammanställning i punktform av de teman som kom i interjvuerna. Dessa teman skulle kunna 

ligga som underlag för en enkätundersökning för att se hur många som uppskattar/gillar vart och ett av dessa 

temata. Följande temata kunde urskiljas:  

• klädbytesdagar 

• konstutställningar 

• föredrag och föreläsningar 

• författarbesök 

• bättre datorer 

• möjlighet att skriva ut 

• ett café  

• barnaktiviteter, som sagostund, teater, lekhörna 

• bättre öppettider 

• en tyst avdelning 

• grupprum för grupparbeten 

• bredare utbud av tidskrifter 

• bredare utbud av vanliga böcker 

• bredare utbud av ljudböcker 

• bredare sortiment av filmer 

• bredare sortiment av dataspel att låna 

• bredare sortiment av brädspel 

• bättre info och mera reklam om bibliotekets utbud hem i brevlådan  

• bättre info och mera reklam om bibliotekets utbud via sociala media 
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Slutsatser 
Studien utgår från två frågeställningar; Varför väljer människor att besöka biblioteket? och Vilka 

faktorer skulle kunna bidra till mer frekventa biblioteksbesök? Deltagare verkar ha en positiv 

inställning till biblioteket som verksamhet, dess primära syften och huvudsakliga tjänster fyller ett 

behov för många människor. Besöken på biblioteket skiljer sig åt, en del har inte en särskild avsikt 

med sina besök och tillåter sig själva att med nyfikenhet betrakta och bruka litteratur. Andra 

besöker biblioteket med en avsikt, speciellt har deltagare uttryckt studier som ändamål vilket 

överensstämmer med tidigare forskning. Aabø, Audunson och Vårheim (2010) har funnit att 

människor med lägre utbildning, där även studerande ingår, använder biblioteket som mötesplats i 

större utsträckning än människor med högre utbildning. 

Anledningen till varför studerande utgör en låginkomstgrupp är på grund av att majoriteten av 

studenter i Skandinavien tillhör ett eget hushåll, och inte tillsammans med sina föräldrar. Enligt 

Statistiska Centralbyrån (2019) har antalet högutbildade i Sverige ökat med 16 procent sedan år 

2000, vilket innebär att 43 procent av Sveriges befolkning har läst vidare efter gymnasiet. För att 

dessa människor ska klara av sina åtaganden behöver de ha tillgång till kunskap och information 

som biblioteket kan tillhandahålla, vilket kan tänkas påverka biblioteksanvändningen. Den 

genomförda enkäten om biblioteksanvändning talar för detta antagande, då en relativt stark positiv 

korrelation på 0.43 påvisar sambandet mellan studenter och bibliotekets studierelaterade tjänster 

och utbud. En möjlig slutsats kan tänka sig vara att människor, eller studenter, tenderar att besöka 

biblioteket oftare om studiemedel, grupprum och utskriftsmöjligheter existerar. Enligt intervjuer 

erbjuder biblioteket en gynnsam studiemiljö där lärande samt koncentration främjas, vilket även är 

en faktor till varför människor väljer att besöka biblioteket. 

En annan faktor som förklarar biblioteksbesök och dess frekvens är barnaktiviteter och 

barnanpassning då det framkommit att föräldrar värdesätter barns välbefinnande och praktiska 

bekvämligheter. Ett utbud som erbjuder teater och andra anordnade aktiviteter bidrar till 

gemensamt lärande, anknytning och utforskande. Slutsatsen pekar på att det finns en tendens till 

frekventa biblioteksbesök om verksamheten är en trygg plats med utrymme för livliga aktiviteter. 

Pedagogiska aktiviteter kan vara en del av barnets utveckling genom att barn kan förflytta sig mellan 

sin skapade lekvärld och verkligheten (Karlsson, 2007). 
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SÖKANDE

Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" 
på startsidan.

OBLIGATORISKA BILAGOR

För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till er ansökan klickar ni på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de 
fall det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 
MB.

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna 
inte försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Så skickar ni in ansökningsblanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du 
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och 
klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och 
sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska 
skickas in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den 
bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och 
blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I HELA 
LANDET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I 
HELA LANDET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Uddevalla kommun

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

212000-1397

Organisationsnummer

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Varvsvägen 1

Postadress, Box

Uddevalla

Postort

451 81

Postnummer

Uddevalla

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

0522-69 60 00

Telefonnummer (växel)

kommunen@uddevalla.se

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral) Webbplats

Västra Götalands län

Län

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro 874-4948

Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Uddevalla kommun

Organisationens/institutionens firmatecknare Firmatecknares funktion

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Gunilla Svensson

Kontaktperson (förnamn och efternamn)

gunilla.svensson@uddevalla.se

E-postadress till kontaktperson

0730299061

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

0522-696537

Telefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘ * Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för 
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.

Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)
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Uddevalla kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Uddevalla kommun

* Ange namn på huvudsökande kommun

* Ange antal kommuner som ingår i projektet utöver huvudsökande

Ingen 1 2 fler än 2

år* Ansökan avser år 1 2 3 av totalt 2 3

* Sträcker sig insatsen över flera år? Ja Nej

2020-09-01

* Planerat startdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

2121-08-31

* Planerat slutdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

Biblioteksplan:

https://bibliotek.uddevalla.se/documents/6143439/6155827/Biblioteksplan+20162020/030b6696-47d5-4447-

b951-b7a0dac411c9

Kommentar. (Max 250 tecken)

* Ange om kommunen/kommunerna har en aktuell och beslutad biblioteksplan

Ja Nej
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Behov - Många barn och unga är utanför både språkligt och kulturellt. Under de 18 månader som vi

jobbat i projektet Stärkta bibliotek år 1 och 2 har vi sett att behovet av en mötesplats med vuxna som

leder aktiviteter varit stort och att det ökat stabiliteten i området, speciellt på eftermiddagarna. Många

barn kommer nu regelbundet och det är tydligt att de känner sig trygga och sedda.

Dalaberg hör till ett socioekonomiskt utsatt område med utanförskap och oro i stadsdelen. Stadsdelen

har ca 2600 innevånare och ca 30 olika språkgrupper. Före projektstarten stängde vi biblioteket några

eftermiddagar efter trakasserier och skadegörelse. Målet är att nå barn och unga, ge meningsfull och

kreativ tid utanför skoltid samt minska segregationen.

Vi vill därför: *fortsätta utveckla bibliotekets arbete både i och utanför biblioteket *fortsätta att utveckla

mötesplatsen/samlingssalen för att bli mer flexibel *fortsätta utveckla nya arbetsmetoder.

* Beskriv vilka behov som finns i kommunen gällande folkbiblioteken och vilka insatser ni vill genomföra för att möta dessa behov.  
(Max 1000 tecken)

Uddevalla kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Med den uppsökande arbetsmetoden som använts på Dalabergs bibliotek ser vi att fler och fler

kommer till biblioteket efter skoltid. Personalen har aktivt sökt upp barn och unga på skolorna i

området, inlett samarbete med fritidsgården, startat kulturprojekt med Kulturskolan, startat

Språkgympa, bokklubb, brädspelseftermiddagar och mycket mer. Den metoden har visat sig

fungera och har stora möjligheter att fortsätta utvecklas. Som alla vet tar det tid att etablera sig

brett och skapa social trygghet för barnen.

För att fortsätta utveckla verksamheten och stadsdelen tillsammans med barnen vill vi:

*arbeta med digitalt skapande *utveckla språkgympa *starta pod *fortsätta utveckla bokklubbar

*samverka med andra aktörer i stadsdelen och kulturskolan *stärka kulturen inom litteratur,

konst, film, eget kreativt skapande, stärka individen, stärka gruppkänslan.

* Beskriv hur de planerade insatserna gör biblioteksverksamheten relevant för fler och hur de bidrar till att utbud av och tillgänglighet 
till biblioteksverksamhet ökar i er kommun (Max 1000 tecken)

Att utveckla nya arbetssätt och att samarbeta med andra i stadsdelen medför roliga möten, kreativ

verksamhet och trygghet. Vi märker det i personalen, bland barn och unga, med föreningar, kyrkan,

fritidsgården och bland vuxna. Att jobba interaktivt med vad barnen vill testa inom litteratur, konst,

spel, film, digitalt och pyssel. Att vara ett stöd i språket, vara en plats att få sitta i lugn och ro och göra

läxor eller att bara hänga med vuxna - det tror vi bygger gemenskap, trygghet, kreativitet, inspiration

och förståelse för varandra. Det arbetet vill vi fortsätta bygga vidare på och förstärka.

Just nu finns önskemål om att starta barnhack bland de unga för att minska digitala klyftor och skapa

intresse för framtidsstudier. Det vill vi genomföra och tror att även det stärker relationer, förbättrar

integrationen, skapar meningsfull tillvaro, att få göra sin röst hörd och förhoppningsvis glädje.

* Beskriv hur de planerade insatserna bidrar till att minska klyftor och leder till långsiktiga positiva effekter i kommunen. 
(Max 1000 tecken)
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Uddevalla kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Kulturskolan och biblioteket arbetar med uppsökande verksamhet i området. Kulturskolan flyttar några kvällar

in i bibliotekets lokaler och biblioteket flyttar in till kulturskolan.

Kvinnogruppen på Dalaberg, vi möter mammorna till barnen för att skapa kontakt och förtroenden och

diskussion kring litteratur och kultur.

Samverkansgrupp Dalaberg -  Bibliotek, Mötesplats Dalaberg, fritidsgården, kyrkan, moskén, öppna

förskolan, förskolan, skolan, vårdcentralen - aktiva möten med känsla av att vi håller ihop och hittar sätt att

samarbeta.

Kodcentrum bjuds in för att utbilda personal och hjälpa till i uppstart av digitalt skapande verksamhet.

Pappagrupper – somalisk och arabisk pappagrupp som kommer till biblioteket.

* Ange eventuella samarbetsparter, utöver kommunalt partnerskap, och beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

* Riktar sig någon del av insatsen till målgruppen barn och unga (0-18 år)?

Ja Nej

100* Hur stor andel riktar sig till målgruppen barn och unga (0-18 år)? Andel i procent.

Kommentar. (Max 500 tecken)

* Ange antal personer som beslutar om insatsernas innehåll och utformning, såsom t. ex. styrgrupp och beslutsfattande chefer. 

2

Kvinnor

0

Män

*Ange antal medverkande i insatserna. Med medverkande avses personer som arbetar med att genomföra insatserna. 

0

Annat (1)

2

Kvinnor

0

Män

0

Annat (1)

2

Summa

2

Summa

(1) Annat kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt 
lämnad information.
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Uddevalla kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Vi arbetar utifrån våra styrdokument som bibliotekslagen, Uddevalla kommuns biblioteksplan,

kultur - och fritids jämställdhetsplan m fl. Vår verksamhet på Dalabergs bibliotek sker i

samlingssalen som är tillgänglig och enkel att nå i stadsdelen. Genom att försöka synas ute i

lokalsamhället når bibliotekspersonalen många barn och unga. Det blir ingen speciell grupp

som väljs utan "tillsammansperspektivet" blir viktigast. Oavsett varifrån man kommer kan man

känna sig utanför. Tillsammans kan man ingå i ett sammanhang och förstå varandra. Att skapa

t ex barnhack tillsammans är en av de saker som vi tror kommer främja "tillsammansskapandet"

och minska klyftorna. Oavsett kön, etnicitet, läggning kan man som barn eller ung delta.

Beskriv om och i så fall hur ni i insatserna ska integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv 
också om och i så fall hur ni ska arbeta med att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)
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Uddevalla kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

EKONOMISK KALKYL ÅR 1 Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* KOSTNADER 

Specificera

*Löner (inklusive sociala 
avgifter) Bibliotekarie 50%

* Personer med 

F-skattsedel
Kodcentrum

Pysselmaterial, teknisk byggsats, teknik till podd* Verksamhetskostnader

260.000

SEK

7.000

70.000

* Lokaler Utveckla rummet så att det passar aktiviteterna 40.000

* Marknadsföring Digital marknadsföring 3.000

* Resor 0

* Övrigt 0

380.000Summa

Summa kostnader och summa finansiering ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.

* FINANSIERING

Specificera

* Söker bidrag 
från Kulturrådet

* Övrigt bidrag från 
Kulturrådet

* Övrigt statligt bidrag

Status

Ange status...

Ange status...

* Bidrag från landsting

 /region
Ange status...

380.000

0

0

0

SEK

* Bidrag från kommun Ange status... 0

* EU-bidrag Ange status... 0

* Övrigt 0

380.000Summa

0* Övrigt

0* Övrigt
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Uddevalla kommun

Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Biblioteket avsätter yta/rum samt extra personal vid behov. Ibland behöver man vara två och

personalen förstärks då med antingen en timanställd eller ordinarie personal. Diverse material

köps in löpande för aktiviteterna.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 

visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.
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Statistik över aktiviteter under 2019                             Skickas till Lena Gråberg efter årsskiftet 2019/20 

 Aktiviteter 
totalt 

Varav antal 
aktiviteter särskilt 
för barn och unga

Förklaring 

Aktiviteter i samarbete 
med BVC 

 8 Aktiviteter där bibliotekets personal i samarbete med barnavårdscentraler ger 
information eller läsfrämjande insatser. 

Berättar- eller sagostund  7 Aktivitet där högläsning för användarna ingår i aktiviteten.
Bild-, tecknings-, 
målnings-, pyssel-, 
hantverks-, 
experimentverkstad/-kurs 

 4 Aktiviteter där skapandet av bild- eller hantverk är framträdande, till exempel 
pysselstund. 

Bok- eller läsecirkel - 
sluten sammankomst med 
litterär anknytning

  Aktivitet där diskussion kring särskilda böcker är framträdande i aktiviteten där 
deltagarna är föranmälda för att kunna delta. Även språkkafe. 

Bok-, läs- eller 
korsordskafé - öppen 
sammankomst med litterär 
anknytning

 1 Aktivitet där diskussion kring särskilda böcker är framträdande i aktiviteten där 
deltagarna inte är föranmälda för att kunna delta. Även språkkafé. 

Biblioteksinformation/-
visning för 
grupper/elever/studerande 

 47 Aktivitet där bibliotekspersonalen visar hur biblioteket är upplagt och fungerar för 
enskilda användare eller grupper av användare. Även undervisning i källkritik, 
sökningar, referens etc.

Bokvagnsronder   Aktivitet där bibliotekets personal uppsöker patienter, sjukhuspersonal eller 
studenter och har medier med sig på en bokvagn. En bokvagnsrond pågår från att 
bokvagnen utgår från biblioteket till att den återkommer.

”Boka en bibliotekarie”   Aktivitet där handledning i informationssökning är framträdande och bibliotekets 
personal hjälper eller visar enskild användare eller mindre grupp av användare. 

Sökningar på uppdrag  4 Aktivitet där bibliotekets personal får i uppgift av en eller flera användare att söka 
fram medier eller referenser inom ett särskilt område/områden som användaren 
behöver information om. Aktiviteten avser de lite mer komplexa sökningar som 
kan beställas hos bibliotekets personal och inte traditionella lite enklare svar på 
frågor om som användarna ställer, t.ex. vid en informationsdisk. Sökningen tar så 
lång tid att användaren inte deltar.
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 Aktiviteter 
totalt 

Varav antal 
aktiviteter särskilt 
för barn och unga

Förklaring 

Boksamtal - bokprat   Aktivitet där bibliotekets personal medverkar till att det förs planerade samtal om 
litteratur där bibliotekets användare kan medverka.

Data-/internetkurs - 
handledning, seniorsurf - 
öppen eller sluten visning 

 2 Aktivitet där bibliotekets personal har medverkat till att biblioteket anordnat 
undervisning, utbildning, diskussion om något som har med datorer, programvaror 
eller internet att göra.

Filmvisning – filmprat  Aktivitet där visning av film eller diskussion kring film är framträdande. 
Föreläsning, föredrag, 
debatt eller 
föreningsarrangemang 

 1 Aktivitet där det förekommer en föreläsning, föredrag, offentlig debatt eller där en 
förening anordnat ett möte där allmänheten kan delta och bibliotekets personal 
medverkat till att detta kommit till stånd.

Författarbesök  1 Aktivitet där en författare deltar eller föreläser eller läser sina egna eller andras 
verk.

Musik -underhållning, -
arrangemang, -kafé

  Aktivitet där musik är det framstående inslaget. 

Skrivarkurser/ -läger, 
litteraturläger

 1 Aktivitet där deltagarna huvudsakligen ägnar sig åt eget skrivande och skapande. 

Sångstund, rytmik, rim & 
ramsor 

 5 Aktivitet där deltagarna huvudsakligen ägnar sig åt sång, rytmik, rim och ramsor. 

Teater- eller 
trolleriföreställning

 15 Aktivitet där scenkonst är det framträdande inslaget. 

Utställning  4 Aktivitet där bibliotekets personal bidragit till en utställning av något slag där det 
finns samlat text, bilder och/eller föremål som har ett gemensamt tema.

Övriga aktiviteter som inte 
kan föras till någon av 
ovanstående kategorier 

 2 Aktiviteter som omöjligt kan tillföras några av de andra publika 
aktivitetskategorierna. Exempel på en övrig aktivitet brukar vara advokatjour eller 
läxhjälp.

 

Aktiviteter särskilt för barn och unga: aktiviteter som är särskilt avsatta för barn och unga, dvs. en aktivitet som uppenbarligen inte har vuxna 
som främsta målgrupp. 
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Inledning  
 

 

Biblioteket är till för alla. Ett demokratiskt hjärta mitt i samhället, mitt i skolan. En mötesplats 

att användas av alla, fritt tillgänglig och kostnadsfri. En symbol för det fria, öppna 

kunskapssamhället, för allas rätt till fri tillgång till litteratur, information och yttrandefrihet.  

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som belyser bibliotekens roll i 

samhällsutvecklingen och beskriver färdriktningen för Uddevallas bibliotek 2016-2020. 

Planen tar avstamp i bibliotekslagen som lyfter fram kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning 

och litteraturens ställning. Bibliotekslagen pekar ut prioriterade grupper och efterlyser ett 

bredare samarbete mellan bibliotek och andra verksamheter och aktörer.  

Eftersom Uddevalla kommuns bibliotek hanteras av två olika huvudmän och har olika 

inriktning som skolbibliotek och folkbibliotek skiljer sig huvuduppdragen åt. Trots detta finns 

i förslaget till biblioteksplan ett antal gemensamma färdriktningar framtagna och en 

gemensam tolkning av kommunens vision. 

 

Annelie Högberg 

Ordförande Kultur och fritidsnämnden 

 

Cecilia Sandberg 

Ordförande Barn och utbildningsnämnden 
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1. Uddevallas vision 
 

Arbetet med biblioteksplanen utgår från Uddevallas vision Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän 

Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 

 

För biblioteken innebär det att: 

• Biblioteken står för demokrati, jämlikhet och mångfald 

• Biblioteken är fantasins obegränsade rum  

• Biblioteken finns där människor är 

Biblioteksplanen bygger på Uddevalla kommuns strategiska plan 2015-2018 och de 

prioriterade områdena som har beslutats av Kommunfullmäktige.  

 

2. Omvärldens påverkan 

Nationell och internationell påverkan 

Kommuner och landsting ska anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet 

enligt bibliotekslagen1.  

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.  

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas behov och 

förutsättningar. Folk- och skolbibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga, 

människor med funktionshinder, nationella minoriteter samt personer med annat modersmål 

än svenska. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Folkbiblioteken ska främja barns 

och ungas språkutveckling och stimulera till läsning.  

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska enligt bibliotekslagen och skollagen ha tillgång till skolbibliotek2. 

Elever ska enligt Skolinspektionen ha tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Skolbiblioteket ska vara anpassat till elevernas 

behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Skolverket definierar ett 

skolbibliotek som en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till 

 
1 Bibliotekslagen 2013:801 

2 Skollag 2010:800 kap 2§36 
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elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del 

av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.3 

Andra viktiga utgångspunkter är följande internationella styrdokument:  

• UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest4  

• FN:s Barnkonvention5  

Kungliga Biblioteket har påbörjat ett arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. 

Denna strategi kan komma att påverka uppdrag och verksamheter på lokal nivå. 

 

Regional påverkan 

Västra Götalandsregionens regional biblioteksplan 2016-2019 är under framtagande. Denna 

plan kan komma att påverka uppdrag och verksamheter på lokal nivå. 

 

Lokal påverkan 
Biblioteksplanen berör samtliga prioriterade områden från strategisk plan 2015-2018: 

 

• En jämlik skola 

• Ett levande centrum 

• Ett rikt kultur- och fritidsliv 

• Goda förutsättningar för näringslivsutveckling 

• Förebyggande arbete 

• Ekologiskt hållbar utveckling 

• Attraktiv arbetsgivare 

• Resurseffektivitet 

 

Andra styrdokument som påverkar biblioteksplanen lokalt är reglementen, kulturpolitiska 

mål, respektive nämnds styrkort och ungdomsplanen. 

 

3. Syfte 
Syftet med Uddevalla kommuns biblioteksplan är att belysa bibliotekens roll i 

samhällsutvecklingen och beskriva färdriktningen för Uddevalla kommuns bibliotek 2016-

2020.  

3.1 Bibliotekens roll i samhällsutvecklingen och färdriktningen 2016-2020 
Förändringar i omvärlden påverkar både vårt samhälle och enskilda individer i en snabb takt. 

Biblioteken förändras i takt med utvecklingen. Genom att koppla bibliotekens roll i samhället 

 
3 Skolverket. Juridisk rådgivning. Skolbibliotek juni 2015. 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.172929!/Menu/article/attachment/Skolbibliotek20150623.pdf 
4 UNESCO. Bibliotekens internationella manifest 2014. 

 http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf  

IFLA = International Federation of Library Associations 
5 FN:s Barnkonvention. https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short 

 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.172929!/Menu/article/attachment/Skolbibliotek20150623.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short
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till de prioriterade områdena i strategisk plan förtydligas viktiga arbetsområden för 

biblioteken.  

3.2.1 Omvärldsanalys  
Förändrade krav på välfärden. Invånare har ökade och helt nya krav på välfärden. Från att 

människor tidigare konsumerat vill man nu i allt större grad vara medskapare6. Det innebär att 

användarnas relation till biblioteken förändras och ställer ökade krav på samverkan och 

verksamhetsutveckling. Många har behov av nya platser för att umgås, arbeta, studera mm7. 

För detta måste det finnas lokaler i samhället som är öppna, tillgängliga och kan användas för 

olika ändamål. Det finns få offentliga miljöer i samhället där människor bara kan få vara utan 

motprestationer. 

Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter. Runt om i världen ser vi hur konflikter 

mellan människor fördjupas. Demokrati och yttrandefrihet sätts under press och människor 

som står upp för de demokratiska värdena hotas.  Många grupper i samhället har inte heller 

möjlighet att själva införskaffa eller hitta efterfrågade medier av ekonomiska eller andra skäl. 

Kunskapsklyftorna kommer att öka8 och bland annat Pisarapporten larmar om försämrad 

läsförståelse hos barn och unga.9 Tillgång till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning är 

viktiga funktioner för att för att invånare ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.10  

Världens ökade globala sårbarhet i form av konflikter, klimatförändringar och 

flyktingströmmar förändrar och förnyar vårt lokalsamhälle och skapar behov av litteratur och 

information på fler språk. 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. 

Allt fler medborgare är ständigt uppkopplade och använder de digitala, ofta sociala 

arenorna istället för eller som komplement till den fysiska arenan. Även på digitala arenor 

krävs en närvaro och kompetens. Kännedom om hur informationsteknik kan användas för 

informations-, litteratur- och kunskapsinhämtning blir en allt viktigare uppgift. Digitalt 

utanförskap (oförmåga att ta del av samhällets digitala tjänster) är för många en realitet11. Nya 

medier och kanaler för information kräver nya sätt att ta till sig information, både när det 

gäller teknik och metod. För att möta behovet krävs investeringar i ny teknik, kunskap och 

fortbildning.  

 

3.2.2. Roll i samhällets utveckling 
Biblioteken ska vara tillgängliga och relevanta för alla. Öppenhet, möjlighet till delaktighet 

och medverkan skapar social sammanhållning och bättre folkhälsa.12 För att möta nya krav på 

medskapande och delaktighet bjuds användarna in på olika sätt för att själva bli aktörer och 

skapa verksamhet. Genom bibliotekens utbud av medier och tjänster skapas ett rikt kultur- 

och fritidsliv. Biblioteken bidrar genom sin verksamhet, samverkan med andra aktörer och 

sina lokaler till en levande miljö i centrum. Biblioteken är neutrala platser, ingen behöver 

 
6 Bibliotek i nationens tjänst. Slutrapport. Kairos Futures 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 PISA, http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf 
10 För det demokratiska samhällets utveckling, Svensk  biblioteksförening. 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-

UTSKRIFT.pdf 
11 http://www.soi2014.se/internets-spridning-har-inte-helt-stannat-upp/anvandning-av-internet/ 
12 Taking a participatory approach to development and better health, 

http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/who_rs_-final_sept-2015.pdf 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf
http://www.soi2014.se/internets-spridning-har-inte-helt-stannat-upp/anvandning-av-internet/
http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/who_rs_-final_sept-2015.pdf


 

 

BILAGA 5 

riskera att bli ifrågasatt varför de är där. Biblioteksrummet är en viktig arena för att få vara i 

ett socialt sammanhang. Allmänheten har ett högt förtroende för biblioteken13 , ett förtroende 

som behöver förvaltas och utvecklas. 

För att motverka polariseringen och främja demokrati arbetar biblioteken för fri åsiktsbildning 

och yttrandefrihet genom att erbjuda verksamhet och medier som är anpassade efter de behov 

av kunskap, information och upplevelser som människor har. Bibliotekens utbud av media ska 

vara kvalitativt och tillgängligt, det läsfrämjande arbetet och kunskapsförmedlingen ska bidra 

till folkbildning, det livslånga lärandet och till en jämlik skola, vilket också ger goda 

förutsättningar för näringslivsutveckling. Bibliotekens läsfrämjande arbete syftar till att öka 

läsförståelsen, inspirera och skapa lust till berättelser och läsande. Biblioteken stöder lärandet 

och är tätt ihopkopplat med kunskap i livets olika skeenden och åldrar. Barn och unga är en 

prioriterad grupp både i bibliotekslag och lokala styrdokument.  

Biblioteken ska verka för ökad kännedom om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Nya medieformat utökar 

bibliotekens innehåll och vidgar bibliotekens uppgifter. Den digitala delaktigheten och 

förmågan att bedöma och kritiskt granska information är en av bibliotekens uppgifter. Teknik 

och digitala tjänster utvecklas i snabb takt och för att biblioteken ska kunna hålla jämna steg 

med utveklingen krävs investering i både ny teknik och kunskap.  

Biblioteket är en lärande organisation där personalens kompetensutveckling är en 

förutsättning för att kunna fortsätta vara en aktiv del i samhällsutvecklingen.  

Bibliotekens verksamhet är av tradition ekologiskt hållbar och ny teknik kan ge fler 

möjligheter att arbeta resurseffektivt.   

 

3.2.3  Bibliotekens färdriktning 2016-2020 
Utifrån visionen, omvärldsanalysen och de prioriterade områdena har tre färdriktningar 

arbetats fram som tillsammans pekar ut riktningen för bibliotekens verksamheter under 

perioden 2016-2020. Den första gäller för samtliga bibliotek i Uddevalla kommun, den andra 

berör folkbiblioteken i synnerhet, och den tredje berör främst skolbiblioteken.   

Gemensam färdriktning 
Biblioteken är redskap - genom livets skeden - för alla att använda när som helst.  

Biblioteksanvändandet ökar för varje år. Biblioteken bidrar till livslångt lärande, bildning och 

delaktighet. Det är enkelt för alla att ta del av litteratur, information och aktiviteter. 

Biblioteken gör berättelser tillgängliga och håller språken levande. Möten skapar broar inom 

och mellan människor. Här finns plats för kreativitet och utveckling.  

Medarbetarnas kompetens och omvärldsbevakning säkerställer kvalitet, god service och gott 

bemötande. 

Folkbibliotekens färdriktning 
Biblioteket är en del i det demokratiska samhället och ett forum för kunskapsförmedling, 

information och fri åsiktbildning.  

 
13 Höglund, lars & Wahlström, Eva (2015) Stöder digitaliseringen biblioteksanvändningen? Ur Fragment. 

Göteborgs universitet: SOM-institutet 
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Folkbiblioteket är en naturlig mötesplats för alla. Det är enkelt att besöka både fysiskt och 

digitalt.  

Biblioteket skapar lust kring litteratur, läsande och berättande. I bred samverkan skapar vi 

tillsammans ett bibliotek att upptäcka, uppleva, skapa och vara delaktiga i.  

Skolbibliotekens färdriktning 
Alla elever har tillgång till god skolbiblioteksverksamhet med stöd av fackutbildade 

bibliotekarier. 

Skolbiblioteken tar aktiv del i det pedagogiska arbetet för att bidra till elevernas 

måluppfyllelse i alla ämnen.  

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas lust till läsning och litteratur. 

Skolbiblioteken fördjupar elevernas medie- och informationskompetens för ökad delaktighet i 

ett demokratiskt samhälle. 

 

4. Nämnderna strategiarbete 
Nämnderna arbetar fram strategier i sina styrkort med utgångspunkt i biblioteksplanen.  

Barn och utbildningsnämnden samt Kultur och fritidsnämnden bör i sitt strategiarbete 

särskilt beakta: 

Samverkan mellan de olika biblioteken 

Kultur och fritidsnämnden bör i sitt strategiarbete särskilt beakta: 

Biblioteket som demokratisk mötesplats och samhällsresurs 

Bibliotekens roll som läsfrämjare främst för barn och unga 

Samarbete med andra aktörer  

Bibliotekens strategiska placering  

Teknikens roll i bibliotekens utveckling 

Barn och utbildningsnämnden bör i sitt strategiarbete särskilt beakta: 

Skolbibliotekens roll i lärandeprocessen 

 

5. Kommunicering av dokumentet  
Biblioteksplanen skickas till kultur och fritidsnämnden samt barn och utbildningsnämnden för 

att användas som underlag vid den årliga budget och planeringsprocessen och i arbetet med 

nämndernas internbudget och verksamhetsplan. Planen skickas till övriga nämnder för 

kännedom.  
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6. Uppföljning och utvärdering 
Bibliotekschefen äger dokumentet och håller i uppföljning och utvärdering. Uppföljning av 

nämndernas strategier sker årligen inom ramen för ordinarie styr- och ledningssystem. En 

arbetsgrupp med representanter från de två förvaltningar som tagit fram biblioteksplanen 

tillsätts i samband med uppföljning och utvärdering. Bibliotekschef är sammankallande. 

 

7. Revidering  
Dokumentet ska revideras senast inom 5 år i dialog med förvaltningarnas kontaktpersoner för 

biblioteksplanarbetet.  

 

8. Bilagor 
Bilaga. Förslag på aktiviteter kopplade till bibliotekens strategiarbete. 
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Bilaga  
Förslag på aktiviteter kopplade till bibliotekens strategiarbete. 

Dessa förslag är framtagna utifrån de olika uppdrag som biblioteken har och utgör ett stöd för 

förvaltningarnas biblioteksverksamheter och genomförande av biblioteksplanen. För 

folkbiblioteket är förslagen på aktiviteter framför allt ett resultat av den fokusgrupp som 

medverkat. 

Gemensamma aktiviter 
Folk- och skolbiblioteken fördjupar samarbetet för att utveckla verksamheterna.  

Grundskolebibliotekets aktiviteter 
Grundskolans centrala skolbiblioteksorganisation består av fackutbildade bibliotekarier som 

arbetar med att stödja och utveckla skolornas biblioteksverksamhet. Insatser görs 

huvudsakligen inom områdena skolbiblioteksutveckling, lässtimulans och medie- och 

informationskompetens och syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen.  

Arbetet sker i nära samverkan med skolornas pedagoger och annan personal, det förändras 

och utvecklas utifrån hur behoven ser ut. Insatserna görs på olika nivåer – direkt till elever, till 

pedagoger, till den enskilda skolenheten samt på övergripande nivå inom grundskolan. 

Den centrala skolbiblioteksorganisationen inom grundskolan utvärderas kontinuerligt för att 

arbetet ska utvecklas vidare. 

Gymnasiebibliotekets aktiviteter 
Gymnasiebiblioteket är en del i utbildningsväsendet och strävar efter att vara ett pedagogiskt 

och didaktiskt centrum i samverkan med pedagoger, skolledning och elever. Insatser görs 

huvudsakligen inom områdena lässtimulans och medie- och informationskompetens och 

syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen.  

Biblioteket erbjuder och synliggör ett aktuellt och relevant medieutbud, samt undersöker 

möjligheterna att även utanför skolans nätverk tillgängliggöra fler databaser som skolan 

abonnerar på. 

För att främja utvecklingen sker kontinuerlig utvärdering av verksamheten. 

Folkbibliotekets aktiviteter 
Arbetar läsfrämjande samt erbjuder aktuella medier på de språk som efterfrågas.   

Vidareutvecklar och tar fram rutiner för samverkan med andra aktörer.  

Utvecklar olika former av mobila bibliotek och hittar nya vägar för marknadsföring. 

Tar till vara invånarnas egna initiativ att själva vara aktörer i biblioteksverksamheten.  

Utvecklar bibliotekets e-tjänster och fortsätter den utveckling av självbetjäning som påbörjats.  

Utreder förutsättningarna för stadsbibliotekets placering samt bevakar och utreder filialernas 

roll och placering. 
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Uppföljning av rutin för utdrag ur belastningsregister vid 

anställning 

1. Bakgrund 

Kort bakgrund till kontrollpunkten 

Kultur och fritid möter barn och ungdomar i de flesta verksamheter och ingen 

uppföljning har skett sen samverkansgruppen fattade beslut om införande av rutin för 

utdrag av belastningsregister. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas 

skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Utdraget har kommit till som ett led i 

genomförande av EU: direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn samt barnpornografibrott. 

 

Bestämmelserna i skollagen om registerkontroll av personal har kompletterats med en 

lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Lagen trädde i 

kraft 18 december 2013. Med barn avses personer under 18 år. 

 

Rutin för utdrag ur belastningsregister avser all personal som nyanställs efter 2015-11-

09 oavsett anställningsform. Rutinen gäller för visstidsanställda, praktikanter och 

tillsvidareanställda vid kultur och fritid med undantag för förvaltningschef, 

avdelningschefer samt administrativa avdelningen. 

2. Avgränsningar 

Vilka delar av en process/rutin är det som har kontrollerats? Har det gjorts några 

avgränsningar i kontrollen?  

Kontrollmomentet avser att se om rutin för kontroll av utdrag från belastningsregister i 

samband med anställning följs, perioden för uppföljning av anställningar mellan 2019-

06-01--2020-07-31. Antal anställda var 229 personer varav 125 hade anställning före 

2019-06-01 och ska därmed inte granskas. Granskningen avsåg 104 anställningar. 

3. Metod 

Vilken metod har använts vid kontrollen? Exempelvis, stickprover, intervjuer, enkät osv.  

Genom att kontrollera på samtliga anställningsavtal för granskningsperioden att 

kryssruta är i bockat och att datum är ifyllt när utdraget är daterat. 

4. Resultat 

Vad har kommit fram i granskningen?  

Granskning sker i två steg, första steget är att se vilka anställningar inom granskningsperioden där 

registrering av utdrag skett i IT-stödet Medvind. Det andra steget är att kontrollera att det som är 

registrerat i IT-stödet stämmer överens med vad som är angivet på själva anställningsavtalet. 
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Granskning av registrering av uppvisat utdrag i IT-stödet medvind visar att det finns olika sorters 

intyg som har visats upp i samband med anställning.  

 

Blankettnamn 442.3 ”Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret”, används om 

individen själv vill kontrollera sina uppgifter i belastningsregistret. Utdraget ska inte användas 

som ett intyg för att visa att du inte är straffad. 

 

Blankettnamn 442.5 ”Arbete inom skola eller förskola samt fritidshem eller annan pedagogisk 

verksamhet”, (till exempel öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då förskola 

och fritidshem inte erbjuds). 

 

Anställningar 

att granska 

Antal registrerade med 

utdrag från 

belastningsregister 442.3 

Antal registrerade med 

utdrag från 

belastningsregister 442.5 

Antal anställningsavtal 

som saknar registrering 

av belastningsregister 

 

104 

 

71 

 

9 

 

24 

 

 

Antalet granskade 

anställningsavtal som EJ är 

registrerat i IT stödet 

Medvind 

Granskning av 

anställningsavtalen 

visade att både bock och 

datum var ifyllt 

Granskning av 

anställningsavtalen 

visade att både bock 

och datum saknades  

Anställnings-

avtalen saknades 

i pärmen 

 

24 
 

8 
 

14 
 

2 

 

 

Resultatet visar att 71 utdrag från belastningsregistret är fel utdrag. Utdrag 442.3, ”Utdrag för att 

kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret”, används om individen själv vill kontrollera sina 

uppgifter i belastningsregistret. Utdraget ska inte användas som ett intyg för att visa att du inte är 

straffad i samband med anställning. 

 

Resultatet visar att 9 utdrag från belastningsregistret är korrekt. Utdrag 442.5 ”Arbete inom skola 

eller förskola samt fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet”, (till exempel öppen förskola, 

öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds) är det utdrag 

från belastningsregistret som kultur och fritid ska använda i samband med anställning. 

 

Resultatet visar att 24 anställningar saknar registrering i IT-stöd Medvind.  

Vid kontroll av de 24 anställningar som saknade registrering i IT-stödet Medvind i förhållande till 

anställningsavtalet i pärm blev resultatet att bock och datum är angivet på 8 av avtalen, på 14 

anställningsavtal saknades både bock och datum och 2 anställningsavtal saknades i pärm.   
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Antalet totala anställningar som omfattas under granskningsperioden är 229 varav 125 anställningar 

var ingångna före granskningsperioden och har av det skälet ej granskats. 

 

Sammantaget visar resultatet att det är totalt 16 anställningsavtal av 104 där utdrag från 

belastningsregistret ej uppvisats enligt rutin. 

 

Granskning av anställningsavtal där ifylld ”bock” och angivet datum från när utdraget är beställt 

visar annat resultat än vad som var registrerat i IT – stödet Medvind. 

 

5. Slutsatser och rekommendationer 

Vilka slutsatser har dragits av granskningen och vilka rekommendationer ges för 

fortsatt arbete utifrån resultatet från granskningen. Exempelvis: ytterligare kontroller i 

nästa års internkontroll, säkrat upp rutiner för ökad efterlevnad osv.  

 

Utdrag från polisen.se visar nedan vilka utdrag som finns att ansöka om hos polisen. Eventuellt har 

det tillkommit fler blankettval sen kultur och fritid skrev rutinen 2015 och sannolikt bytt sifferid för 

blankettnamn eftersom resultatet visar att 74 har visat upp ej ett godkänt intyg 442.3 då det är detta 

som inkommit och inte det som avses för kultur och fritids verksamheter. 

 

 
 

Revidering av rutin så att det tydligt framgår att information om uppvisat utdrag från 

belastningsregistret sker i två steg.  

 

Första steget är att chef begär utdrag och specificerar att det är blankett 442.5 som efterfrågas inom 

kultur och fritidsverksamheter. Chef markerar i kryssruta på anställningsavtalet och anger datum 
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när utdraget är uppvisat. Chef lämnar anställningsavtal till personalredogörare som ansvarar för steg 

två. 

 

I steg två registreras datum och giltighetstid av utdraget för anställning och anställningsavtalet i IT-

stödet Medvind. 

 

Såhär står det i nuvarande rutin; 
När anställningsbeslutet tecknas ska kryss anges samt datum from när utdraget ur 

belastningsregistret är daterat.  

 
Utdraget kan lämnas eller visas upp i original till anställande chef. Därefter skickas 

anställningsbeslutet till personalredogörare som registrerar i Medvind arbetstid att utdrag ur 

belastningsregistret är uppvisat. 

 

 

Återkoppla till chefer om resultatet från internkontrollen samt informera om nya rutinen på en 

chefsträff i början av 2021. Viktigt att vid rekrytering av nya tjänster att det framgår vilken 

sifferbeteckning som man begär in 
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2015-11-11 
 

 

Beslutad i Kultur och fritids ledningsgrupp 2015-10-30 

Beslutad i samverkansgrupp 2015-11-09 

 

 

 

  

  

Kultur och fritid 

Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

   

Registerkontroll av personal inom Kultur och fritid 

Bestämmelserna i skollagen om registerkontroll av personal har kompletterats med en 

lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Lagen trädde i 

kraft 18 december 2013. Med barn avses personer under 18 år. 

 

Rutinen avser: All nyanställd, både visstidsanställd och tillsvidare, personal vid kultur 

och fritid med undantag för förvaltningschef, avdelningschefer samt administrativa 

avdelningen. Rutinen avser även praktikanter enligt beslut i samverkansgrupp  

2015-11-09. 

 

Utdraget ska visas upp i slutet av rekryteringsprocessen, d.v.s. först när det är klart vem 

som tilldelats arbete i verksamheten. Anställningen får inte påbörjas innan utdrag 

lämnas eller uppvisas. Ett utdrag får vara upp till ett år grammalt.  

 

När anställningsbeslutet tecknas ska kryss anges samt datum from när utdraget ur 

belastningsregistret är daterat.  

 
Utdraget kan lämnas eller visas upp i original till anställande chef. Därefter skickas 

anställningsbeslutet till personalredogörare som registrerar i Medvind arbetstid att 

utdrag ur belastningsregistret är uppvisat. 

 

Anställande chef kan begära lista över tidsbegränsningen för visstidsanställd personal 

av personalredogörare som tas ut via Medvind arbetstid. 

 

Det är den enskilde som själv begär utdrag från www.polisen.se – sök via service, 

blanketter, registerutdrag. Det tar ca två veckor att få det beställda utdraget.  

 

Denna rutin gäller inte för tillsvidare anställningar som ingåtts 2015-11-09.  

 

Referens 

Registerkontroll av personal: 2 kap. 31-33 §§ skollagen (2010:800) Svensk 

författningssamling 2010:800 Skollag (2010:800) - riksdagen.se 

Registerkontroll av personer som ska arbeta med barn: Lagen (2013:852) Svensk 

författningssamling 2013:852 Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska 

arbeta med barn - riksdagen.se 

http://www.polisen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2013852-om-registerkont_sfs-2013-852/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2013852-om-registerkont_sfs-2013-852/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2013852-om-registerkont_sfs-2013-852/
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Handläggare 

Ekonom Monica Laigar-Strandberg 

Telefon 0522-69 64 22 
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se 

 

Internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2021. Planen 

består av en kommungemensam kontrollpunkt, distansarbete/tecknande av avtal om 

distansarbete mellan arbetsgivare och medarbete. I planen finns två 

förvaltningsspecifika kontrollpunkter dessa är: uppföljning av rutin för konstregister och 

effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av Covid-19.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-23 

Bilaga 1: Risk- och väsentlighetsanalys kommungemensam 2021 

Bilaga 2: Risk- och väsentlighetsanalys förvaltningsspecifik 2021 

Bilaga 3: Kommungemensam kontrollpunkt internkontrollplan 2021 

Bilaga 4: Förvaltningsspecifika kontrollpunkter internkontrollplan 2021 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna internkontrollplan 2021 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som 

gäller för verksamheten (KL 6 kap. §7). Det är alltid respektive nämnd som har det 

yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån 

”Riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun” (KF 2011-11-11 §282) att skapa 

konkreta rutiner för den egna kontrollens organisation, utformning och funktion. 

 

Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet 

och ekonomi. Den interna kontrollen säkerställer på en rimlig nivå att verksamheten 

lever upp till satta mål och är kostnadseffektiv, dvs. har en god ekonomisk hushållning. 

Information om verksamheten och den finansiella rapporteringen ska vara 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig samt att man följer de regler som finns och att 

möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska med utgångspunkt från 

antagen internkontrollplan, rapporteras till och godkännas av nämnden senast i 

december innevarande år.  
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Enligt utfärdade tillämpningsanvisningar av kommunledningskontorets 

ekonomiavdelning ska en interkontrollplan innehålla: 

 

 Genomförd risk- och väsentlighetsanalys 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

 Omfattningen av uppföljningen (frekvensen) 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

 Till vem som uppföljningen ska rapporteras 

 När uppföljningen ska ske. 

 

Inför 2021 år internkontrollplan har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram förslag 

till risk- och väsentlighetsanalys för förvaltningens föreslagna kontrollpunkter då tid för 

att kultur och fritidsnämnden genomför detta arbete under hösten har varit svårt att 

hinna på grund av olika omständigheter. Återrapporteringen av granskningen redovisas i 

december 2021. 

 

Kultur och fritidsnämndens internkontrollplan 2021 innehåller följande kontrollpunkter: 

Kommungemensamma kontrollpunkter 

Distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och medarbete. 

Kontinuerligt distansarbete ska enligt bestämmelserna regleras i ett skriftligt avtal 

mellan arbetsgivare och medarbetare. Granskning sker genom kvantitativ uppföljning 

genom enkät till medarbetare som arbetar hemifrån. 

Förvaltningsspecifika kontrollpunkter 

Uppföljning av rutin för konstregister. Att undersöka om rutinen fungerar för 

nyregistreringen, utlåning och återlämnande av konst. Att genom stickprov kontrollera 

om konstverk är registrerade och om processen runt utlåning av konst fungerar 

tillfredsställande. 

 

Effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter på grund av Covid-19. 

Att utvärdera de åtgärder som vidtogs ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Samtliga 

verksamheter på kultur och fritidsförvaltningen undersöks, genom intervjuer med 

enhetschefer.  

 

 

 

 

 

Paula Nyman Monica Laigar-Strandberg 

Tf förvaltningschef Ekonom 

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen och Uddevalla kommuns revisorskollegium 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 2021 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (2) 

Datum: 2020-09-15 Dnr: KS 2020/00558  

 

BILAGA 1 

Sammanträde 

Process/rutin: Distansarbete/tecknande av avtal om 

distansarbete mellan arbetsgivare och medarbetare 

Avdelning: Kommunledningskontoret/personalavdelningen  

Uppgiftslämnare: Feniks Beka, HR-Controller 

Syfte 

Beskriv bakgrund och syfte till att processen/rutinen har kommit upp som ett 

kontrollområde. Det kan till exempel ha sitt ursprung i registrerade avvikelser eller 

något annat. 

 

Kommunstyrelsen antog 2019-12-18 Bestämmelser för distansarbete. En central del i 

bestämmelserna är att det ska finnas ett avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 

medarbetare.  

 

Omfattningen av distansarbete har under 2020 på grund av covid-19 ökat mycket 

kraftigt. Sannolikt kommer omfattningen framöver att ligga kvar på en högre nivå än 

innan pandemin.  

 

Personalavdelningen genomförde under första kvartalet 2020 en undersökning gällande 

distansarbete i kommunen som visade på att det ofta saknades avtal mellan arbetsgivare 

och medarbetare. Mot den bakgrunden har personalavdelningen föreslagit distansarbete 

som ett gemensamt internkontrollområde. Även kommundirektören har bland flera 

förslag föreslagit distansarbete.  

 

Syftet med att kontrollera distansarbete är att säkerställa att det i enlighet med 

Bestämmelser för distansarbete finns avtal mellan arbetsgivare och medarbetare vid 

kontinuerligt distansarbete. Därutöver syftar kontrollen till att följa upp undersökningen 

som genomfördes 2020 av kommunledningskontorets personalavdelning.  

 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Här analyserar och beskriver du vilka kritiska faktorer som finns inom 

processen/rutinen. 

 

Avtal mellan arbetsgivare och medarbetare utgör grunden för att distansarbete ska 

kunna bedrivas på ett rättssäkert och effektivt sätt. Krav på avtal bidrar också till att 

chefer och medarbetare måste sätta sig in i bestämmelserna för distansarbete, det vill 

säga kunskaperna om distansarbete ökar, vilket i sin tur bidrar till positiva effekter.    
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BILAGA 1 

 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Här analyserar du de kritiska faktorerna och beskriver vad konsekvensen blir om 

processen/rutinen/systemet inte fungerar. Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig 

skala: 1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

Genom att inte reglera kontinuerligt distansarbetet i ett skriftligt avtal förlorar 

Uddevalla kommun kontrollen över och insyn i medarbetarens arbetsuppgifter, 

arbetsmiljö, säkerhet. Samtidigt skapar det oklarhet i organisationen när den anställde är 

på arbetsplatsen, vilket kan ha flera negativa konsekvenser för verksamheten. Att följa 

bestämmelserna kommer att tydliggöra hur och när arbete på distans kan ske och vilka 

överväganden som måste göras av både arbetsgivare och medarbetare.  

 

Konsekvenserna av att inte följa bestämmelserna skulle vara kännbara för arbetsgivaren, 

det vill säga en trea på den fyrgradiga ”konsekvensskalan”.   

 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala:1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

Utan god kännedom om bestämmelserna för distansarbete och utan ett avtal mellan 

arbetsgivare och medarbetare görs bedömningen att det är sannolikt att fel kommer att 

begås, dvs en fyra på den fyrgradiga konsekvensskalan. 

 

Åtgärd 

Här beskriver du vilken åtgärd som vidtas och om processen/rutinen/systemet tas med i 

kommande internkontrollplan. 

 

Punkten föreslås tas upp i kontrollplan för 2021 som en gemensam internkontrollpunkt. 

Kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets personalavdelning, föreslås 

ansvara för att kontrollen genomförs.  



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (3) 

Datum: 2020-11-23 Dnr: KFN 2020/156  

 

BILAGA 2 
 

Rutin för konstregister  

Kultur och fritid, förvaltningsspecifik kontrollpunkt 2021  

 

Uppgiftslämnare: Administrativa avdelningen 

Syfte 

Kultur och fritid har som särskild uppgift enligt Reglemente för Kultur och 

fritidsnämnden att ”ansvara för konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och 

byggnader, samt vårda, underhålla och utveckla kommunens konstsamling”.  

 

Kommunens konstsamling uppgår till ca 4 000 föremål. Det kan finnas en osäkerhet i 

bedömningen av att en post i konstregistret kan bestå av flera verk som slagits samman 

till en gemensam post. Kommunens konstinnehav förändras inte mycket över tid. Varje 

år köps det in några verk medan några tas bort. Däremot är det många som byter plats, 

huvudsakligen från en kommunal lokal till en annan. Konstverken finns utplacerade 

runt om i kommunen. Syftet är att se om processen kring registrering av nya konstverk, 

utlåning samt återlämning av konst fungerar tillfredställande. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Om processen kring nyupplägg, utlåning och återlämning av konstverken inte fungerar 

ökar risken att konstverk försvinner eller flyttas utan att det registreras i konstregistret, 

byter plats.  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

1.Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

 

Om denna process/rutin inte fungerar är det en risk att kommunens konstsamling inte är 

registrerad. Detta kan ur ett ekonomiskt perspektiv vara besvärande.  

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

1.Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. 

 

I tidigare granskning fanns svårigheter att utföra uppdraget på grund av tidsbrist för 

arbete med inventering och uppdatering av registreringen samt att utrymme för enklare 

underhåll av konstverken saknas. Sannolikheten för att ett fel ska inträffa är stor.  

Åtgärd 

Att följa upp granskning 2016 och undersöka om rutin för nyupplägg, utlåning och 

återlämning av konstverk fungera.  Föreslår att denna kontrollpunkt är med i 

internkontrollplan 2021. 



 

 

 

 
 

 
Risk- och väsentlighetsanslys 2 (3) 

2020-11-23 Dnr: KFN 2020/156  

 

 

      

     

    

  

BILAGA 2 
 

Effekter för barn och unga utifrån förändring av verksamheter 

på grund av Covid-19 

Kultur och fritid, förvaltningsspecifik kontrollpunkt 2021 

Uppgiftslämnare: Administrativa avdelningen 

Syfte 

Beskriv bakgrund och syfte till att processen/rutinen har kommit upp som ett 

kontrollområde. Det kan till exempel ha sitt ursprung i registrerade avvikelser eller 

något annat. 

Med pandemins intåg under våren 2020, var förvaltningens öppna verksamheter 

tvungna att utan större dröjsmål hitta nya arbetssätt och restriktioner för besökare för att 

minska smittspridningen och samtidigt vara fortsatt tillgängliga för barn och unga i 

kommunen i största möjliga utsträckning.  

En rad olika åtgärder vidtogs, som skiljdes åt mellan varandra.  

Syftet med undersökningen är att utvärdera de åtgärder som vidtogs ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Här analyserar och beskriver du vilka kritiska faktorer som finns inom 

processen/rutinen. 

I processen att anpassa verksamhet med kort framförhållning utifrån tolkningar av 

nationella riktlinjer som ännu inte är beprövade, uppstår många kritiska moment. 

Dels handlar det om att fatta rimliga beslut i bemärkelsen hållbara, genomförbara och 

säkra. 

Dels handlar det om kommunikationen av genomförda förändringar; vilka kanaler 

används, är informationen begriplig, når den de tänkta målgrupperna? 

 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Här analyserar du de kritiska faktorerna och beskriver vad konsekvensen blir om 

processen/rutinen/systemet inte fungerar.  

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

4. Allvarlig.  

Är beslutet inte hållbart 

Är beslutet inte genomförbart 
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Är beslutet inte säkert 

 

Är kommunikationen inte i rätt kanaler 

Är kommunikationen inte begriplig 

Når kommunikationen inte rätt målgrupp 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. Välj en siffra och motivera ditt 

val. 

 

3. Sannolik.  

Detta för att liknande situation inte skett förut. 

Åtgärd 

Här beskriver du vilken åtgärd som vidtas och om processen/rutinen/systemet tas med i 

kommande internkontrollplan. 

Punkten föreslås tas upp i kontrollplan för 2021. Samtliga verksamheter på kultur och 

fritidsförvaltningen undersöks, genom intervjuer med enhetschefer.  
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Internkontrollplan år 2021 – kommungemensam internkontrollpunkt 

   Datum: 2020-09-15 

   Nämnd: Samtliga nämnder 

   Handläggare: Feniks Beka, HR-Controller 

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens/tids- 

period 

Återrapportering 

Distansarbete/tecknande 

av avtal om 

distansarbete mellan 

arbetsgivare och 

medarbetare 

Kontinuerligt distansarbete ska 

enligt bestämmelser regleras i 

ett skriftligt avtal mellan 

arbetsgivare och medarbetare 

 

Fråga: Har ett skriftligt avtal 

mellan arbetsgivare och 

medarbetare upprättats med 

de medarbetare som 

kontinuerligt arbetar på 

distans? 

 

Kvantitativ 

uppföljning. Enkät ska 

skickas till 

medarbetare som 

arbetar hemifrån (ej 

till medarbetare som 

rent fysiskt är bundna 

en viss arbetsplats) 

 

 

Kommunledningskontorets 

personalavdelning. 

 

HR-Controller vid 

kommunledningskontorets 

personalavdelning planerar 

och genomför enkätutskick 

samt sammanställer 

enkätsvar. Bistår med 

sakkunskap i 

förvaltningarnas lämnande 

av kommentarer och 

analyser. 

 

Undersökningen 

ska omfatta 

perioden 1 april 

- 30 september 

2021 

Rapport till 

kommundirektör samt 

till samtliga nämnder 

enligt rutiner för 

internkontroll 
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BILAGA 3 

FÖRKLARINGAR 

Process/rutin 

Rubricera det kontrollområde som innefattar den process/rutin som ska granskas. 

Kontrollmoment 

Beskriv något fördjupat vilken specifik del av processen/rutinen som ska kontrolleras. 

Kontrollmetod 

Beskriv tillvägagångssätt, hur kontrollen ska genomföras? Ange om det ska genomföras intervjuer, enkäter, granskning av underlag, 

etc.  

Kontrollansvarig 

Ange den funktion som ansvarar för att kontrollen utförs enligt plan. Det ligger i funktionen att utse vem som ska planera och utföra 

arbetet, och även det kan med fördel skrivas in i planen. Om flera funktioner ska samarbeta för att kontrollen ska kunna genomföras 

är det bra att beskriva kort vem som gör vad. 

Frekvens 

Beskriv hur många gånger och under vilken tidsperiod som kontrollen ska genomföras. 

Återrapportering 

Beskriv 
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Internkontrollplan år 2021 

   Datum: 2020-11-23 

   Nämnd: Kultur och fritidsnämnden 

     

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Effekter för barn och 

unga utifrån förändring 

av verksamheter på 

grund av Covid-19 

Se vilka förändringar som 

genomfördes under våren 

2020 och på vilka grunder 

de gjordes 

Att undersöka samtliga 

verksamheter genom 

intervju av enhetschefer 

Utvecklare Våren 2021 Till förvaltningschef 

och nämnd i samband 

med återrapportering av 

2021 års 

internkontrollplan 

Uppföljning av rutin för 

konstregister 

Undersöka om kommunens 

konstverk är registrerade. 

Hur fungerar utlåning och 

återlämning av konst. 

Uppföljning av 

interkontrollplan 2016. 

Att genom stickprov 

kontrollera konstverken 

och följa upp rutin för 

konstregister 

Handläggare Hösten 2021 Till förvaltningschef 

och nämnd i samband 

med återrapportering av 

2021 års 

internkontrollplan 
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FÖRKLARINGAR 

Process/rutin 

Rubricera det kontrollområde som innefattar den process/rutin som ska granskas. 

Kontrollmoment 

Beskriv något fördjupat vilken specifik del av processen/rutinen som ska kontrolleras. 

Kontrollmetod 

Beskriv tillvägagångssätt, hur kontrollen ska genomföras? Ange om det ska genomföras intervjuer, enkäter, granskning av underlag, 

etc.  

Kontrollansvarig 

Ange den funktion som ansvarar för att kontrollen utförs enligt plan. Det ligger i funktionen att utse vem som ska planera och utföra 

arbetet, och även det kan med fördel skrivas in i planen. Om flera funktioner ska samarbeta för att kontrollen ska kunna genomföras 

är det bra att beskriva kort vem som gör vad. 

Frekvens 

Beskriv hur många gånger och under vilken tidsperiod som kontrollen ska genomföras. 

Återrapportering 

Beskriv när resultatet av kontrollen ska redovisas och var/till vem. 
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Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2020-12-08 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Attestantförteckning Kultur och fritid 2020-10-19 

 

Bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen och dess utskott 

 beslut KS 2020-11-25 § 357 

 informationssäkerhet vid videomöten 

 

Justering av kommunbidrag 2020 

 beslut KS 2020-11-25 § 355 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-11-05 

 

Kommunens flerårsplan 2021-2023 med budget 2021 

 beslut KF 2020-11-11 § 250 

 förslag 

 

Omräkning av kommunbidrag 2021 till löpande pris 

 beslut KS 2020-11-25 § 356 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-11-05 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Personal 

 Förslag till ny personaldelegation 2020-11-18 

 beslut KS 2020-11-125 § 352 

 beslut KF 2020-11-11 § 251 

 Strategisk plan 2020 

 Styrkort 2020 

 

Riktlinjer för internationella avtal och andra överenskommelser 

 beslut KF 2020-11-11 § 259 

 Riktlinjer för internationella avtal och andra överenskommelser 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Stefan Apelman 

Tf förvaltningschef Webbredaktör 

jofl02
Maskinskriven text
22.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-11-30 Dnr KFN 2020/00006 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-12-08 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att stänga idrottshallarna från och med 2020-11-20 och tills 

vidare för att begränsa smittspridning av Corona-Covid-19 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att till viss del stänga Walkesborgsbadet från och med 

2020-10-30 
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