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1 Sammanfattning 
Stora projekt pågår i förvaltningen såsom framtagande av friluftsplan, utveckling av 
Rimnersområdet, ny simhall och lokaler för kulturlivet. Parallellt pågår konsekvensanalyser av 
besparingsåtgärder. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på delåret på 3,3 mkr och prognostiserar ett 
överskott på 3,2 mkr för 2020. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 
såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang, senarelagda projekt samt att 
nystartad verksamhet på Källdal - kallad Rampen inter kommer får full ekonomisk effekt och att det 
är en obalans i förhållande till minskad kommunbidragsram för 2020. 

En förstudie för att tillgängliggöra lokaler för kulturverksamhet i centrala Uddevalla är genomförd. 
Syftet är att åtgärda den stora brist på lokaler för kulturaktörer som råder i Uddevalla, bevara och 
tillvarata kulturhistoriskt intressanta byggnader i stadskärnan och bidra till ett mer levande och 
attraktivt centrum. Detta är ett steg i Uddevallas riktning om att vara en självklar tillväxtmotor för 
en mer utvecklad region. 

På kultur och fritidsförvaltningen pågår förarbete till utformning av ett modernt stöd till 
civilsamhället (KF uppdrag om föreningsstöd), så att den kommunala organisationen på bästa sätt 
kan möta samhällsförändringar i samverkan med ideella aktörer. Därtill är det stora projektet med 
tillskapande av ny simhall på Rimnersområdet i full gång, liksom renovering och 
tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Det är tydliga bidrag till riktningen om att utveckla ett 
tryggt samhälle tillsammans. 

Ett annat viktigt bidrag till riktningen är att åstadkomma balans mellan utbudet av låg-respektive 
högintensiva verksamheter för att erbjuda meningsfull fritid för fler. Detta har legat till grund för 
utformningen av nyinvigda Rampen på Källdal samt i de utökade aktiviteterna på Emaus Lantgård. 

Genom kultur och fritidsnämndens arbete med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv, och 
nu särskilt genom framtagande av kommungemensam friluftsplan, bidrar nämnden både till ett 
långsiktigt, hållbart och användarvänligt friluftsliv för våra medborgare samtidigt som vi synliggör 
och platsutvecklar våra besöksmål för turismnäringen. 

Kultur och fritidsnämnden står också inför kraftiga besparingar och förvaltningen har arbetat hårt 
med att genomlysa samtliga verksamheter för att hitta effektiviseringsmöjligheter. Mycket är 
genomfört men stora delar återstår. Förvaltningen har därför ägnat våren åt att konsekvensanalysera 
nedläggningseffekter av hela verksamheter. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden 

Mkr 
Nettokostnad tom 
augusti2020 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
augusti 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kultur -21,4 -22,2 0,8 0,9 

Bibliotek -14,5 -17,3 2,8 2,1 

Unga -11,1 -13,0 1,9 1,8 

Fritid -38,6 -36,1 -2,5 -1,5 

Gemensam verksamhet -7,9 -8,2 0,3 -0,1 

Kommunbidrag 96,9 96,9 0,0 0,0 

Resultat 3,4 0,1 3,3 3,2 

 

Mkr Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar -5,2 -103,7 -155,6 -44,5 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på delåret på 3,3 mkr och prognostiserar ett 
överskott på 3,2 mkr för 2020. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 
såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang, senarelagda projekt samt att 
nystartad verksamhet på Källdal - kallad Rampen inte kommer får full ekonomisk effekt och att det 
är en obalans i förhållande till minskad kommunbidragsram för 2020. 

Beslutade investeringsmedel beräknas inte att förbrukas på grund av olika omständigheter och 
beslut. Investeringar som nytt bad avviker stort mot budgeterad nivå på grund av senarelagd tidplan. 
En annan avvikelse avser investeringsmedlen för konstnärlig gestaltning, då dessa medel är helt 
avhängigt av hur kommunens olika byggprojekt fortskrider. Det är inte ovanligt att projekten 
förskjuts i tid som då påverkar när investeringen genomförs. 

Avdelning kultur och bibliotek 

Avdelning kultur och bibliotek prognostiserar ett överskott med 3,0 mkr på årsbasis. Ttill största del 
har med att nystartad verksamhet inte ger helårskostnader i förhållande till budget samt även till 
viss del är det relaterat till Covid-19. 

Offentlig kulturs verksamhetsbudget kommer att visa ett överskott på grund av att man inte har 
kunnat genomföra arrangemang som planerat utan har genomfört vissa alternativa arrangemang på 
grund av restriktioner i publikantal. Dessutom blir det ett överskott på personalbudget på grund av 
sjukskrivning samt tjänstledighet, där vikarier ej tillsatts. Överskottet bedöms bli 0,5 mkr. 

För kulturskolan beräknas ett överskott i förhållande till personalbudgeten av icke tillsatta tjänster 
på grund av kort- och långtidssjukskrivningar där det är svårt att rekrytera pedagoger. Kulturskolan 
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delar sedan länge svårighet med att rekrytera med övriga skolverksamheten i kommunen. Trots 
detta har verksamheterna utvecklats positivt. De digitala lösningarna har tagit fart på ett helt nytt 
sätt och verksamheterna har haft mer tid att kunna utveckla nya verksamhetsmetoder överlag vilket 
leder till positiv utveckling framåt. Sammantaget beräknas verksamheten ge ett överskott på 
0,4 mkr. 

Biblioteken räknar med att göra ett överskott på 2,1 mkr, som nästan helt beror på att nystartad 
verksamhet på Rampens bibliotek inte kommer att förbruka hela årets budget. Biblioteken har haft 
stängda lokaler under vår och sommar, vilket har gjort att inga vikarier har behövt tillsättas vid 
sjukdom och sjukskrivningar pga. symtom. En del program är inställda eller framskjutna på grund 
av stängningen. Alternativa lösningar under stängningen av biblioteken för att tillgängliggöra dem 
och dess service har skapats. Såsom bokutlämning på stadsbiblioteket samt via bokbussen på 
Dalaberg och Ljungskile. Äldre personer kan få ytterligare service i form av bokkassar. 
Chattfunktion för ökad nåbarhet samt förlängda lånetider. 

Den konstnärliga gestaltningen har tagit fart ordentligt med det nya sättet att hantera 
investeringsmedlen. Det ökade tempot i investeringarna i kommunen medför att man inte riktigt 
hinner med personalmässigt att planera och genomföra så att investeringsbudgeten för konstnärlig 
gestaltning används. 

Avdelning fritid och unga 

Avdelning fritid och unga prognostiserar ett överskott med 0,3 mkr på årsbasis. Prognosen baseras 
på ett nuläge där nystartad verksamhet i augusti ej förbrukar helårsbudgeten och de faktiska 
omständigheter som råder som konsekvens av Covid-19. Hela konsekvensen är svår att överblicka 
och svängningar kan inte uteslutas. 

Gemensamt fritid inkl. friluftsliv och föreningsstöd prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr. 
Avdelningen har fattat beslut om att återgå till ordinarie strukturer för bokning av lokaler och 
anläggningar, innebärande att föreningar och privatpersoner ej längre kan avboka utan kostnad. 

Anläggningar har tappat stora intäkter på grund av många avbokningar, inställda arrangemang samt 
minimalt med nybokningar, såväl från föreningar som privatpersoner. Nu tar man åter emot nya 
bokningar och hoppas att den tidigare negativa trenden avstannar/vänder. Den förväntade effekten 
av beslutade avgiftsökningar får ett begränsat genomslag på under 2020 grund av Covid-19. 
Prognosen för året beräknas till ett underskott på 0,4 mkr. 

Stängd verksamhet på Bowlinghallen och kraftigt minskade besök på Walkesborgsbadet medför 
kraftigt minskade intäkter under vår och sommar. Bowlinghallen har åter öppnat, med anpassningar 
och restriktioner i enlighet med Folkhälsomyndighetens (FHM) direktiv. Walkesborgsbadet har åter 
öppnat för säsongen och träningshallen är åter öppet även det i enlighet med FHM. Det finns stora 
förhoppningar om att besökare (skolor, grupper, privatpersoner etc.) åter skall känna sig trygga att 
besöka badet. Covid-19 är alltjämt ett bekymmer men tydligt förbättrade prognoser från FHM samt 
våra insatser med renovering/uppfräschning kommer sannolikt att öka på besöksantalet. Den 
förväntade effekten av de höjda taxorna får ett begränsat genomslag på grunda av Covid-19. Bad 
och bowling prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr. 
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Den öppna fritidsverksamheten beräknas få ett överskott på 1,4 mkr, som helt beror på att nystartad 
verksamhet i augusti på Rampens fritidsgård budgeterats för helår. Öppen fritidsverksamhet exkl. 
Rampen bedöms påverka negativt. Orsak till detta är personalkostnader för beslutade besparingar 
som ännu ej nått förväntade effekt. 

Emaus lantgård, Fritidsbanken och olika projekt räknar med ett överskott på 0,4 mkr. Orsaken 
bedöms vara effekt av genomförda besparingar samt avveckling av ungdomssamordnare. 

Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, administrativa 
avdelningen, förvaltningsgemensamma kostnader samt förvaltningens förändring av 
semesterlöneskulden. Prognosen för den gemensamma verksamheten inkl. kvarvarande 
effektivisering/besparingskrav bedöms bli ett underskott med 0,1 mkr för 2020. 

Under gemensamt finns även en budget för verksamhetsanpassningar i kultur och fritids lokaler, 
dessa medel matchar inte förvaltningens behov utan det är mycket högre. Det medför ett 
överskridande av kostnaderna för 2020. 

Utöver detta kommer förvaltningen inte att förbruka medel som var avsedda för fortbildning av 
personal och förtroendevalda mot bakgrund av krav på återhållsamhet samt att rörelsefriheten med 
anledning av Covid-19 är begränsad. 

Inför budget 2020 minskades kommunbidraget med 8,8 mkr för kultur och fritid. Kultur och 
fritidsförvaltningen har tagit fram ett antal åtgärder som beräknades ge en ekonomisk effekt på 
7,6 mkr 2020, vilket innebär att ytterligare åtgärder på 1,2 mkr behövs för att komma i balans mot 
det minskade kommunbidraget. 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T2 
2020 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat man 
T2 2020 

Resultat totalt 
T3 2019 

Resultat totalt 
T2 2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,05 3,02 1,31 1,3 1,71 2,21 

Kommentar Korttidsfrånvaro dag 1-14 ökar totalt med 0,34 procentenheter i jämförelse med T1 2020. Kvinnor står för hela 
ökningen eftersom män har minskat med 0,10 procentenheter. Sannolikt är ökningen en effekt av Covid-19 och att FHM 
rekommendationer efterlevs.  Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 
 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Kultur och fritidsförvaltningen genomför brukarundersökningar med frågor om bemötande 
i våra öppna verksamheter. Under 2020 har biblioteket undersökts. Genomgående fick 
personalens bemötande höga betyg. 

 Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får 
ett direkt svar på en enkel fråga, 
ska öka 

Kultur och fritid får frågor rörande vårt ansvarsområde. De frågor som är att betrakta som 
enkla, besvaras skyndsamt. 
 

 Andel som får svar på e-post 
inom en dag, ska öka 

Kultur och fritid har ett antal funktionsbrevlådor som bevakas löpande och besvaras med 
kort varsel. Kontaktcenter tar också emot mejl och återkopplar omgående. 

Förvaltningen rapporterar resultatet av vår synpunktshantering, där epost ingår, till 
nämnden tre gånger per år. Från januari till augusti hade över 120 ärenden till kultur och 
fritidsförvaltningen inkommit. En sammanställning av inkomna ärenden och dess 
återkoppling ska ske vid årsredovisning. 

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

Kultur och fritidsnämnden arbetar indirekt med företagsklimatet, genom arrangemang och 
kultur- och fritidsaktiviteter, för att kommunen ska vara attraktiv. 

Kultur och fritidssektorn är en växande näringsgren, som skulle kunna utvecklas. Det är ett 
uppdrag som för närvarande inte ligger på kultur och fritidsnämnden. 
 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska 
öka 

Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning 
ekologiska och etiska varor. För de inköp som görs utanför inköpsavtal finns en 
medvetenhet om att handla ekologiskt. Kultur och fritidsförvaltningens livsmedelinköp är 
marginella i förhållande till övriga förvaltningar. 
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3.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 
där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kulturverksamhet är en viktig faktor för att skapa en entreprenöriell och innovativ kultur i 
kommunen. Dessa näringar behöver ges bättre förutsättningar att verka och utvecklas, så att de kan 
skapa den positiva spinoffeffekt som forskning påvisar. För att uppmuntra och gynna den kreativa 
kraft som finns hos befolkningen, är tillgång till ändamålsenliga och billiga lokaler essentiellt, 
varför kultur och fritidsnämnden beställt en förstudie om lokaler för det lokala kulturlivet. 

Kulturavdelningen arbetar med stöd till unga arrangörer i syfte att uppnå målen för denna strategi. 
Även arbetet tillsammans med kulturföreningarna i olika arrangemang bidrar till detta. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 
kulturarbetares villkor att verka i 
kommunen 

Kultur och fritidsförvaltningen har kartlagt lokalbehov för kulturlivet. Nämndärendet 
rörande förstudie av lämpliga centrala lokaler för det fria kulturlivet ska behandlas i 
september 2020 av kultur och fritidsnämnden. Nämnden har i augusti 2020 blivit 
informerad av projektledare från samhällsbyggnad samt från den egna förvaltningen 
gällande förstudien. 

I övrigt behöver förvaltningen arbeta med Uddevallas kulturpolitik och infrastruktur för att 
över tid kunna nå resultat i frågan. 

3.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har utmaningar inom kompetensförsörjningen. Det gäller 
särskilt rekrytering till kulturskola och bibliotek, eftersom utbildade lärare är en nationell bristvara. 

Därtill minskar förmågan till att vara en attraktiv arbetsgivare när verksamhet bedrivs i icke-
verksamhetsanpassade lokaler. 
Både biblioteken och kulturskolans verksamheter konkurrerar med Göteborg då det ligger inom 
pendlingsavstånd. 

3.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden bidragit till denna strategi genom att i 
samhällsplaneringsprocessen lyfta en bredare tolkning av infrastruktur, till att också inkludera gång- 
och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik samt grön infrastruktur för rekreation och attraktivitet. 

Därtill arbetar kultur och fritidsnämnden med digital infrastruktur för ökad tillgänglighet, liksom att 
säkra en god kulturell infrastruktur. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en 
hållbar samhällsutveckling 

Förvaltningen arbetar för en hållbar samhällsutveckling i en förvaltningsövergripande 
miljöstrategi-grupp. Under perioden har interna miljörevisioner planerats, inför utförande 
under hösten. 

 
Förvaltningen har under perioden färdigställt utredningen "Framtidens stadsbibliotek", som 
innehåller förslag på ändamålsenliga och attraktiva lokaler för Stadsbiblioteket. 
Bibliotekets verksamhet är i linje med ekologisk hållbarhet då den grundar sig på 
resurseffektivitet i form av utlån av medier. Utredningen innehåller även resonemang om 
bibliotekets roll i staden, som mötesplats och som en katalysator i stadsutvecklingen. Detta 
är i linje med den sociala aspekten av hållbarhetsbegreppet, som bland annat handlar om 
att främja sociala aktiviteter och möten. 
 
Kultur och fritidsnämnden har under perioden lämnat synpunkter på två detaljplaner. 
Synpunkterna har handlat om att anpassa bebyggelse efter terrängen utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv och ersättande av rekreationsyta som tas i anspråk.  

Kultur och fritid ska öka 
tillgängligheten och attraktiviteten 
till service och utbud, digitalt och 
analogt 

Förvaltningen arbetar med tillgänglighet och attraktivitet inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningarna. 
Kulturskolan ökar tillgängligheten genom att bedriva verksamheten i olika 
bostadsområden, dvs verksamheten utgår från närhetsprincipen som en del av 
tillgänglighetsarbetet. Dessutom bedriver Kulturskolan gratis prova-på verksamhet och 
lovaktiviteter. Allt detta arbete sker med externa medel och kan inte anses rymmas inom 
befintlig budget. 
Offentlig kultur arbetar med unga arrangörer och utgår från de ungas egna engagemang 
och initiativ på deras fria tid. 
Förvaltningen har genomfört en behovsanalys för Stadsbibliotekets framtida utformning 
utifrån nämnduppdrag. 
 
Ny fritidsgårdsverksamhet inklusive aktivitetslokaler och idrottsanläggning har utformats i 
Källdal, för att underlätta tillgängligheten till en meningsfull fritid för de som väljer att 
besöka verksamheterna. Ljungskile bibliotek liksom det nyetablerade biblioteket i Källdal 
har meröppet för att öka tillgängligheten. Dalabergs bibliotek har renoverats för mer 
attraktiva lokaler. Biblioteken arbetar aktivt med digital medvetenhet genom kurser och 
samarbeten. Genom att utveckla taggsystemet utökar förvaltningen civilsamhällets tillgång 
till verksamhetslokaler. 
Förvaltningen jobbar vidare med att utmana och förfina strukturer så att föreningar samt 
andra kunder kan administrera sina uppgifter samt skicka bokningsförfrågningar digitalt. 
 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över skyltningen som ska tydliggöra vilken 
service som ges samt förenkla för besökare att vid ev tillbud kunna larma räddningstjänst 
med hjälp av koordinater. Förvaltningen får nya inputs genom att många människor 
befinner sig ute i våra naturmiljöer tidigare än andra år - som en följd av pandemin. Genom 
detta har vi kompletterat vårt informationsutbud. 

 

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

Förvaltningen har under perioden utrett framtida hantering av Försvarsmuseet och 
Sjömanshusmuseet, och givits ett vidare uppdrag att ta fram riktlinjer för det ekonomiska 
stödet till dessa stiftelser. 
Förvaltningen har tagit fram en behovsanalys av framtidens Stadsbibliotek som 
redovisades i nämndens junimöte. 
Därutöver har förvaltningen redovisat den förstudie som ligger till grund för behov av 
lokaler för det fria kulturlivet. Beslut om detta tas i september i kultur och fritidsnämnden. 
De nya lokalerna på Rampen erbjuder plats för olika kulturuttryck, såsom dansstudio, 
musikrum och aktivitetsrum. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur och fritidsnämnden har 
fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att utreda 
framtida hantering av 
Försvarsmuseet och 
Sjömanshusmuseet (dnr 
2018/00855) (KF ÖS 16) 

Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-06-15 § 91, där förvaltningschef fick i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd till stiftelsemuseerna som omnämns i utredningen, för 
beslut i kultur och fritidsnämnden under 2020. 

Arbetet att ta fram dessa riktlinjer pågår i förvaltningen.  

 Ta fram en behovsanalys av 
framtidens Stadsbibliotek i 
Uddevalla. 

Uppdraget är slutfört och redovisades i nämnd i juni 2020. Uppdraget ska därmed avslutas. 

 
Att stadsbiblioteket behöver mer ändamålsenliga och attraktiva lokaler har varit föremål 
för utredningar under flera år. Denna utredning syftade till att beskriva bibliotekets 
lokalbehov ur en bredare kontext, dels utifrån verksamhetens behov dels utifrån nationella 
styrdokument, en omvärldsanalys samt Uddevallas invånares önskemål. Utredningen 
beskriver även bibliotekets roll i samhällsutvecklingen, som mötesplats, demokratiarena 
och kulturlokal. 
 
Vikten av attraktiva bibliotekslokaler är stor, bland annat eftersom 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. 
 
Utredningen pekar på bibliotekets 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. 

3.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 
social utveckling 

Att arbeta med hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling är något som kultur och fritid ser 
som ett stort och viktigt uppdrag. Utifrån det ansvar som kultur och fritidsnämnden har för 
idrottsanläggningar och den miljöpåverkan som de har så görs systematiska förbättringsåtgärder för 
att reducera detta. En fråga som är högst aktuell är den som avser mikroplaster och konstgräs. Flera 
av Uddevallas konstgräsplaner är uttjänta och behöver bytas ut. Kommunfullmäktige uppdrog 
därför åt kultur och fritidsnämnden att under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. 
Utredningen är påbörjad. 

Kultur och fritidsnämnden arbetar även med Fritidsbanken, ett idrottsbibliotek, som genom återbruk 
av idrottsmateriel och utlån av detsamma skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika 
aktiviteter som en hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov genom återbruk. Denna 
verksamhet har visat sig mycket betydelsefull i rådande pandemi, inom vilket människor hänvisas 
till utomhusvistelse.  

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja 
civilsamhällets organisering och 
verksamhet 

Det övergripande uppdraget om framtida hantering av stöd till civilsamhället pågår. 

I övrigt sker arbetet inom ramen för föreningsstöd, föreningsdialoger och 
uppföljningsmöten (ordförandemöten) och IOP:er. Genom utökning av taggsystem 
kommer förvaltningen förhoppningsvis att kunna erbjuda civilsamhället ökad tillgång till 
verksamhetslokaler. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

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

Inom ramen för strategin arbetar förvaltningen med den framtida utformningen av 
Rimnersområdet inklusive simhall. 

Förvaltningen har även undersökt nuvarande användning av idrottslokaler hos 
idrottsföreningar samt hur fördelningen av idrottsföreningsmedlemskapet ser ut i 
kommunens bostadsområden. Därtill har en ny idrottsanläggning färdigställts i Källdal. 
Parallellt pågår konsekvensanalyser av neddragningar av kultur och fritidsverksamheter 
där just platser för idrott och hälsa kan bli föremål för avveckling. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 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) 

Uppdraget har tappat tempo mot bakgrund av dess komplexitet, arbetsmiljö, prioriteringar 
samt generella förutsättningar på såväl avdelning Fritid och Unga som förvaltningen.  

Under läsåret 2019-2020 utfördes kartläggningar över olika utmaningar och 
problemområden som politik, förvaltning och civilsamhälle identifierat gällande nuvarande 
föreningsstödssystem. Utvärderingen är därmed genomförd. Återstår gör att ta fram förslag 
till nya bestämmelser.  

Förvaltningens ledningsgrupp har under perioden påbörjat denna fas, genom att processa 
fram övergripande syfte, mål och uppdragets omfattning. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen (KF ÖS 
6) 

Uppdraget pågår - som ett parallellt projekt till stadsutvecklingsprojekt Rimnersområdet. 
Uppdraget är tilldelat projektledare från SBF och statusrapporteringar genomförs i särskild 
ordning i styrgruppen för prioriterade stadsutvecklingsprojekt.  

Uppdraget önskade styrning utifrån ambitionsnivå och föredrog möjligheter, 
förutsättningar samt konsekvenser för styrgruppen under våren. Arbetsgruppen och 
uppdraget uppfattade att "fortsätta utreda möjligheterna för SM-standard" tydligt uttalades. 
Arbetsgruppen runt utsedd projektledare arbetar med detta. 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att ta fram en plan 
för att utveckla Rimnersområdet 
till ett samlat sport- och 
idrottscentrum (KF ÖS 6) 

Förvaltningen/avdelningen deltar i styrgruppens möten i syfte att föredra lägesrapporter, 
informera samt bli informerad och ta del av frågeställningar och kompletteringar. 
Enhetschef anläggningar deltar och är mycket involverad i de prioriterade 
stadsutvecklingsprojekt som direkt berör KFN/KulF. Avdelningschef deltar i rollen som 
biträdande samordnare, dock i mindre omfattning än både enhetschef och ordinarie 
samordnare (SBF). 
 
Projektgruppens arbete hittills har handlat om ersättningsytor för B-plan, C-plan 
(konstgräs). Kastplan är just nu avgränsad då befintlig inte direkt berörs av simhallsbygget. 
Avdelningschef deltar i arbetet med ersättningsytorna då denna fråga är särskilt angelägen 
utifrån perspektiven tid samt alternativ. KFN är informerad och involverad i frågan och 
presidiet uppvaktas kring handlingsalternativ och budgetförutsättningar. 
 
Projektgruppen avser snarast möta de föreningar vars verksamhet omedelbart kommer att 
beröras av visioner och utvecklingstankar för området. Vidare pågår parallella diskussioner 
med projektet "ny brandstation" för att säkerställa det totala behovet av anläggningar, 
övningsområde samt logistik och trafik. 
 
Detta uppdrag är ett långsiktigt och visionärt uppdrag, varför konkretion och utplacering av 
nya anläggningar ännu inte gjorts. I dialog med politiken och politikens prioriteringar kan 
uppdraget komma att kompletteras, i syfte att säkra tillgången på nya fotbollsplaner i 
området. Dialogen förs i KFN samt styrgrupp för stadsutvecklingsprojekten. 

 Fortsätt arbeta med en 
ridanläggning i anslutning till 
Uddevalla tätort 

Arbetet med en behovsanalys/behovsutredning "Ridhusutredning" har tappat tempo då 
ansvarig utvecklare/utredare drabbats av sjukdom - en sjukdom som förlängts succesivt. 
Nu har beslut fattats att uppdra åt annan utredare/resurs läsa in sig och succesivt ta över 
utredningen om erforderliga förutsättningar bedöms finnas. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att under 2020 
utreda villkoren för 
konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

Uppdragsbeskrivning gällande framtida hantering av konstgräsplaner i kommunen är under 
framtagande. 

 

 

 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) 

Uppdraget är svårt för förvaltningen att genomföra när stora sparkrav föreligger. Dock 
arbetas det med uppdraget när tillfälle ges. Heltid eftersträvas vid nyanställningar och vid 
strukturella förändringar i scheman. Utmaningen i detta anslag kommer genom ökade krav 
på besparingar och budget i balans. 

 

  Mått Kommentar 

 Antalet medlemmar i 
föreningarna, ska öka 

För perioden finns ingen förändring av medlemssiffror att rapportera men några nya 
föreningar har registrerats så trenden är positiv om än liten. 
 

3.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 
förebyggande arbete 

Kultur och fritidsnämnden arbetar med strategin genom befintliga och framtida IOP:er, löpande och 
systematiska dialoger med civilsamhället samt genom uppdraget att se över det totala ekonomiska 
stödet till civilsamhället. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Kultur och fritidsförvaltningens uppdrag kring samverkan med föreningslivet är mycket 
större än enskilda IOP:er, då kommunen har drygt 300 föreningar. 

En sammanhållen organisation för IOP har utformats i kommunen, med KLK som 
samordnare. Gäller IOP något av kultur och fritidsförvaltningens verksamheter, ska 
ärendet handläggas av förvaltningens medarbetare. Gör förvaltningen bedömningen att en 
fortsatt process för ett IOP inte är aktuellt, fattar nämnden via tjänsteskrivelse beslut om 
det och meddelar initiativtagaren. Fattas ett positivt beslut, skickas ärendet vidare för 
beslut i kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningen har fått 5 förslag till IOP som ska behandlas i Kultur och fritidsnämnden 
under hösten och ev. gå vidare för beslut i KS. Tre har inkommit från idrottsföreningar, en 
fråga om friluftsliv och en handlar om kulturaktiviteter på Tureborg. Flera av dessa berör 
också andra förvaltningar. 
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3.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom att skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och 
fritidsliv med särskild inriktning på barn och unga. 

Kultur och fritid bidrar till strategin bland annat genom sitt arbete i gestaltningsrådet, där 
utformning av det offentliga rummet utgår ifrån principer om trygghetsskapande inslag så som 
konstnärlig gestaltning, belysning och byggnaders utformning, ytor för möte och aktivitet och 
estetiska upplevelser. 

Att förlägga kulturarrangemang i det offentliga rummet kan också bidra till att fler människor rör 
sig ute vilket skapar trygghet. Kultur och fritid arbetar med att erbjuda en mångfald trygga 
mötesplatser. Biblioteken är en viktig sådan, men även idrottsanläggningar, spontana aktiva 
mötesplatser och öppna ytor såsom spår och leder, badplatser osv. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Nämndens alla verksamheter syftar till att öka invånarnas livskvalitet och välmående, med 
fokus på barn och unga. En satsning på kultur och fritidsverksamheter bidrar därför till en 
mer hållbar samhällsutveckling. 

Kvalitetssäkring av friluftslivets förutsättningar är viktigt utifrån hållbarsamhällsutveckling 
och arbetet med att ta fram en Friluftsplan pågår. Arbetet sker i samarbete med 
kommunledningskontoret och samhällsbyggnad, men även andra förvaltningar, föreningar 
och allmänheten kommer inkluderas. Förvaltningens stöd till föreningar genom bidrag, 
samordning och rådgivning bidrar till utveckling av föreningslivet som är en viktig bas i 
samhällsutvecklingen. Emaus lantgård rustas upp och utvecklas för att fortsatt kunna vara 
en tillgång i Uddevalla ur många aspekter, inte minst god folkhälsa. 
 
Avd kultur och bibliotek arbetar för att alla barn och unga ska kunna upptäcka och delta i 
verksamheterna. Kulturskolan har förlagt verksamhet, kostnadsfritt, i olika 
bostadsområden. Offentlig kultur arbetar med offentliga, kostnadsfria arrangemang. 
Biblioteken arbetar aktivt med klassbesök och samverkar med öppna förskolorna. 

Under perioden har förvaltningen kontinuerligt gjort bedömningar samt riskanalyser i syfte 
att värdera öppethållande av verksamheter samt ompröva befintliga rutiner och strukturer, 
för att minska smittspridningen av Covid-19. 
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3.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom sitt arbete för att uppnå balans mellan hög- 
och lågintensiv verksamhet, för att fler befolkningsgrupper ska känna social gemenskap, förbättrad 
hälsa och ökad livskvalitet. Under perioden har verksamhet på Rampen skapats, för att bidra till just 
den balansen mellan hög- och lågintensiv verksamhet. Likaså har verksamheten på Emaus lantgård 
utvecklats till att även inrymma lågintensiva aktiviteter och genom detta välkomna fler barn och 
unga med varierande social bakgrund. 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Emaus lantgård har genom utvecklingsidéer försökt skapa mer lågintensiva 
verksamheter/aktiviteter och genom detta välkomna fler barn- och ungdomar med olika 
social bakgrund och olika förutsättningar. Goda effekter har identifierats men också 
negativa reaktioner från en grupp besökare. Ärendet hanteras i särskild ordning och utifrån 
nedskriven handlingsplan. Öppen fritidsverksamhet (fritidsgårdar/klubbar) har behövt 
avvecklats i syfte att nå budget i balans. Fritidsgård och fritidsklubb i Ljungskile är 
avvecklade. 

Arbetet med att skapa balans mellan hög- och lågintensiva verksamheter för att därigenom 
nå fler befolkningsgrupper, är ständigt pågående och förutsätter en medvetenhet och 
kunskap om området. Vid utformningen av den nya verksamheten i Källdal, Rampen, har 
perspektivet varit vägledande. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
tillsammans ta fram en plan 
gällande gemensamt bibliotek 
och skolbibliotek i Källdal (KF 
ÖS 6) 

Under fredag och lördag den 4 och 5 september invigdes Rampen för skola och allmänhet. 
Rampen inrymmer idrottslokal, bibliotek, café, fritidsgårdsverksamhet samt ett antal olika 
typer av aktivitetsrum. Verksamheten utgör en del av den nya Källdalsskolan. 
Föreningslivet har varit igång i idrottshallen ca tre veckor och är mycket nöjda. Uppdraget 
att planera verksamheten är därmed avslutat. 

 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) 

Under fredag och lördag den 4 och 5 september invigdes Rampen för skola och allmänhet. 
Rampen inrymmer idrottslokal, bibliotek, café, fritidsgårdsverksamhet samt ett antal olika 
typer av aktivitetsrum. Verksamheten utgör en del av den nya Källdalsskolan. Uppdraget 
att planera verksamheten är därmed avslutat. 

 Kultur- och fritidsnämnden 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) 

Ungdomsfullmäktige och frågor därtill hanteras inte längre av kultur och 
fritidsförvaltningen. 
 
Samordning och samverkan sker på enhetsnivå och i det dagliga arbetet. En mycket god 
effekt och ett kvitto på detta är vad som faktiskt skrivits fram i Bohusläningen - en 
förhållandevis lugn och trygg sommar på Dalaberg trots Corona och därtill "hemestrar". 
Vår öppna fritidsverksamhet har ställt om och flyttat sina aktiviteter utomhus i stor 
utsträckning. Vidare även anpassat fram ett bra skolavslutningsprogram som ersättning för 
fri BIO. Detta har skett i dialog med andra förvaltningar och kommunens coronagrupp. 

 Synliggöra hur 
jämställdhetsarbetet ökar 
kvaliteten i verksamheten, 
motverka könsstereotypa 
normer och bidra till att fördela 
samhällets resurser på ett 
rättvist och medvetet vis 

Könsfördelningen vad gäller unga arrangörer, anlitade konstnärer och artister är jämn. 
Marknadsföringen utgår alltid från ett normkritiskt- och jämställdhetsperspektiv, både i 
text och bild. De föreställningar och akter som anlitas är alltid bokade utifrån samma 
grund. Kulturskolan har en relativt jämn könsfördelning med övervägande deltagande av 
flickor. Biblioteken har fler kvinnliga besökare än manliga. Kulturverksamhet överlag 
tenderar att attrahera fler kvinnor än män 

Den administrativa avdelningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa förvaltningens 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

plan för jämställdhet inkluderas i våra gemensamma processer. 
 
Analys av resursfördelning utifrån jämställdhetsperspektiv ingår i flera av avdelningens 
uppdrag och utvecklingsprocesser - bl.a. har u redovisning av besökare på spontana aktiva 
mötesplatser genomförts. På dessa platser ses en stor övervikt av deltagande pojkar vs 
flickor. 80% pojkar vs 20 % flickor - detta följer de nationella besöksmätningarna på dessa 
platser. Avdelningen genomför även total översyn av stödet till föreningslivet och här ingår 
en analys av jämställd fördelning. Perspektivet är även inarbetat i den rapport kring 
ridsportens förutsättningar som tagits fram 

Generella mönster bekräftar det vi egentligen redan vet. Fritidsgårdarna domineras av 
pojkar och verksamheten på Emaus domineras av flickor. På fritidsgårdssidan kan vi dock 
se trender åt rätt håll tack vare ett medvetet arbete. 

Vid rekrytering till Rampen i Källdal har jämställdhetsfokus funnits och varit en viktig del 
i bedömningen. 

 

  Mått Kommentar 

 Antalet aktiviteter i 
föreningarna, ska öka 

Antalet aktiviteter har troligtvis minskat pga pandemin, men en tidig indikation är att det 
inte är så negativt som befarat. Förvaltningen utreder om föreningarnas minskade 
aktivitetsbidrag kan kompenseras så att de negativa effekterna får så liten påverkan som 
möjligt på föreningarnas framtida verksamhet. 
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3.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 
bland annat genom en utökad digitalisering 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat utbildning i digitala verktyg, 
införande av taggsystem i nämndens lokaler samt kurser för allmänheten via biblioteken i digital 
inkludering. Därutöver använder nämndens verksamheter sociala medier för marknadsföring av 
aktiviteter och för streaming av evenemang (som åtgärd för minskad smittspridning) 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 
inkludering 

Biblioteken har pga Covid -19 haft lokalerna stängda under vår och sommar. Under denna 
tid utvecklades nya digitala former för att nå invånarna. Bland annat livechatt och digitala 
bokcirklar. Dock upphörde tillfälligt diverse gruppaktiviteter kring digital inkludering. 

Sociala medier är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå ut med information om 
förvaltningens verksamhet och att skapa goda relationer till användarna. Offentlig kultur 
använder sig mest av sociala media vid marknadsföring av arrangemang. Webbgruppen på 
biblioteken tagit fram en strategi för bibliotekens användning av sociala medier. På grund 
av situationen med Covid 19 har avdelningens verksamheter arbetat intensivt med olika 
digitala lösningar. Bland flertalet kan nämnas digitala livestreamde föreställningar, digitala 
kurser på Kulturskolan samt chatt och digitala bokcirklar på biblioteken. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 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) 

Samarbete sker i lokalförsörjningsgruppen tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, socialtjänsten, kommunledningskontoret och kultur och 
fritidsförvaltningen. 
Arbete med att få till stånd taggsystem för uthyrning, för ökad nyttjandegrad av 
förvaltningens lokaler, pågår. 

Därutöver arbetar kultur och fritidsförvaltningen med renodling av hyresförhållanden med 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt med att förtydliga hanteringen av kvittningssystemet 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Ett förslag gällande det senare 
kommer att presenteras barn- och utbildningsförvaltningen under hösten 2020. 

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

Under perioden har kultur och fritids personal på stadshuset haft utbildning i workshop i 
Teams och IT. Utbildningen kommer att fortsätta med flera workshopstillfällen. IT- råd 
planeras att genomföras kontinuerligt framöver. 
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3.9 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Kultur och fritidsnämnden erbjuder ett varierat utbud av studieplatser. Kulturskolan vill vara en del 
av grundskolans kompensatoriska uppdrag, dvs att skolan har ansvar för att erbjuda en jämlik 
möjlighet för alla barn att nå målen för utbildningen. Kulturverksamhet kan vara en del i att stärka 
elevernas lärandemöjligheter. Nämnden tillhandahåller därtill simundervisning, i egen regi och via 
barn och utbildningsnämnden. 

Kultur och fritidsnämnden har, inom ramen för besparingsdirektiv, tagit beslut om att avveckla 
verksamheten fritidsklubb i Ljungskile. Detta stämmer mindre bra med övergripande strategi men 
har blivit ett uppdrag och ett faktum. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för ett 
tydligt barn- och 
ungdomsperspektiv 

Reglementet för KFN har till sin grund redan ett tydligt fokus på barn - och ungdomar och 
funktionen Föreningsstöd vänder sig till barn - och ungdomar (7-20 år). Således är vårt 
kärnuppdrag att växla upp verksamheter för barn - och ungdomar direkt och indirekt. 
Verksamheterna Emaus samt vår generella öppna fritidsverksamhet 
(fritidsgård/fritidsklubb/mobila fritidsledare) är också omedelbart styrd mot barn - och 
unga. Vidare även den simundervisning som genomförs i Walkesborgsbadet. 

Under perioden har ett intensivt förarbete till nya ungdomsfullmäktige genomförts från 
förvaltningen. Dock har inga sammanträden kunnat hållas på grund av Covid-19. 

Ansvar för uppdraget med ungdomsdemokrati och inflytandeformer (UF) ligger på 
kommunledningskontoret. KulF har på ett politiskt initiativ avvecklat tjänsten som 
ungdomssamordnare och har ej längre förutsättningar att vara KLK behjälpliga i detta. 

Fritidsledare skapar aktiviteter för ungdomar, utöver ordinarie kulturskoleverksamhet i 
kulturskolans lokaler, under vissa veckodagar. Biblioteken har årligen besök av 
föräldragrupper från BVC, klassbesök samt samverkan med öppna förskolorna. 

Kultur och fritid ska främja ett 
livslångt lärande 

Ett livslångt lärande är så mycket mer än bara skola och arbete. Det handlar om vidgade 
vyer, möten med andra människor och nya upplevelser. Kulturverksamheter har sin 
utgångspunkt och sitt syfte inom detta område på olika sätt. Kulturskolans verksamhet kan 
ses som ett lärande i mer traditionell bemärkelse då formen till stora delar sker i 
förhållandet mellan lärare och elev. Dock erbjuder kulturverksamheterna också möjligheter 
för människor att få uttrycka sig på olika sätt. Genom att vara publik kan medborgarna 
uppleva helt nya och oväntade skeenden, men de kan också själva delta som aktörer i dans, 
teater, musik och bild. Konst och kultur skapar ofta debatt och människor tenderar att 
tycka väldigt olika, vilket bidrar till vidgade vyer och därmed ett lärande. 
Biblioteksverksamheten har sin utgångspunkt i ett livslångs lärande. Genom fri tillgång till 
litteratur skapas bra möjligheter för invånarna att förkovra sig på olika sätt. Dessutom har 
bibliotek ett statligt uppdrag som handlar om digitalt lärande som verksamheterna arbetar 
aktivt med. På biblioteken sker också författarbesök, barnteater och annan 
programverksamhet. 

Stödet till föreningslivet skapar förutsättningar för livslångt lärande. 

 

3.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 
mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Kultur och fritidsnämnden följer avtal så långt det är möjligt. 

3.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat kulturskolans delaktighet i 
Bryggan, giraffstöd, bibliotekets samverkan med SFI samt genom stöd till föreningar som arbetar 
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med integrerad verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. 
 

3.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Kultur och fritidsnämnden har ett reglementsenligt ansvar för strategin och arbetar kontinuerligt 
med bevarandefrågor via olika forum, såsom förprövning, internremisser och gestaltningsråd. 
Viktiga aspekter är att säkra skötsel och underhåll av kulturhistoriskt intressanta byggnader. 
Området kräver kommunövergripande samsyn. I dagsläget har kommunen en medarbetare med 
kompetens inom konst- och kulturhistorieområdet, vilket gör det sårbart. 

 

 
  

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera 
förslag för 
tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för 
kulturskolan inom ramen för ett 
”Ungdomens kulturhus” 

På grund av ny politisk majoritet råder osäkerhet kring den delen av uppdraget som rör 
renovering. Förvaltningen inväntar besked i den frågan. 
 

 

3.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 
och Lyckorna som speciella landmärken 

Att arbeta med denna strategi bidrar till att stärka Uddevallabornas känsla av identitet och trivsel i 
sin hemstad. Uddevalla blir en mer attraktiv stad om vi är mer omsorgsfulla med våra miljöer. 
Kommunen har många landmärken, däribland Bassholmen och Emaus landeri, men även kvarter 
såsom Rävgiljan. 
 
Med utgångspunkt i aktivitetsparken i Skeppsviken, men även de kommunala badplatserna, 
Landbadet, bollplaner och övriga aktivitetsytor, bidrar kultur och fritid i hög grad till strategins 
förverkligande. Under våren har ett stort arbete genomförts med att se över och renovera upp spåret 
"bodelebäcken" (trappor, spångar, skredförstärkningar etc). 

 

 Nämndsstrategier Kommentar 

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

Förvaltningen arbetar med ny form för 1%-regeln. Att förvaltningen tilldelas 
investeringsmedel för konstnärlig gestaltning separerat från enskilda byggnationer ger en 
helt ny möjlighet att kunna gestalta utvalda områden i kommunen. Förvaltningen har 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen gestaltningsrådet. Gestaltningsrådets 
arbetsformer behöver struktureras ytterligare men är en viktig grupp för kommunens 
gestaltningsfrågor. I och med ovanstående två viktiga parametrar är kommunens 
gestaltningsarbete i positiv utveckling! 
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3.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 
infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta 
möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till denna strategi genom att värna hållbarhetsaspekter, kulturmiljö 
och folkhälsoaspekter i planärenden, bland annat. 

3.15 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 
och turism 

Kultur och fritidsnämnden bidrar i allra högsta grad till denna strategi genom sitt systematiska 
arbete att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv. Färdigställande av Bjursjöområdet, 
turförslag i digital och analog form samt inventering av kommunala spår och leder för publicering 
på kommunkartan är några av förvaltningens insatser på området som skett under perioden. Därtill 
pågår det kommungemensamma projektet att ta fram en friluftsplan för kommunen, för att säkra ett 
långsiktigt, hållbart och användarvänligt friluftsliv. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta med att 
skapa ett tillgängligt och attraktivt 
friluftsliv 

Under perioden har förvaltningen kunnat uppfatta en ökning av användningen av 
kommunens spår och leder. Det kan vara en följd av arbetet med att öka tillgängligheten i 
kombination med att fler väljer den typen av semesteraktiviteter för att minska 
smittspridningen av Covid-19. 

Förvaltningen delgav nämnden det pågående arbetet med att skapa ett tillgängligt och 
attraktivt friluftsliv under våren 2020. Färdigställande av Bjursjöområdet, turförslag i 
digital och analog form samt inventering av kommunala spår och leder för publicering på 
kommunkartan är några av förvaltningens insatser på området som skett under perioden. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "hållbart 
friluftsliv i Uddevalla kommun" 
(KF ÖS 4) 

Under T2 2020 har arbetsgruppen fortsatt att ha möten där ramverket och målsättningen 
med planen har konkretiserats och förankrats. Målet var initialt att vara färdiga med 
kartläggningen till 20202-06-30 men detta identifierades tidigt som en omöjlighet då 
arbetet istället behövde fokuseras på att stärka arbetsgruppens förståelse och förtrogenhet 
med planens syfte och utformning. I förlängningen ansågs det som att detta var viktigare 
för att trygga autonomitet i arbetsgruppen vilket ansågs vitalt för att kunna genomföra 
kartläggningen på ett effektivare sätt. Detta innebär att tidsramen har fått förskjutas något, 
men uppfattningen hos projektledningen är att vi ändå ligger såpass i fas att det tidigare 
målet med att ha en färdig produkt till 2021-06-30 är uppnåeligt, dock är marginalerna nu 
betydligt snävare. Baserat på faktumet att vi i dagsläget inte har någon statistik 
överhuvudtaget inom organisationen vad det gäller friluftsliv har projektledningen tagit 
beslut om att utöka de besöksräknare vi har för att kunna samla in mer data gällande 
medborgares och besökares brukarmönster. I dagsläget förvaltar vi fyra räknare, målet är 
att införskaffa fyra till. Dessa kommer att spela en viktig roll i kartläggningen av 
friluftslivet i kommunen och utgöra en viktig resurs för arbete med planering, underhåll 
och prioritering. Övriga fokusområden som arbetsgruppen kommer kartlägga är: den 
kommunala organisationen, tjänstepersoners arbete med friluftsliv, kommunala 
förutsättningar för friluftsliv. 

3.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Uddevalla är säte för två regionala kulturinstitutioner, Bohusläns museum och Regionteater Väst, 
vilket är unikt i en kommun. Museet är ett av Uddevallas största besöksmål med ca 250 000 
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besök/år. Via Regionteaterns produktioner får Uddevallaborna ta del av innovativ scenkonst. Även 
Gustavsbergsområdet är ett populärt besöksmål vilket andra strategier också påtalar. En mängd 
olika festivaler och arrangemang genomförs av Uddevallas föreningsliv samt genom kultur och 
fritidsförvaltningen. En mycket stor del av det som i dagsläget genomförs i Uddevalla bekostas med 
externa pengar, främst genom Västra Götalandsregionen. 

3.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

Kultur och fritidsnämnden har inga uppdrag kopplade till denna strategi, annat än att bevara och 
säkra tillgängligheten till kuststigen som löper i kustmiljön samt underhålla och utveckla 
kommunala badplatser. 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att genomföra 
kommunfullmäktiges beslut om 
att samlokalisera kulturskolan 
med annan verksamhet i 
Sinclair (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-03-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att samlokalisera kulturskolan med annan 
verksamhet i Sinclair. Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att 
genomföra uppdraget med samordningsansvar från kommunledningskontoret. 
 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat är att 
teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 
kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen. 
 
Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 
lokaler som estetiska programmet förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. 
Utredningen visar dock att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet med 
lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående anpassningar och 
kostnader. Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 
samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess. 

 


