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1 Sammanfattning 

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 2,4 mkr. Avvikelser för perioden består både 
av avvikelser på intäkts- och kostnadssidan mot den periodiserade budgeten. Kultur och 
fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2022. Budgeterade investeringsmedel beräknas 
användas under året. Större pågående investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på 
Rimnersområdet samt renovering och ombyggnad av Rimnersvallen. 

Kultur och fritids verksamheter har öppnat upp igen efter snart två år av pandemi. Arrangemang kan 
genomföras utan krav på restriktioner. Under våren har kortfilmsfestivalen Corax genomförts med 
fokus på ungas skapande. Göteborgs filmfestival har i år utsett Uddevalla till årets filmkommun. 

Antalet föreningsaktiviteter har pga. pandemin blivit färre, cirka 40 000 färre aktiviteter än 
normalåret 2019 redovisades 2021. Hur föreningslivet återhämtar sig återstår att se. Dock visar 
trender i omvärlden på att färre söker sig till föreningslivet och att efterfrågan efter mindre styrda 
och mer spontana aktiviteter ökar. Beläggningen på kommunens idrottsanläggning har återhämtat 
sig och verksamhet är igång vilket talar för att föreningarna har kommit tillbaka och bedriver 
verksamhet i samma utsträckning som innan pandemin. 

Pandemin tvingade fram flexibla lösningar och snabba omställningar något som spås vara 
nödvändigt för att möta efterfrågan och anpassa verksamheter till den snabbt föränderliga värld vi 
lever i. Det innebär att kultur och fritid behöver ta vara på och utvärdera de lärdomar som 
pandemiåren gett och fortsätta utveckla verksamhet som möter efterfrågan som ständigt förändras 
med god kvalité och hög kompetens. 

Under vinterlovet och påsklovet har aktiviteter arrangerats. Under våren planeras sommarens 
lovaktiviteter. Kultur och fritid samordnar och handlägger medel som andra kommunala 
verksamheter, föreningar och organisationer kan söka för att arrangera kostnadsfria aktiviteter för 
barn och unga under sommaren, ansökan är publicerad på kommunens hemsida. 

Projektet Bokstart som pågår inom bibliotekets verksamhet syftar till att tidigt stimulera 
språkutveckling och läsfrämjande. Ungefär 80 procent av barns ordförråd kommer från text, då text 
innehåller långt fler begrepp än ett vardagligt samtal. Bokstart bygger på samverkan kring ett 
gemensamt uppdrag om att stötta familjer med deras små barns språkutveckling. I Uddevalla 
samverkar folkbibliotek, barnhälsovård och öppna förskolan kring detta uppdrag. 
Eftersom läsförståelse är genomgående i alla skolämnen blir denna klyfta avgörande för barn i 
skolåldern då den leder till att elever med god läsförståelse ofta får bra skolresultat. I PISA-
undersökningen från 2018 visade att 18 procent av elever i åk 9 inte når upp till vad OECD 
definierar som en basnivå av läsförståelse. I dagsläget riktas Bokstart till familjer i Tureborg där 
barnet är minst en förälders första barn eller första barn som föds i Sverige. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden 

Mkr 
Nettokostnad tom 
april 2022 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2022 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kultur -11,5 -11,8 0,3 0,0 

Bibliotek -8,2 -8,8 0,6 0,5 

Unga -4,2 -4,7 0,5 0,0 

Fritid -14,0 -13,3 -0,7 -2,1 

Gemensam 
verksamhet 

-12,5 -14,2 1,7 1,6 

Kommunbidrag 50,1 50,1 0,0 0,0 

Resultat -0,3 -2,7 2,4 0,0 

 

Mkr Utfall tom april Budget tom april Budget 2022 Prognos helår 

Investeringar -39,6 -83,9 -251,8 -248,5 

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 2,4 mkr. Avvikelser för perioden består både 
av avvikelser på intäkts- och kostnadssidan mot den periodiserade budgeten. Större överskott mot 
den periodiserade budgeten är bland annat projektmedel, extra Coronastöd samt medel för hyror för 
Kulturstråket. Underskott mot den periodiserade budgeten är bland annat lägre inträdesavgifter för 
bad och bowling samt lägre terminsavgifter på kulturskolan. 

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2022. Prognostiserade underskott för 
verksamhetsområde Fritid balanseras upp med reserverade medel för Kulturstråket och det 
beräknade överskottet inom verksamhetsområde Bibliotek. 

Budgeterade investeringsmedel beräknas användas under året. Större pågående investeringar är 
bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet samt renovering och ombyggnad av 
Rimnersvallen. 

Avdelning kultur, bibliotek och unga 

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,5 mkr för 2022, vilket bland annat avser vakans på 
biblioteken som kommer tillsättas senare under året. 

Planering och genomförande av aktiviteter inom offentlig kultur har börjat komma igång efter 
pandemin. Målet för året är att fler arrangemang och aktiviteter i samverkan med andra ska 
genomföras och att fler föreningar och aktörer ska ges stöd än 2021. Under flera år har Uddevalla 
ingått i Västra Götalandsregionens (VGT) satsning på dans som professionell scenkonst. Nu är man 
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inne på det sista året i denna satsning. Former för fortsatt strategiskt arbete tillsammans med VGR 
håller på att tas fram. 

Kulturskolans verksamheter har inte fått tillbaka alla elever efter pandemin, vilket leder till att den 
budgeterade intäkten beräknas bli lägre för året. Detta balanseras bland annat upp av svårigheten att 
rekrytera både fast anställd personal och vikarier till alla delar av verksamheten. Projektmedel från 
Kulturrådet används för att finansiera gratis aktiviteter/verksamhet inom prioriterade områden samt 
för att utveckla kursutbud och aktiviteter för funktionsvarierade. 

Användandet av biblioteken ökar sakta efter pandemin, det kommer att ta tid innan man är tillbaka 
på tidigare besökssiffror. Besök och utlån minskade drastiskt på grund av pandemin när all 
verksamhet var stängd. Rampen som startade under pandemin arbetar fortfarande med att informera 
vuxna att det finns ett folkbibliotek öppet för alla, medan barnen hittat dit. Alla aktiviteter har 
återupptagits för både barn och vuxna. För de äldre har aktiviteterna startats lite senare under våren 
i och med att de är en riskgrupp. Även antal platser på föreläsningar och teatrar har varit 
begränsade. 

Verksamheten inom unga, öppen fritidsverksamhet har påverkats av pandemin. Under två år har 
mycket av arbetet präglats av att hitta alternativa arbetssätt för att nå ut till barn och unga. Nu när 
det är ett "normalläge" sker en s.k. ketchupeffekt, både med ökade aktiviteter och ökade bidrag till 
verksamhet vilket är positivt men påfrestande. Under perioden har Lördagsöppet har startats på 
Dalabergs fritidsgård. Förberedelse och planering av lovaktiviteter pågår för fullt. Uddevalla 
kommun har i år valt att främja gratis lovaktiviteter för barn och unga upp till 18 år genom att 
avsätta totalt 1 miljon kr för detta ändamål. Pengarna kan sökas av föreningar och organisationer i 
Uddevalla och gäller aktiviteter för alla lov under 2022. 

De stora stadsutvecklingsprojekten genererar ett ökat arbete med konstnärliga gestaltningar, både i 
tid och i pengar. Investeringsbudgeten för 2022 för konstnärliga gestaltningar är 3,0 mkr, vilket inte 
kommer att räcka för året. En preliminär bedömning är att minst 3,4 mkr kommer aktiveras. 

Avdelning fritid 

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,1 mkr för 2022, vilket beror i stort på mycket lägre 
intäkter för Walkesborgsbadet och Bowlinghallen. 

Walkesborgsbadet har en positiv besökstrend och ökat intäkterna igen efter pandemin. Det finns en 
teknisk realitet att det totala besökstalet under perioden har varit begränsad till 150 personer. 
Ambitionen är att det ska vara löst och att betydligt fler besökare kan tas emot efter sommaren. 
Kostnader för att lära upp nya timvikarier samt personalutveckling tillika upprätthållande av 
kompetens har belastat perioden. 

Bowlinghallen har under perioden har en ökad personalkostnad kopplat till genomförd 
omorganisation och anläggningen har under perioden ännu inte återfått de besökare som tappades i 
samband med pandemin, vilket leder till minskade intäkter. 
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Intäkterna för uthyrning av anläggningarna är nästan tillbaka på samma nivåer som innan 
pandemin. Övertagandet av Fridhemsvallen har inneburit arbete med att iordningställa arenan för 
division 1 spel, med staket, resultattavla, medietorn, fiberanslutning mm. Mycket har varit möjligt 
att utföras med befintlig personal och material som tillvaratagits och återanvänts från 
Rimnersvallen. Under 2021 avvecklades två kvällsvaktmästartjänster som en effektivisering och 
besparing, där dessa tjänster ersattes med smarta lås. Föreningarna får nu en tagg som är kopplad till 
sin träningstid och får så tillgång till aktuell idrottshall. Systemet har fungerat mycket bra och i de 
fall det inte fungerat har det till allra största del berott på handhavandefel. Avdelningen har arbetat 
upp en rutin där man kan agera jour i bemannande idrottsanläggningar och oftast hjälpa 
föreningarna på distans de gånger något krånglar. Kvällsvaktmästartjänsterna har ersatt 
pensionsavgångar i de bemannade anläggningarna. 

Emaus lantgård har under perioden haft sjukskrivningar, dessa vakanser har täckts upp av vikarier 
och enhetschef. Verksamheten har jobbat med att planera för samt växla upp nya och fler 
aktiviteter. Under lov har särskilt anpassade aktiviteter och upplevelser erbjudits. 

Verksamheten på Fritidsbanken är mycket uppskattad, under perioden har antalet utlånade artiklar 
passerat uppsatt mål. En process har genomförts tillsammans med AMA (arbetsmarknadsenheten) 
syftandes till att visstidsanställa en medarbetare med bibehållet statligt stöd och därmed en mer 
långsiktig säker drift och servicenivå. 

Under perioden har avdelningen arbetat med tillkommande och eventuellt tillkommande 
anläggningar (Fridhemsvallen och Skarsjöområdet) samt fortsatt arbetat med anläggningsfrågor 
som en konsekvens av Rimnersområdets två stora och konkreta projekt. 

Under perioden har man närmat sig ett färdigställande av investeringar på Emaus lantgård, ligghall, 
staket samt nytt hö förråd. För att möta formella krav har investeringar på Fridhemsvallen 
prioriterats. 

Gemensam verksamhet inkl föreningsstöd 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, stöd och utveckling och 
föreningsstöd, förvaltningsgemensamma kostnader samt förvaltningens förändring av 
semesterlöneskulden. Prognosen för den gemensamma verksamheten beräknas sammantaget ge ett 
överskott på 1,6 mkr. Överskottet avser medel för hyra av lokaler som ska renoveras för 
Kulturstråket. 

Arbete med att ser över föreningsstödet pågår samt det extra Coronastöd som tilldelats 2022 håller 
på och förbereds för handläggning och kommer betalas ut efter sommaren. 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2021 

Resultat 
kvinna T1 
2022 

Resultat man 
T3 2021 

Resultat man 
T1 2022 

Resultat 
totalt T3 
2021 

Resultat 
totalt T1 
2022 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

2,19 3,07 1,73 2,64 1,97 2,86 

Kommentar Sjukfrånvaro korttid har ökat från tertial 3 2021, till tertial 1, 2022 till 2,86 % totalt. Högre bland kvinnor än 
män. Det sker en tydlig ökning i januari, i samband med att ny mycket smittsam variant av coronaviruset tar fart och 
sprids i Sverige. Efter januari är sjukfrånvaron stadigt på väg neråt igen. 
 
 
 

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka Kultur och fritid arbetar i detta nu med att se över rutiner 
kring kommunikation där bemötande och kommunikation 
till kommunens invånare och besökare är en punkt som 
berörs. Syftet är att säkerställa kvalité i bemötande och 
kommunikation förvaltningens alla områden och 
verksamheter. 
 

 Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon  
Inget nytt att rapportera. 
 

 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 i första hand handla 
ekologiskt. 
 

3.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Kulturstråket som utvecklas skapar en plats där kulturarbetare kan möta både gammal och ny 
publik, varandra och andra samt utmanas med nya konstellationer. Kulturstråkets geografiska 
belägenhet, mitt i centrum med närhet till olika utbildningsplatser, och med ambitionen att vara en 
öppen plats utan trösklar, ger spännande förutsättningar för nya och andra möten mellan människor 
i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter skapar förutsättningar för både konstnärlig som 
social utveckling 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta kulturarbetares villkor att 
verka i kommunen 

Det pågående arbetet med att utveckla ett kulturstråk på 
övre Kungsgatan, kommer att kunna ge både bättre 
arbetsvillkor för flera.  Genom ändamålsenliga lokaler och 
en plats för där kulturarbetare kan möta både gammal 
och ny publik, varandra och andra samt utmanas med 
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Nämndstrategier Kommentar 

nya konstellationer. Kulturstråkets geografiska 
belägenhet, mitt i centrum med närhet till olika 
utbildningsplatser, och med ambitionen att vara en öppen 
plats utan trösklar, ger spännande förutsättningar för nya 
och andra möten mellan människor i olika åldrar, med 
olika bakgrund och erfarenheter skapar förutsättningar för 
både konstnärlig som social utveckling 

3.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Under perioden har ett utvecklingsarbete påbörjats för att bredda förvaltningens arbete med 
samhällsplanering, från att mestadels lämna synpunkter på andra nämnders initiativ till att arbeta 
mer proaktivt med egna samhällsplaneringsinitiativ. 
Under perioden har kultur och fritid lämnat synpunkter i granskningsskedet av Uddevalla kommuns 
nya översiktsplan. Synpunkterna kretsade bland annat kring att stärka kulturmiljömässiga aspekter 
och öka synligheten av kommunens utmaningar inom social hållbarhet och folkhälsa i 
översiktsplanen. 
 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar 
samhällsutveckling 

Förvaltningens miljösamordnare har tillsammans med 
övriga förvaltningars miljösamordnare under perioden 
planerad för införandet av ett digitalt 
kemikaliehanteringssystem. iChemistry infördes under 
2021 i samhällsbyggnad och planen gäller att införa 
systemet i övriga förvaltningar. Syftet med införandet är 
att digitalisera och effektivisera den administrativa 
arbetsprocessen för kemikaliehantering inom kommunen, 
uppfylla rådande lagkrav samt att medarbetare ska kunna 
få fram aktuella säkerhetsdatablad på ett enkelt sätt. 

 
För att öka kännedomen om de globala målen och 
integrera dem i förvaltningen och verksamheterna, har 
under perioden ett projekt påbörjats. Projektet handlar 
om att genomföra workshops med alla medarbetare om 
de globala målen. Ytterligare ett syfte med detta är att 
samla in kunskap och underlag för fortsatt strategiskt 
arbete kopplat till de globala målen. 
 
Kultur och fritid har under de senaste åren lämnat 
synpunkter på detaljplaner och ansökan om planbesked 
och andra dokument kopplade till samhällsplanering i en 
avdelningsövergripande konstellation. Under perioden 
har ett utvecklingsarbete påbörjats för att bredda 
förvaltningens arbete med samhällsplanering, från att 
mestadels lämna synpunkter på andra nämnders initiativ 
till att arbeta mer proaktivt med egna 
samhällsplaneringsinitiativ. 
 
Under perioden har kultur och fritid lämnat synpunkter i 
granskningsskedet av Uddevalla kommuns nya 
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Nämndstrategier Kommentar 

översiktsplan. Synpunkterna kretsade bland annat kring 
att stärka kulturmiljömässiga aspekter och öka 
synligheten av kommunens utmaningar inom social 
hållbarhet och folkhälsa i översiktsplanen. 
 

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

Flera utvecklingsprojekt är i gång för att skapa attraktiva 
arenor och anläggningar för att möta föreningsidrottens 
efterfrågan av anläggningar och ytor att bedriva 
verksamhet och tävlingsverksamhet på. Minskat antal 
föreningsaktiva gör att föreningarna står inför en 
utmaning och en omställning. Det innebär att kultur och 
fritid behöver stötta föreningslivet samt möta och stödja 
annan organisering i civilsamhället samt efterfrågan av 
andra typer former av aktiviteter och arrangemang. 

Pandemin har lett till lärdomar efter att verksamhet 
snabbt behövt ställa om och nya innovativa sätt att möta 
kommunens invånare har utvecklats. Både i det fysiska 
rummet och digitalt. Nya vanor och annan efterfrågan har 
därav växt fram och verksamheten behöver fortsätta 
utvecklas för att möta den. 

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

Behovet av lokaler för Kulturlivet är väsentligt. projektet 
hus för kultur/kulturstråket utvecklas i syfte att möta 
behov för en arena och scen åt det lokala kulturlivet. 

Processen under våren kommer läggas på att se över 
alternativ lokal men också fortsätta med de två befintliga 
lokalerna. Dialogen med fastighetsägaren för Frideborg 
kommer fortsätta och inget formellt beslut är fattat. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av ett 
kulturstråk i centrum ”Hus för kultur” (KF ÖS 4) 

Kulturstråket med sitt koncept i tre byggnader har varit en 
utmaning då fastighetsägaren till Frideborg inte är tydlig i 
sina avsikter. Detta har medfört att Kulturstråket måste 
hitta alternativ till Frideborg som lokal som rymmer 
motsvarande volymer. Processen under våren kommer 
därför till större del läggas på att se över alternativ lokal 
men också fortsätta med de två befintliga lokalerna. 
Dialogen med fastighetsägaren för Frideborg kommer 
fortsätta och inget formellt beslut är fattat. 

 

Mått Kommentar 

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

Under vinterlovet anordnades Kulturverkstäder på 
Hovhult och Tureborg med aktiviteter både inne och 
utomhus. Men som extra innehåll denna vecka denna 
deltog även trä- och bleckblåslärare från Kulturskolan. 
Möjligheten att få prova-på cirkus i våra Kulturverkstäder 
är mycket populärt. Under vinterlovet gavs möjlighet att 
under en heldag få komma till Kulturskolans lokaler, 
prova och fördjupa sig i ämnet. Under påsklovsveckan, 
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Mått Kommentar 

hölls Kulturverkstäderna öppna på Hovhult och Tureborg.
Båda lovveckorna, vecka 8 och 15 kommer ” nya” 
besökare som inte annars deltar. Detta kan förklaras med 
de lovprogram som görs men också att Kulturskolans 
personal mött skolbarnen i skolprojekt och skolbesök i 
anslutning till att loven startat. Grundskolans personal gör 
också värdefull reklam genom att omnämna våra 
aktiviteter i veckobrev till vårdnadshavare. 
 
I tillägg kan nämnas att det anordnades 
fördjupningskurser för kulturskolans elever i lokalerna på 
Skolgatan och på Sinclair under både vinterlovet och 
påsklovet. Gitarrverkstäder, fördjupningskurs i cello, och 
kurs i rekvisitatillverkning. En audition arrangerades 
under påsklovet, inför den musikal, som anordnas som 
en sommaraktivitet 2022 och som är öppen för alla att 
söka till. 
 
 
 

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

Under perioden har aktiviteterna i de aktuella områdena 
fortsatt oförändrat. Kontinuiteten är en viktig faktor, 
särskilt de öppna verksamheterna. Aktiviteterna rullar på, 
på samma tider, oavsett lov eller skolveckor. Detta är 
positivt och har gjort att besöksantalet ligger i 
oförändrade nivåer för perioden. Samarbeten med 
skolorna i de prioriterade områden är en viktig faktor och 
avgörande för möjligheten att kunna möta alla barn. 
Hovhultsskolan kan nämnas som ett exempel under 
perioden där projektet ”Stråkäventyret” möjliggjort att alla 
elever i förskoleklass under 5 veckors-perioder fått lära 
sig spela fiol. Under två aktivitetsdagar innan påsklovet 
fick också samtliga elever på skolan möjlighet att i 
workshopsform få uttrycka sig i dans, teater, film eller 
orkesterspel. Värdefulla möten med Kulturskolans 
pedagoger för de elever som fått intresse väckt och vill 
söka sig till våra aktiviteter och kurser, Förhoppningen är 
att detta ska lägga grunden för Kulturskolans aktiviteter 
under sommarlovet. 
 
 
 

3.3 3 Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Under våren har arbete med att fördjupa kunskapen om Agenda 2030 hos all kultur och fritids 
personal. Syftet är att i större utsträckning bidra till att ställa om till hållbar utveckling genom att 
medvetandegöra och belysa hur verksamheten kan bidra i det arbetet och på så sätt skapa intresse 
och engagemang. Arbetet som påbörjats är ett första steg i ett arbete som behöver vara fortsatt 
integrerat i förvaltningens utvecklingsarbete över tid. 
 
Att stödja föreningslivet har länge varit en viktig del i kultur och fritids arbete, dels genom att 
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tillhandahålla och utveckla anläggningar för föreningar att nyttja men också genom aktivitetsbidrag 
och andra bidragsformer. Under perioden pågår ett arbete med en översyn av föreningsbidrag samt 
att ta fram nya riktlinjer i det arbete bygge och renovering av simhall och Rimnersvallen pågår. 
Föreningslivet utgör en viktig del av civilsamhället. Idag finns det många, för att inte säga fler än 
tidigare, möjligheter att organisera sig, delvis genom sociala medier, vilket är av yttersta vikt i ett 
demokratiskt samhälle. Det innebär att kultur och fritid behöver hitta forum och former för att möta 
och stötta en bredare del av civilsamhället.  

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering 
och verksamhet 

Utredning och uppdrag i att ta fram nya bestämmelser 
om föreningsstöd och bidrag pågår och väntas vara klart 
till oktober 2022. 

Pandemin har påverkat föreningarna i möjligheter att 
bedriva verksamhet. Genom snabba insatser och ökat 
ekonomiskt stöd är dock "tappet" av aktiviteter inte lika 
stort som det förutspåddes bli. Under pandemiåret 2021 
har det arrangerats ca 40 000 färre aktiviteter i jämförelse 
med normalåret 2019. Vilken utveckling som nu sker, hur 
många som söker sig tillbaka eller kanske för första 
gången till föreningar är i dagsläget svårt att säga. 
Föreningslivet utgör en del av civilsamhället. 
Möjligheterna att organisera sig är i dag många delvis 
genom sociala medier. Det innebär att kultur och fritid 
behöver hitta forum och former för att möta och stötta en 
bredare del av civilsamhället. 

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

Trender i omvärlden visar på att fler tränar i lågintensiva 
former, alltså på egen hand i aktiviteter som inte är styrda 
eller ledarledda. Pandemin tycks ha påskyndat denna 
förflyttning men än är det svårt att göra en analys. Kultur 
och fritidsförvaltningens utmaning blir att möta efterfråga 
för platser att utöva både låg- och högintensiva aktiviteter 
kopplade till hälsa och idrott. 

 

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 3) 

Arbetet löper enligt plan och förväntas vara klart oktober 
2022. 

 

 Kultur och fritidsnämnden har gett kultur och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att 
ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag. 

Arbetet pågår och följer tidsplan där uppdraget förväntas 
vara klart i oktober 2022. 

 

 Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i 
uppdrag att se över möjligheten att etablera ett idrottsråd 

Avdelning Stöd och utveckling 

En inledande dialog har inletts med RF SISU om att de 
tillskapar ett Idrottsråd.  
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Politiska uppdrag Kommentar 

samt hänvisar översynen av anläggningsbidraget till det 
pågående uppdraget gällande bestämmelser för 
föreningsbidrag. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 och 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (KF 
ÖS 4) 

Projektet är på väg in i fas 2 och rapporteras hålla 
tidsplanen. Lokalprogrammet kommer att revideras något 
för att möjliggöra en mindre förändring. Under perioden 
har Rimnersvallen rivits och i maj/juni påbörjas 
återuppbyggnad. 

 
 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att ta fram en 
plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- 
och idrottscentrum med SM standard för friidrott samt 
elitarena för paraidrott och fotboll (KF ÖS 4) 

Projektet är i slutfasen och en förstudie är beställd. 

 
 

 

 Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till 
Uddevalla tätort 

Förstudiearbete påbörjades under hösten 2021 och 
samhällsbyggnads projektledare beräknade i april att 
man var ungefär halvvägs i utredningen. Utredningen 
kommer att bli omfattande då det finns stora logistiska 
utmaningar. 

 

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

Steg 1 i utredningen beräknas vara klar under maj 
månad. 

 

 Utred möjligheter kring samfinansiering för 
byggnation av ny ridanläggning samt utred och föreslå 
driftsform och hyresförhållanden för anläggningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltare har fått i 
uppdrag att initiera en förstudie kring framtida driftsform 
och hyresförhållande. Kultur och fritid skall delta med 
representanter. 

 

 Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i 
uppdrag att undersöka om centrums 
intresseorganisationer är beredda att medverka till 
finansiering av en konstfrusen isbana i centrum. 

Ej påbörjat 

 

 Kultur och fritidsnämnden ger kultur och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2022 (den period 
hyreskontrakt för Uddevalla Stan 1:8 Mollön förlängts) se 
över framtida behov och användningsområde för Mollön 
utifrån kultur och fritidsnämndens ansvarsområde med 
fokus på barn och unga. 

En översyn inom avdelningen har gjorts, för att se hur 
man skulle kunna lägga aktiviteter på Mollön. 
Avdelningen ser inte att det finns resurser att kunna ha 
så mycket verksamhet i egen regi på Mollön. En dialog 
har förts med andra aktörer för om dessa är intresserade 
av att förlägga verksamhet på Mollön men ingen vill fullt 
ut ta eget ansvar. Behovet att lägga aktiviteter där anser 
KUB inte är lika stort som behovet av att lägga aktiviteter 
i dom utsatta områdena. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: boende och trygghet) 2021-06-10 (Dnr 

uppdrag ännu ej påbörjat 
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Politiska uppdrag Kommentar 

KS 2021/00174) fått i uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration (KF ÖS 3) 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 
(KF ÖS 3) 

Under 2021 valde verksamheten att ge BVC 93 böcker 
så att dom kunde dela ut. Detta för att minska att utsätta 
barnfamiljer för smitta i och med pandemin. 
Totalt delades 221 böcker ut. 

Gåvoboken är en insats för att väcka läslust hos barn 
genom deras föräldrar. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att erbjuda lovaktiviteter (KF 
ÖS 3) 

2021 fick Uddevalla kommun statliga medel för att 
erbjuda lovaktiviteter samt att KS gav ytterligare medel. 
Det gav möjlighet att erbjuda barn och unga i framför allt 
på Dalaberg och Tureborg ett meningsfullt sommarlov. 
Medlen räckte även att fördela till novemberlovet och 
jullovet. 2022 kommer återigen extra medel på 1mkr sam 
ytterligare 200tr från Kulf för att ge sommarlovsaktiviteter. 

Förra året utvärderingar av sommarlovet visar på stor 
positivet och att man vill vara med och skapa innehållet 
tillsammans med personalen. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att genomföra 
medborgardialog med unga angående utformningen av 
Hus för kultur (KF ÖS 3) 

Detta har inte skett pga. fördröjningen i processen med 
att hyra Frideborg. Planen är att genomföra dialogen 
under våren 2022 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera Rampens 
digitala mötesplatsfunktion (KF ÖS 3) 

Utvärdering av Rampen har gjorts, den digitala 
mötesplatsfunktionen är oklart vad det är. Verksamheten 
är utvärderad och de utmaningar som man sett har man 
lagt upp plan för hur man jobbar vidare med. 

 

Mått Kommentar 

 Föreningarna ska vara nöjda med kommunens 
idrotts- och fritidsanläggningar 

Det finns inget resultat att redovisa. 

3.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Inom öppen fritidsverksamhet och kulturskolan sker insatser som har i syfte att skapa 
meningsfullhet och i förlängningen trygghet för barn och unga.  Utvärderingar som kulturskolan 
genomfört av deras aktivitet ur och skurkultur, visar att barn och unga önskar aktiviteter i sitt 
närområde och att få vara med och planera och arrangera aktiviteterna. Resultaten visar också på att 
barn och unga ser fram emot Ur och Skur men också att det är personal och vuxna som dom känner 
igen. Tryggheten skapas genom dom vuxna som kan möta barn och unga och som har en aktivitet 
att erbjuda. Det är inte primärt aktiviteten i sig som medför tryggheten. 
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Nämndstrategier Kommentar 

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

Genom de stora projekten kulturstråket och 
Rimnersområdet är kultur och fritid högst involverad i att 
utveckla Uddevalla till en levande kommun. Likaså 
genom arrangemang som efter pandemin är mycket 
efterlängtade. Under våren har flera arrangemang 
genomförts. I april arrangerades filmfestivalen Corax. 
Uddevalla kommun har för året 2022 utsetts till årets 
filmkommun av Göteborgs filmfestival. 

Uddevalla kulturmiljöprogram är föråldrat och 
diskussioner om en revidering av detta har lyfts. 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

Avdelningens alla verksamheter ger trygghetsskapande 
aktiviteter, bibliotekens demokratiska uppdrag med 
tillgång till information bla är en grundpelare för det 
trygghetsskapande i samhället. 

Konkreta aktiviteter som sker inom öppen 
fritidsverksamhet och kulturskolan är insatser som har i 
syfte att skapa meningsfullhet och i förlängningen 
trygghet för barn och unga. Kulturskolans Ur och 
skurkultur har blivit en aktivitet som barn och unga ser 
fram emot att få ta del av. Utvärderingar av aktiviteten 
visar att barn och unga önskar aktiviteter i sitt närområde 
och att man får vara med och planera aktiviteterna. 
Resultaten visar också på att barn och unga ser fram 
emot Ur och Skur men också att det är personal och 
vuxna som dom känner igen. Tryggheten skapas genom 
dom vuxna som kan möta barn och unga och som har en 
aktivitet att erbjuda. Det är inte primärt aktiviteten i sig 
som medför tryggheten. 
 

 

Mått Kommentar 

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

Under året som varit samt första perioden 2022 har ingen 
undersökning gjorts som underlag för detta mått. 
Förvaltningen behöver ta ett grepp om hur "nöjdhet" mäts 
på ett tillförlitligt sätt. 
 
 

3.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 
förebyggande arbete 

I rapporter från bland annat MUCF och ungdomsbarometern framgår det att fler barn och unga mår 
psykiskt dåligt, ensamhet och isolering som följd eller orsak beskrivs som en effekt av pandemin 
men också att man väljer att umgås digitalt i stället för i att träffas fysiskt. 
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För att bryta isolering är fritidsverksamhet viktig och den behöver vara tillgänglig och attraktiv för 
målgruppen. Barn och unga uttrycker själva i de enkätundersökningar som bland annat gjorts inför 
sommarlovet att det är viktig med aktiviteter som finns när, och som man kan delta i "när man har 
lust". Mobil fritidsverksamhet och kulturskolans "ur och skur" möter delvis denna efterfrågan 
genom att möta barn och unga på olika platser där de befinner sig. Kultur och fritid behöver 
utveckla aktiviteter för att möta efterfrågan av både låg- och högintensiva aktiviteter vilket också 
innebär att stötta civilsamhället för att kunna erbjuda ett bredare utbud. Det innebär också att kultur 
och fritid måste fortsätta fråga om vad som efterfrågas samt utveckla verksamhet tillsammans med 
kommunens invånare, framför allt barn och unga 

Nämndstrategier Kommentar 

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

Enkätundersökningar som gjorts inför tillexempel innan 
arrangerade lovaktiviteter samt utvärderingar efter 
genomförda aktiviteter visar att barn och unga efterfrågar 
aktiviteter som är spontana, i närområdet till boendet dit 
man kan komma när man har lust.  Mobil 
fritidsverksamhet och kulturskolans "ur och skur" möter 
delvis denna efterfrågan genom att möta barn och unga 
på olika platser där de befinner sig. Kultur och fritid 
behöver utveckla aktiviteter för att möta efterfrågan av 
både låg- och högintensiva aktiviteter vilket också 
innebär att stötta civilsamhället för att kunna erbjuda ett 
bredare utbud. Det innebär också att kultur och fritid 
måste fortsätta fråga om vad som efterfrågas samt 
utveckla verksamhet tillsammans med kommunens 
invånare, framför allt barn och unga. 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

Under vintern -22 har en processplan tagits fram för hur 
avsikten att arbeta vidare framåt kan göras, det har också 
sammanställts vad som gjorts tidigare. 

Det som hittills gjorts och kan kopplas till uppdraget är 
Lovaktiviteter, även för sommaren 2022 kommer medel 
för lovaktiviteter som kommer ha sitt fokus på dom 
utsatta områdena. 
Kulturskolan och Mobila fritidsledare är de som till största 
delen står för aktiviteter i dessa områden inom 
avdelningen. 
Projektet Bokstart är en aktivitet som också ska kopplas 
till uppdraget och som sker i samverkan mellan 
biblioteken, BVC och öppna förskolorna. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

Förvaltningen finns representerad i gruppen Drogfri 
Ungdom som arbetar operativt, direkt i verksamhet hos 
kultur och fritid och barn och utbildning. Den centrala 
samordningen av det drogförebyggande arbetet kommer 
att formaliseras mer under 2022 då det är en 
kommunövergripande handlingsplan på gång. 

1 miljon från den övergripande budgeten för 
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Politiska uppdrag Kommentar 

förebyggande samordning kommer att nyttjas till Lovstöd 
under 2022. Lovstödet kommer att handläggas på 
samma sätt som det statliga stödet har gjorts och göras 
sökbart för kommunens verksamheter såväl som 
föreningar och civilsamhälle.  

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 

Tureborg ingår som särskilt prioriterat område i det 
centrala projektet kring förebyggande och 
trygghetsskapande insatser där planeras för samverkan 
på olika nivåer. 

Uppdraget att tillsammans med socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4) pågår och 
kommer att föreslå åtgärder för området Tureborg. 

 

Mått Kommentar 

 Antalet föreningsaktiviteter, ska öka Aktiviteterna redovisade i tertial 1 2022 gäller för år 2021.
 
Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 
framgår av resultatet, men är klart mindre än förväntat. 
En hypotes är att föreningarna varit framgångsrika med 
att hitta alternativa former för bedrivande av sin 
verksamhet. 
 
Antalet aktiviteter har minskat med ca 40 000 under 
pandemin (jfr med 2019-års redovisning). Sett till 40 
verksamhetsveckor/år är minskningen då 1000 
deltagartillfällen/vecka. Sett till antalet föreningar (ca 
66st) är minskningen 15 deltagartillfällen/förening/vecka. 
 

 Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn 
könsfördelning 

Inget nytt att kommentera. 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en 
trygg miljö 

 

3.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 
genom en utökad digitalisering 

Biblioteket har en viktig roll i att främja digital inkludering då de möter många av de människor 
som står utanför och har svårt att följa med i utvecklingen. Många av de aktiviteter som tidigare 
riktat sig till dessa människor har fått ställas in på grund av pandemin men kan förhoppningsvis 
komma igång igen. Under våren arrangeras en digital, lättläst bokcirkel bland annat. 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital inkludering Biblioteket har en viktig roll i att främja digital inkludering 
då de möter många av de människor som står utanför 
och har svårt att följa med i utvecklingen. Många av de 
aktiviteter som tidigare riktat sig till dessa människor har 
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Nämndstrategier Kommentar 

fått ställas in på grund av pandemin men kan 
förhoppningsvis komma igång igen. Under våren 
arrangeras en digital, lättläst bokcirkel bland annat. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 
och 2021–2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för 
alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

Samarbete pågår i lokalförsörjningsgruppen: tillsammans 
med BUN & SOC & K&F. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 
fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF 
ÖS 6) 

Förvaltningen hade vid senaste inventeringen ett fåtal 
ofrivilligt deltidsanställda. En förutsättning för att 
möjliggöra heltidstjänster för dessa är att införa 
kombinationstjänster. I detta finns framför utmaningar 
som är kopplade dubbelkompetens, villigheten att arbeta 
flera arbetsplatser, schemasynkningar för att nämna 
några. Förvaltningen har ännu inte kunnat prioritera detta 
arbete då det endast rör sig om ett 10-tal medarbetare. 

 

Mått Kommentar 

 Medarbetarnas upplevelse av engagemang, ska öka  

 Andelen ambassadörer för Uddevalla kommun ska 
öka (eNPS) 

 

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

Projektet Bokstart pågår inom bibliotekets verksamhet i syfte att tidigt stimulera språkutveckling 
och läsfrämjande. Ungefär 80 procent av barns ordförråd kommer från text, då text innehåller långt 
fler begrepp än ett vardagligt samtal. Bokstart bygger på samverkan kring ett gemensamt uppdrag 
om att stötta familjer med deras små barns språkutveckling. I Uddevalla samverkar folkbibliotek, 
barnhälsovård och öppna förskolan kring detta uppdrag. 
Eftersom läsförståelse är genomgående i alla skolämnen blir denna klyfta avgörande för barn i 
skolåldern då den leder till att elever med god läsförståelse ofta får bra skolresultat, medan det 
omvända gäller för de som inte har fått lika mycket övning i läsning och därför måste lägga mycket 
energi på att tolka texten i läromedlen i sig utöver att förstå själva ämnet. PISA-undersökningen 
från 2018 visade att 18 procent av elever i åk 9 inte når upp till vad OECD definierar som en 
basnivå av läsförståelse. 
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I dagsläget riktas Bokstart till familjer i Tureborg där barnet är minst en förälders första barn eller 
första barn som föds i Sverige. 

Nämndstrategier Kommentar 

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

Efterfrågan från barn och unga att själva påverka, 
utveckla och arrangera ökar. barn och unga uttrycker att 
de själva vill bestämma aktiviteter men också själva 
arrangera dem för andra barn och unga.  Kulturskolans 
kulturverkstäder möter delvis denna efterfråga men fler 
aktiviteter behöver utformas så att möjligheten till 
medskapande blir större. Under filmfestivalen Corax som 
arrangerades i april lyfts unga filmskapare i kommunen. 

Kultur och fritid ska främja ett livslångt lärande Bibliotekens barnavdelningar har precis börjat arbeta 
med konceptet Språktåget. Det är ett språkutvecklande 
material som både bibliotek och logopeder jobbar med. 
Konceptet har införts på alla bibliotek i Västra 
Götalandsregionen. 

 
Projektet Bokstart fortsätter, inom projektet har samtliga 
barnbibliotekarier deltagit i en utbildning i TAKK (tecken 
som alternativ och kompletterande kommunikation). 
Detta för att hjälpa till i kontakten inom projektet Bokstart. 
Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till 
föräldrar och andra vuxna i små barns (0–3 år) närhet 
med syfte att tidigt stimulera språkutveckling och 
läsfrämjande. Ungefär 80 procent av barns ordförråd 
kommer från text, då text innehåller långt fler begrepp än 
ett vardagligt samtal. Bokstart bygger på samverkan kring 
ett gemensamt uppdrag om att stötta familjer med deras 
små barns språkutveckling. I Uddevalla samverkar 
folkbibliotek, barnhälsovård och öppna förskolan kring 
detta uppdrag. 
 

Eftersom läsförståelse är genomgående i alla skolämnen 
blir denna klyfta avgörande för barn i skolåldern då den 
leder till att elever med god läsförståelse ofta får bra 
skolresultat, medan det omvända gäller för de som inte 
har fått lika mycket övning i läsning och därför måste 
lägga mycket energi på att tolka texten i läromedlen i sig 
utöver att förstå själva ämnet. PISA-undersökningen från 
2018 visade att 18 procent av elever i åk 9 inte når upp 
till vad OECD definierar som en basnivå av läsförståelse.
I dagsläget riktas Bokstart till familjer i Tureborg där 
barnet är minst en förälders första barn eller första barn 
som föds i Sverige. 
 

 

Mått Kommentar 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de 
utvecklats personligt och socialt 
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Mått Kommentar 

 Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per 
invånare 0–17 år 

 

 Andel aktiva låntagare per invånare ska öka Redovisning för 2021 
Aktiva låntagare kvinnor 6 669 
Aktiva låntagare män 3 378 
Aktiva låntagare utan personnummer, t ex institutioner 
366 
Aktiva låntagare totalt 10 413 
18,2 är % 
 
Pandemiåren har gjort att aktiva låntagare minskat 
eftersom det varit svårare att nå människor när 
biblioteken haft begränsade öppettider och alla fysiska 
aktiviteter varit inställda. 
 

 Andel biblioteksbesök per invånare ska öka  

3.8 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Kultur och fritid är involverad i flera stora byggprojekt som simhallen och Rimnersvallen. Kultur 
och fritid involveras när skolor ska byggas då, dels för att bevaka perspektiv med utgångspunkt i 
barnkonventionen där barn och ungas rätt till kultur och fritid framgår tydligt men dels för att i 
samverkan diskutera hur lokaler kan nyttjas på tid de inte används i skolverksamhet, för 
förtenningar till exempel. 
Kultur och fritid har också ett viktigt uppdrag att belysa, ge råd och samverka om kulturmiljöfrågor 
där behov av att revidera och förnya kommunens kulturmiljöprogram lyfts.  

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

Förvaltningens arbete täcker många olika områden för att stärka tillgänglighet och attraktivitet av 
kommunens friluftsliv. Arbetet behöver ske på bred front för att inte bara nå ut till en målgrupp eller 
att bara nå målgrupper som redan är aktiva inom friluftsliv. Exempelvis har förvaltningen fortbildat 
idrottslärare inom friluftsundervisning samt initierat ett samarbete för att stödja idrottslärarna 
gällande friluftsundervisning. På så sätt kan förvaltningen nå ut till fler barn och unga på ett 
effektivt sätt. Det samma gäller arbetet med att tillskapa friluftsaktiviteter inom 
fritidsgårdsverksamheten. 
Nya metoder för informationsinsamling från allmänheten har tagits fram, uppmärkningen av 
vandringsleder har förbättrats och kartmaterial för både webben och tryckt har tagits fram för att 
tillgängliggöra friluftslivet 

Nämndstrategier Kommentar 

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

Avdelning Stöd och utveckling 

Arbetet med att stärka friluftslivet position inom 
kommunen och att etablera kultur och fritids 
sammordnarskap i frågan har spelat en central roll under 
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Nämndstrategier Kommentar 

T1 2022. Samtliga representanter har delgivits för att 
GFU ska kunna formaliseras vilket är en viktig funktion 
för att kunna jobba mer kvalitativt med friluftsliv och för att 
stärka frågan i ett förvaltningsövergripande 
sammanhang. 
Förvaltningens arbete täcker många olika områden för att 
stärka tillgänglighet och attraktivitet. Syftet är att arbetet 
skall ha en diversitet och bredd för att inte bara nå ut till 
en målgrupp eller att bara nå målgrupper som redan är 
aktiva inom friluftsliv. Exempelvis har förvaltningen 
fortbildat idrottslärare inom friluftsundervisning samt 
initierat ett samarbete för att stödja idrottslärarna 
gällande friluftsundervisning. På så sätt kan förvaltningen 
nå ut till barn och unga på ett effektivt sätt. Det samma 
gäller arbetet med att tillskapa friluftsaktiviteter inom 
fritidsgårdsverksamheten. 
Gällande tillgänglighet och information eftersträvas även 
här en bredd i form av både fysisk och digital information. 
Bland annat så har nya metoder för 
informationsinsamling från allmänheten har tagits fram, 
uppmärkningen av vandringsleder har förbättrats och 
kartmaterial för både webben och tryckt har tagits fram 
för att tillgängliggöra friluftslivet.  

3.10 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Kultur och fritid är involverat i flera större samhällsprojekt, dels för att säkerställa att kommunens 
kulturarv bevaras enligt den plan som finns men dels för att arbeta med konstnärlig gestaltning.  

Nämndstrategier Kommentar 

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

Kommunens expansiva stadsutvecklingsprojekt gör att 
projekten inom konstnärlig gestaltning är många och 
riktade mot de nybyggnationer som i detta nu är i full 
gång. I år hat 7 manliga och 14 kvinnliga konstnärer 
anlitats till nya gestaltande projekt. 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att ta fram en övergripande 
plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2022-02-09 godkänt kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2020–2022 att ta fram en övergripande plan 
"hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" 
 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att plan för 
Hållbart friluftsliv 21-10-13 
 

 Kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att 
under 2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska 

Kommunfullmäktige har 2022-04-13 godkänt kultur- och 
fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från kommunfullmäktige 
2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram 
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Politiska uppdrag Kommentar 

ske i samverkan med övriga berörda nämnder och 
aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF 
ÖS 3) 

förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan 
med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 
av kultur och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och 
fritidsnämnden samt barn och utbildningsnämnden i 
uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet 
skulle enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda 
nämnder och aktörer och samordnas av kultur och 
fritidsnämnden. Kommuner ska enligt § 27 i 
bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Det finns flera syften med en 
biblioteksplan, bland annat ska planen bidra till 
samverkan mellan bibliotek och vara en del av nationell 
uppföljning och kvalitetsutveckling inom 
biblioteksområdet. Föreliggande förslag till ny 
biblioteksplan gäller åren 2022–2026 och omfattar 
folkbibliotek, skolbibliotek samt samverkan med andra 
verksamheter inom kommunen, andra organisationer 
samt civilsamhället. 
 

 

5 Strategier som nämnden ej har uppdrag kopplade till 

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

 


