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Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Information samt inhämtning av synpunkter kring utveckling av 

rimnersområdet 
Dnr KS 311298  

Johan Gadd 

 

3.  Ungdomsförslag om att ändra arbetsordningen i ungdomsfullmäktige 
Dnr KS 2021/00176  

 

4.  Ungdomsförslag om att ge ut matkort till elever som har 

distansundervisning 
Dnr KS 2021/00177  

 

5.  Remiss Uddevalla kommuns Friluftsplan 
Dnr KS 311512  

 

6.  Medborgarförslag från Stina Edvardsson om digital fritidsgård för barn 

efter skolan 
Dnr KS 2021/00111  

 

7.  Medborgarförslag om porrfilter på wifi-nätverk och trådbunden 

uppkoppling inom skolan 
Dnr KS 2021/00051  

 

8.  Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att införa en 

avgift på Landbadet 
Dnr KS 2021/00106  

 

9.  Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 

Uddevalla kommun skall vara fossilfria 
Dnr KS 2021/00170  
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10.  Övrigt 
Dnr KS 310324  

 

 

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

 

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

hygienartiklar. 

 

 



JG Processledning AB 

johan@processledning.com 

073-664 28 91 

Utveckling av Rimnersområdet 

Hej. 

Jag heter Johan Gadd och har av Uddevalla kommun fått till uppdrag att vara processledare för 

utveckling av Rimnersområdet. Innan själva förstudien startar skall en behovsinventering 

genomföras. Det är av den anledningen jag skriver till idrotten i Uddevalla, idrottsförbund, 

näringslivet, besöksnäringen, VG-Regionen med flera. I detta läge skall det vara ett fritt tänkande, lite 

av en visionsbild hur Rimnersområdet skulle kunna se ut i den bästa av världar. Naturligtvis skall ni 

utgå från era behov och långsiktiga strategier men jag ber er även tänka, och tycka till om helheten 

ur ett idrottsperspektiv samt vad det skulle kunna innebära för Uddevalla, för besöksnäringen, 

folkhälsan osv. Alla föreningar är ju inte brukare av området idag men det skulle kanske finnas 

funktioner där som ni skulle kunna ha nytta av tex testmöjligheter, rehab, lägermöjligheter mm 

Det geografiska området är inte helt definierat så även här kan ni tänka stort och fritt. 

Vad gäller själva Rimnersvallen och Simhallen igår dessa INTE i behovsinventeringen. Dessa två 

anläggningar har en egen agenda. 

Syfte (från det beslutade projektdirektivet): 

Rimnersområdet ska 

 • vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, välmående, motion, 

undervisning, träning och tävling 

 • ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter som erbjuder liv och 

rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan olika intressen 

 • vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som vill ha roligt, må bra 

och utvecklas i sitt idrottande. 

Det finns en länk i mailet som leder till ett frågeformulär i Forms. Använd bara den. Det är mer 

övergripande frågor. I förstudien kommer vi sedan att återkomma för mer detaljer. Ber er också 

lämna tips på Idrottsområden som ni varit på för tävlingar etc. som ni tycker är bra.  

Svara senast 8 februari. Hoppas att ni hinner förankra och diskutera i föreningen, även med era 

aktiva. 

 Ni får gärna kontakta mig för ev. frågor mm. Helst måndagar och tisdagar, om det är möjligt för er. 

Med vänliga hälsningar 

Johan 

 

 

 

mailto:johan@processledning.com
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Styrgrupp för stadsutveckling 
2020-05-12 

Dnr:  

 

Handläggare 
Paula Nyman 
Telefon 0522-69 63 75 
paula.nyman@uddevalla.se 

 

Projektdirektiv för utveckling av Rimnersområdet  
 
Förslag till projektdirektiv är framtaget av representanter från kommunledningskontoret, kultur och 
fritid och samhällsbyggnad.  
 

Beställare 
Beställare är kultur och fritidsnämnden enligt uppdrag i flerårsplan 2019-2021. 
 

Bakgrund och förutsättningar 
Rimnersområdet är tillsammans med Bjursjöområdet en av de tre gröna zoner som särskilt pekas ut 
i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort. Det är ett attraktivt grön- och naturområde 
med potential att utvecklas till ett centrum för friluftsliv, fritidsaktiviteter och naturupplevelser. 
Rimnersområdet omfattar idag framförallt Rimnersvallen för fotboll och friidrott, Rimnershallen för 
friidrott, gymnastik, bollhallar, klättervägg, sammanträden, café, utomhusbanor för skytte och 
kastidrott samt natur- och konstgräsplaner för fotbollsträning året runt. 
 
Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 ett uppdrag att utveckla 
Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum. I och med Kommunfullmäktiges beslut i 
november 2019 om att simhallens placering ska vara Rimnersområdet finns det nu omedelbara 
behov av att göra förändringar i området. Fotbollsplaner (B-och C plan) samt kastplan behöver 
flyttas på grund av bygg-och etableringsytor för den nya simhallen och det är också nödvändigt att 
hantera markfrågor i samband med byggprojektet. Arbete pågår för att förändra sträckning av 
råvattenledningen och se på möjligheten att befintliga kraftledningar flyttas för att optimera 
simhallens placering inom befintlig byggrätt. Nödvändiga förändringar som nu genomförs behöver 
samtidigt ses ur ett helhetsperspektiv för att möjliggöra fortsatt utveckling av området.   
 
Trafiksituationen i östra Uddevalla är i nuläget ansträngd och påverkas ytterligare av 
utvecklingen i Rimnersområdet, men också av övrig stadsutveckling i området som 
exempelvis ny brandstation och utveckling av industriområden. Det kan därför vara 
viktigt att samordna trafikutredningsbehovet med anledning av Rimnersområdet 
tillsammans med andra projekt och planer i östra Uddevalla för ett helhetsperspektiv.  
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Styrande beslut 
Följande Kommunfullmäktigebeslut är styrande för uppdraget: 

 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 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen  

 Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
under 2020 utreda villkoren för konstgräsplaner  

 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 2019-11-13 §264: att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-
13 $ 76, besluta att placering för ny simhall ska vara Rimnersområdet 

 KF 2019-11-13 §264: att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett 
helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor 
i samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked 
för inledande av planarbete. 

Övergripande styrande och vägledande dokument  
 Uddevalla kommuns vision 
 Översiktsplan 
 Fördjupad översiktsplan Uddevalla tätort 
 Samhällsbyggnadsstrategin 
 Strategisk plan, Kommunfullmäktiges styrkort och flerårsplaner 
 Riktlinjer för investeringar inklusive investeringsprocess och 

lokalförsörjningsprocess 

Syfte  
Rimnersområdet ska  

 vara ett attraktivt sport- och idrottscentrum som möjliggör gemenskap, 
välmående, motion, undervisning, träning och tävling  

 ha ett brett utbud av anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter 
som erbjuder liv och rörelse för alla samt mötesplatser och närhet mellan 
olika intressen 

 vara en besöksanledning och en självklar destination i Uddevalla för alla som 
vill ha roligt, må bra och utvecklas i sitt idrottande 
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Mål 
Den övergripande målsättningen är att ta fram en förstudie med förslag till 
utvecklingsplan för Rimnersområdet som ett samlat sport-och idrottscentrum.  
Det ska ske på ett sätt som möjliggör en stegvis utveckling med sikte på helheten och 
syftet för området.  
 
Projektet ska starta med en behovsanalys för att klargöra och föreslå prioriterade behov 
innan förstudien startar. Förstudien ska beskriva förutsättningar, konsekvenser, ge 
förslag till lösningar och fortsatt arbete samt presentera övergripande kalkyler och 
tidplaner för genomförande.  

 

Avgränsning och omfattning 
Omfattningen av projektet utgörs av det som beskrivs i målsättningen samt av att koordinera och 
samverka med andra projekt i området för hållbara lösningar på längre sikt.  
Byggnation av simhall kommer att innebära starten för utvecklingen av Rimnersområdet och 
kommer ligga till grund för de fortsatta planerna. Mark- och trafiklösningar till följd av 
byggprojektet är exempel på vad som behöver hanteras på kort och lång sikt. Det gäller framförallt 
ny råvattenledning, flytt av kraftledningar, trafiklösningar och tillgänglighet till och inom området. 
Samverkan sker även med projektet för tillgänglighetsanpassning och renovering av Rimnersvallen.  
 
Övriga projekt och planer i östra Uddevalla påverkar och påverkas av utvecklingen av 
Rimnersområdet. Trafikutredningsbehovet behöver därför ses över och samordnas med andra 
projekt och planer i östra Uddevalla för att skapa ett helhetsperspektiv. 
 
Uppdraget i övrigt kan komma att behöva avgränsas i senare skede exempelvis vad gäller 
geografisk omfattning eller om nya beslut tas som påverkar uppdraget. Förändringar i omfattning 
och avgränsningar tas upp till styrgrupp vid behov. 
 

Uppföljning och återrapportering 
 Uppföljning/statusrapportering sker löpande i KDLG och i den politiska 

styrgruppen.      
 Inriktningsbeslut tas i styrgruppen. Vid behov tas beslut i ansvarig/beställande 

nämnd (styrprinciper enligt reglemente, riktlinjer för investeringar etc.) 
 Information sker vid behov och önskemål i Samhällsplanerings-

utskottet, Ekonomiutskottet, berörda presidier och nämnder.  
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Tidplan och process 
 
  

 
 

 

Budget och finansiering  
Uppskattade kostnader för behovsanalyser och förstudier som är upptagna i 
budgetdialog våren 2020 (SBN): 

 Personella resurser för projektledning (sbf), ca 2,5 mkr 

 Konsultkostnader för trafikutredning, gestaltning och processledning, ca 1,7 mkr  

 Omvärldsbevakning/studiebesök, inom tilldelad budget 

 

Organisation 
Strukturen följer den samverkande organisationen för stadsutveckling. 
Projektorganisationen på förvaltningarna är förberedd enligt nedan, men kan komma att 
förändras över tid. 
 
Beställare: Kultur och fritidsnämnden 
Styrgrupp för stadsutveckling: Presidium för KS, SBN och KFN 
Referensgrupp: Samhällsbyggnadsutskottet och Ekonomiutskottet 
Projektägare: Kommundirektör 
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Projektsamordnare: Paula Nyman samhällsbyggnad i samarbete med Roger Hansson 
kultur och fritid 
Projektledare: Robert Börjesson samhällsbyggnad  
Projektgrupp: Emil Palmqvist (enhetschef kulf-anläggningar) och Jörgen Wollbratt 
(lokalplanerare-kulf), Jenny Nord (mark och exploatering-sbf) och Joakim Bergman 
(trafikingenjör-sbf). 
 
Strategiskt stöd i exempelvis lokalfrågor, ekonomi, trafik, kommunikation samt 
sakkunskap inom exempelvis konst, natur och miljö kopplas till uppdraget. Konsultstöd 
blir troligen aktuellt inom trafik, gestaltning och processledning. 
 
 

Metodik 
Uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för Rimnersområdet följer metodiken i 
projektmodellen för investeringar och investeringsprocessen med en behovsanalys följt 
av en förstudie.  
 
I behovsanalysen identifieras och samordnas olika behov. Det sker genom att 
sammanställa befintligt kunskapsmaterial, omvärldsbevaka och inhämta ytterligare 
information i dialog med interna och externa intressenter som exempelvis förvaltningar, 
föreningar, förbund, näringsliv och regionen. En kommunikationsplan tas initialt fram 
för att planera intern och extern information och kommunikation 
 
I förstudiefasen utreds förutsättningar och konsekvenser utifrån det identifierade och 
samlade behovet. Förstudien leder till övergripande kalkyler, slutsatser och förslag till 
utvecklingsplan inklusive tidplan.  
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: no-reply@uddevalla.se <no-reply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 mars 2021 12:23 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige <ungdomsfullmaktige@uddevalla.se> 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 
 
 
Skola/klass: 
agnebergsskolan 
 
Lämna förslag 
Ändring på arbetsordningen till fler möten. Ungdomsfullmäktige känneratt de har för få mitten att få 
saker att gjort på. Därför skulle det vara bättre om man ändrade på arbetsordningen och gör så att 
Ungdomsfullmäktig har fler möten så att de får saker gjort.   
 

mailto:no-reply@uddevalla.se
mailto:no-reply@uddevalla.se
mailto:ungdomsfullmaktige@uddevalla.se


 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: no-reply@uddevalla.se <no-reply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 mars 2021 12:23 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige <ungdomsfullmaktige@uddevalla.se> 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 
 
 
Skola/klass: 
agnebergsskolan 
 
Lämna förslag 
 
Matkort till alla kommunens ungdomar som har distansunder visning. Skolmaten är en stor trygghet 
för många unga och nu när många av kommunens ungdomar har distansundervisning så har den 
tryggheten för många barn försvunnit därför skulle det vara bra att få matkort under corona. Jag 
tänker mig att man använda de pengar som var för skolmaten  och ge varje elev ett matkort för 75kr 
som de kan köpa matt ifrån någon av kommunens restauranger,. För att då hjälper vi också 
restaurangerna i kommunen så att de kan driva fortsätta driva deras restauranger. 
 

mailto:no-reply@uddevalla.se
mailto:no-reply@uddevalla.se
mailto:ungdomsfullmaktige@uddevalla.se
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Kultur och fritid 
Fritid och unga Postadress Besöksadress Telefon 
 45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00 
www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se 
 

Handläggare 
Utvecklare Robert Wahlström 
Utvecklare Anna-Helena Wiechel 
Telefon +46522696459 / +46522696511 
robert.wahlstrom@uddevalla.se 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 
 

Samtliga nämnder i Uddevalla 
kommun 
 
    

Önskan om remissutlåtande på Hållbart friluftsliv 
Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram en 
plan för hållbart friluftsliv. Denna plan ska vara vägledande för, och samordna, 
det kommunala arbetet med friluftsliv. I uppdraget ingick även att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan nämnder, för att kvalitetssäkra arbetet över tid. 

 

Planen tar sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv;  

  

• Tillgänglig natur för alla 

• Starkt engagemang och samverkan   
för friluftslivet 

• Allemansrätten 

• Tillgång till natur för friluftsliv 

• Attraktiv tätortsnära natur 

• Hållbar regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling 

• Skyddade områden som resurs för 
friluftslivet 

• Ett rikt friluftsliv i skolan 

• Friluftsliv för god folkhälsa  

• God kunskap om friluftsliv 

  

Planen kommer att bestå av två delar, varav ni nu kommenterar den första. Del 1 
utgör den övergripande ramen för det långsiktiga kommunala friluftslivsarbetet 
utifrån vilken samtliga nämnders insatser och ställningstaganden utgår. 
Utgångspunkten för det kommunala friluftslivsarbetet är att underlätta 
medborgarnas möjlighet och tillgång till naturupplevelser och välbefinnande. 

Del 1 innehåller sex utpekade områden som utgör plattformen för det 
kommungemensamma arbetet med friluftsliv. Dessa ska gemensamt och 
samordnat styra arbetet mot planens övergripande mål. 
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I denna remissrunda önskas följande frågeställningar beaktas:  

 

• Vad är er bedömning om planen i sin helhet? 

• Finns det övergripande områden/förutsättningar inom ert fält som inte ryms i den 
nuvarande planen? 

• Övriga synpunkter? 

 

Kultur och fritidsnämnden vill ha ert svar senast den 30 april 2021. 

 

Under hösten 2021 kommer arbetet med del II att påbörjas. Varje nämnd kommer 
då att bidra med sina strategiska ställningstaganden inom de sex utpekade 
områdena, det vill säga inom vilka utpekade områden och på vilket sätt de ska 
bidra till att uppfylla det övergripande målet med det kommunala 
friluftslivsarbetet.  

 

 

Med vänlig hälsning 
Kultur och fritid 
 
 
 
 
Robert Wahlström & Anna-Helena Wiechel 
Utvecklare 
 



 

Hållbart friluftsliv 
 

Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 
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Inledning  
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 i uppdrag att ta fram en övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Planen förväntas 

ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för 

arbetet med friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de kommunala 

friluftsinsatserna. Likaså ska ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 

Planen består av två delar; första delen utgör de övergripande ramarna för det kommungemensamma friluftslivsarbetet inklusive övergripande mål och 

utpekade områden. Andra delen beskriver, utifrån varje nämnds bidrag inom vart och ett av de utpekade områdena, hur ansvaret fördelas mellan kommunens 

olika nämnder samt vilken inriktning som den kommunövergripande friluftsorganisationen ska ha.  

  

Organisation 
Styrgrupp 

Roger Hansson, Kultur och fritidsförvaltningen 

 

Projektledning 

Robert Wahlström, Kultur och fritid 

Anna-Helena Wiechel, Kultur och fritid 

 

 

Förvaltningsövergripande arbetsgrupp 

Lynn Joel, Kommunledningskontoret 

Amanda Windeman, Kommunledningskontoret 

Anna Thorén Skrote, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Malin Kolviken, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Referensgrupp 

Kultur och fritidsnämnden 
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Bakgrund 

De tio nationella målen för friluftsliv 
Det övergripande målet för den nationella friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen. Naturvårdsverket är den statliga 

myndighet som samordnar och bevakar att riksdagens tio friluftspolitiska mål efterlevs.  

 

Tillgänglig natur för alla 
Riksdagens mål om 
tillgänglig natur för alla 

innebär att alla människor ska ha 
möjlighet att vistas i och njuta av 
natur- och kulturlandskapet. 

Starkt engagemang och 
samverkan för friluftslivet 
Riksdagens mål om stärkt 

engagemang och samverkan för 
friluftslivet sätter individens 
personliga val och engagemang i 
centrum. 

Allemansrätten 
Viktiga mål för 
friluftspolitiken är att 

allemansrätten värnas och att 
allmänhet, markägare, föreningar 
och företag har god kunskap om 
allemansrätten. 

Tillgång till natur för 
friluftsliv 
För att friluftsmålet om 

tillgång till natur ska kunna uppnås 
behöver friluftslivets behov 
säkerställs genom hållbart 
brukande, fysisk planering och 
bevarande. 

Attraktiv tätortsnära 
natur 
Friluftsmålet om attraktiv 

tätortsnära natur innebär att det ska 
finnas tillgång till attraktiv natur i 
och i närheten av tätorter. 
Allmänheten ska ha tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära 
landskap med höga frilufts-, natur- 
och kulturmiljövärden.  
 

Hållbar regional tillväxt 
och landsbygdsutveckling 
Friluftsmålet om hållbar 

regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling innebär att 
friluftsliv och turism bidrar till att 
stärka den lokala och regionala 
attraktiviteten och medverkar till 
en stark, hållbar utveckling och 
regional tillväxt.  

Skyddade områden som 
resurs för friluftslivet 
Friluftsmålet om skyddade 

områden som resurs för friluftslivet 
handlar om att naturområden ska 
göras attraktiva för friluftsliv och 
rekreation.  

Ett rikt friluftsliv i skolan 
Friluftsmålet om ett rikt 
friluftsliv i skolan innebär 

att förskolor och skolor bedriver 
friluftslivsverksamhet och 
undervisning om förutsättningar 
för en god miljö och hållbar 
utveckling.  

Friluftsliv för god 
folkhälsa 
Riksdagens mål om 

friluftsliv för god folkhälsa handlar 
om att skapa goda förutsättningar 
så att människor kan vara 
regelbundet fysiskt aktiva i natur- 
och kulturlandskapet.  

God kunskap om 
friluftslivet 
Friluftsmålet om god 

kunskap om friluftslivet innebär att 
det bör finnas etablerad forskning 
och statistikinsamling kring 
friluftsliv. 
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Friluftslivspolitiken i Uddevalla kommun 
Uddevalla kommuns vision, med de tre värdeorden Liv, Lust och Läge, ger den kommunala friluftslivsorganisationen en tydlig övergripande förankring. 

Ställningstaganden för friluftslivet i kommande översiktsplan, samt Kultur och fritidsnämndens övergripande mål och principer för styrning är vägledande. 

Friluftslivspolitiken regleras också i bland annat Plan- och bygglagen,1 Miljöbalken2 och i läro- och ämnesplaner.3 Friluftspolitiken är också länkad till de 

nationella miljökvalitetsmålen.4  

Friluftslivet behöver säkras, inte bara i nutid utan även långsiktigt. Det kulturella arvet med livet vid och på havet, fjällmiljöerna med dess gårdar och historian 

som regementsstad skapar, i kombination med allemansrätten, goda förutsättningar för ett kvalitativt friluftsliv för alla medborgare. För att kunna förvalta och 

bygga vidare på dessa goda förutsättningar, krävs en gemensam målbild, tydlig politisk förankring och en långsiktig, strategisk och övergripande 

friluftslivsplan. För att få till stånd nödvändig samordning och prioritering krävs en formaliserad förvaltningsgemensam friluftsorganisation bestående av 

representanter från samtliga förvaltningar. Friluftsorganisationen bör jobba aktivt för att säkra ett heltäckande och framåtsyftande skydd för friluftslivet, inte 

minst vad gäller de bostadsnära friluftsområdena. Välfungerande friluftspolitik ökar resurseffektiviteten i den kommunala organisationen. 

 

  

 
1 Natur och friluftsliv - PBL kunskapsbanken - Boverket 
2 Riksintresse för naturvård och friluftsliv (Miljöbalkens 3 kapitel 6 §) ISBN: 91-620-8253-1 (naturvardsverket.se) 
3 https://www.skolverket.se/  
4 Sveriges miljömål - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/op-modell/mark--och-vattenanvandning/natur-och-friluftsliv/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8253-1.pdf
https://www.skolverket.se/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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Omvärldens påverkan 
Människor skattar möjligheten att utöva friluftsliv högt, så till den grad att det ofta påverkar val av bostadsort och bostadsområde. Det gör att den kommunala 

friluftspolitiken blir en angelägen strategisk fråga för såväl kompetensförsörjning och turismnäring som för folkhälsoarbetet och kultur- och naturmiljövården.   

Friluftslivet medför många positiva värden för både samhälle och individ. Friluftslivets egenvärde, det vill säga den existentiella livskvaliteten som var och en 

förnimmer i kontakten med naturen, är kanske den mest centrala. Men friluftslivet erbjuder också andra nyttor. Det utgör en källa till rekreation, psykiskt och 

fysiskt välbefinnande och social gemenskap, det motverkar stillasittande, erbjuder en inspirerande pedagogisk miljö och ökar människors vilja att vårda och 

värna naturen. Friluftslivet utgör en central komponent i den ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara samhällsutvecklingen. 

Ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv är följaktligen en viktig folkhälsopolitisk fråga, vilket Folkhälsomyndigheten slår fast.5 Därför är det av särskild vikt att 

det offentliga ökar förutsättningar för alla att på lika villkor vistas i naturen.  

Naturvårdsverkets senaste sammanställning över den svenska befolkningens friluftsvanor visar att fyra av fem svenskar är ganska eller mycket ofta ute i 

naturen under längre ledigheter. Ungefär hälften uppger sig vara ute i naturen på vardagarna. Följaktligen är hälften av svenskarna inte ute i naturen i 

vardagen.6 Tillgång till lämpliga platser, kunskap och information om utbud och möjligheter är några av hindren för att delta i olika aktiviteter utomhus på 

fritiden, men också upplevelsen av tidsbrist och sällskap. 

Friluftslivet som kulturhistorisk rörelse är starkt förankrad i den ideella sektorn och dagens föreningar utgör fortfarande en viktig roll. Föreningarna förenar 

och aktiverar många människor genom sin verksamhet som förmedlar kunskap och färdigheter för friluftslivet och för vidare de sociala och kulturella 

aspekterna kring friluftslivet som filosofisk institution. De ideella föreningarna fyller därtill en viktig funktion genom att deras verksamheter kommer den 

breda allmänheten till gagn. Detta sker genom upprätthållande och etablerande av exempelvis leder, spår, vindskydd, eldstäder, rastplatser, bryggor, spänger. 

Dessa insatser har stor betydelse för allemansrättsutövandet: många fler kan nyttja allemansrätten utan att vara medlemmar i, eller organiserar sig i, föreningar. 

Det ideella arbete som sker är således en viktig faktor för ett blomstrande friluftsliv.     

 

 
5 Naturvårdsverket ”Uppföljning av målen för friluftspolitiken 2019” s. 85 
6 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513
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Syfte och mål 
 

 

Det övergripande målet är nedbrutet i sex utpekade områden. De utpekade områdena är sprungna ur de tio nationella målen för friluftsliv, lokala 

styrdokument, tidigare lokala kartläggningar inom området samt andra kommuners friluftsplaner. 

Friluftsplanen är en specificering av översiktsplanen avseende arbetet med det långsiktiga kommunala friluftslivsarbetet. Genom att peka ut den långsiktiga 

strategiska viljeriktningen är syftet att stödja och vägleda utformningen av det kommungemensamma arbetet avseende förvärv, underhåll och utveckling av 

friluftslivsområden samt underlätta medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. Planen riktar sig främst till den interna kommunorganisationen, med 

utgångspunkten att inspirera och stödja medborgarnas möjlighet till att vistas ute i naturen. 

  

Övergripande mål 

Med omsorg för framtiden förvaltar och utvecklar vi tillsammans 

ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag! 
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Vad är friluftsliv 
Den officiella definitionen av friluftsliv är ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.7  

Denna plan vilar på tolkningen att friluftsliv således inte är knutet till en aktivitet utan är en erfarenhet eller den sinnesstämning som kan uppstå sig när 

användaren befinner sig i dessa miljöer. De faktorer som motverkar upplevelsen av friluftsliv är följaktligen element som hindrar användaren från att uppfylla 

dessa förutsättningar. Friluftslivsarbetet inom kommunen ska genomsyras av detta synsätt och kommunens viktigaste uppgift är att skapa miljöer som bidrar 

till positiva upplevelser. 

Att vistas innebär inte att någon förflyttning behöver ske, utan att befinna sig i miljön är det centrala. Målet med vistelsen är att uppleva välbefinnande och att 

få en naturupplevelse. Detta ställer stora krav på miljöerna för friluftsliv. Många aspekter av det moderna samhället stör möjligheten till välbefinnande på 

samma sätt som naturupplevelsen är känslig för ingrepp och påverkan.    

  

 
7 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513
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Utpekade områden för kommunalt friluftslivsarbete 
För att nå det övergripande målet med friluftsliv krävs samverkan inom följande utpekade områden. De utpekade områdena utgår från en modell där områdena 

representeras i ett så kallat Venn-diagram. Detta är för att förtydliga att samtliga områden påverkar varandra och påverkas av varandra. Diagrammet ska även 

tolkas på så sätt att det inte går att uppnå ett mål på bekostnad av ett annat. För att arbeta mot det övergripande målet måste samtliga områden förbättras 

samordnat.   

 

 



9 
 

Tillgänglighet 

 

Graden av tillgänglighet bygger på en kedja av faktorer där ingen del är starkare än den svagaste länken. Tillgänglighet börjar långt före vistelsen i form av 

information, marknadsföring och kunskap. Detta följs sedan upp av möjligheterna i att resa till platsen och avslutas med utformningen av den faktiska miljön. 

Alla de komponenter som bygger upp tillgängligheten måste även vara kopplade till varandra. 

Uppfattningen av tillgänglighet skiljer sig mellan individer men kan på många sätt generaliseras. Uppgiften blir således att identifiera vilka faktorer som bryter 

kedjan och gör så att känslan av tillgänglighet minskar eller saknas helt. Vana användare kan i större utsträckning tolerera brister i tillgänglighet, dock ska 

även användare som rör sig sällan eller aldrig i skog och mark uppleva friluftslivet som tillgängligt: ända från den första exponeringen till dess att de har 

avslutat en vistelse i naturmiljön. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta om den fysiska och digitala informationen vi tillhandahåller om områden och aktiviteter och för att användare ska 

ha vetskap om vad som finns. Vidare berör det utformningen av de naturområden vi marknadsför och erbjuder, samt vilken information och vägledning som 

finns på plats. Användarnas väg till och från olika områden är en viktig aspekt för att skapa tillgänglighet. 

Friluftslivet behöver även utgöra en del av den fysiska planeringen för att skapa god geografisk täckning av områden samt att sätta in friluftslivet i den 

samhällsutveckling som kommunen driver.  

Nationella mål som berörs av Tillgänglighet  

 

  

I vilken grad användaren upplever sig ha möjlighet till friluftsliv. 
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Attraktivitet 

 

Attraktivitet handlar om den subjektiva upplevelsen av utbudet av områden och aktiviteter i kombination med kvaliteten. Kvaliteten är avgörande för att 

attraktiviteten ska vara god, men det bygger även på mönster hos användare - så som medborgare, besökare och turister - men även hos samhället i stort. 

Dessa mönster samt vilka faktorer som får oss att vilja ta oss ut måste undersökas kontinuerligt.  

En viktig del i att skapa attraktiva miljöer är att låta kvalitet vara tongivande i utveckling av friluftslivet för att sedan förstärka de faktorer som skapar 

attraktivitet, i stället för att bara utgå från tillgängliga områden.   

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta initialt om att finna metoder för att skapa förståelse för användarnas vanor, viljor, mönster och efterfrågan för att 

kunna utforma miljöer och utveckla utbudet på ett välavvägt sätt. Det handlar dock lika mycket om att utreda vad som gör ett område oattraktivt för friluftsliv. 

 

Nationella mål som berörs av Attraktivitet  

 

  

I vilken grad användaren vill utöva friluftslivsaktiviteten. 
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Trygghet 

 

Trygghet handlar om utövarens tillit till sin egen förmåga att på ett säkert sätt kunna genomföra en vistelse i naturen. Undervisning i skolan spelar en central 

roll i att skapa förtrogenhet hos barn och unga, men det finns även ett behov av detsamma hos andra ålderskategorier.  

Det handlar även om att skapa trygghet i vad utövaren kan förvänta sig av de anläggningar och områden som kommunen tillhandahåller och marknadsför till 

allmänheten. Olika typer av områden kräver olika insatser i olika stor utsträckning för att öka tryggheten. Områden ska dock aldrig upplevas som hotfulla eller 

obehagliga oberoende av vem användaren är. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta framför allt om två frågor: fysiska miljöer och kunskapsförmedling. Den fysiska aspekten utgörs av att skapa 

miljöer som inte upplevs som otrygga eller osäkra. Detta kan åstadkommas genom fysiska ingrepp, information eller sociala åtgärder. Gällande 

kunskapsförmedling handlar det om att stödja olika åtgärder för att minska allmänhetens trösklar orsakade av brist på erfarenhet, kunskap eller förtrogenhet. 

Det handlar om riktade insatser till vuxna, utveckling av fritidsaktiviteter för barn och unga samt stöd till skola för undervisning av friluftsliv.  

Utöver detta behövs kunskapsinsamling kring varför personer väljer att avstå från vissa områden, vissa aktiviteter eller från friluftsliv som helhet.  

 

Nationella mål som berörs av Trygghet  

 

  

Kommunens ansvar att motverka oro eller tveksamhet hos användaren. 
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Kvalitet  

 

Kvalitet utgörs av användarens uppfattning av välbefinnande under sin vistelse samt kvaliteten på naturupplevelsen. Genom att exempelvis belysa och säkra 

naturvärden skapas starkare upplevelser i miljön. Lika viktig är avsaknad av störande inslag i upplevelsen, då dessa minskar möjligheten till välbefinnande, 

avslappning och rekreation. Kvalitet bör därför i många fall stå över kvantitet vad gäller friluftsliv. Ett kvantitativt stort utbud fyller inte nödvändigtvis 

behovet hos användaren om kvaliteten på utbudet är bristande.   

Viktiga faktorer som ökar upplevelsen av meningsfullhet är att användaren har förståelse för, och är medveten om de fördelar och vinster som kommer med att 

utöva friluftsliv. Kunskap, erfarenhet och förståelse behöver även stärkas hos personer som sällan eller aldrig tar del av friluftslivet.   

 

Kommunens roll   

Kvalitet inom kommunalt friluftsliv behöver vara evidensbaserat. De faktorer som ökar kvaliteten är i stor utsträckning universella och har belägg i forskning 

kring effekter och förutsättningar för rekreation.  

Kvalitet handlar om att skydda naturmiljöer som används för friluftsliv från ingrepp som minskar naturvärdet eller den biologisk mångfalden. Det handlar om 

att erbjuda ett mervärde till upplevelsen och att öka användarnas kunskaper för att öka medvetenheten kring den miljön de befinner sig i. Parallellt med detta 

behöver störningar för utövaren kartläggas och minimeras. Friluftslivet måste även förankras i den fysiska planeringen för att kvalitet och attraktivitet ska vara 

mer framträdande i utvecklingen av friluftslivet. 

Nationella mål som berörs av Kvalitet  

 

 

I vilken grad användaren upplever aktiviteten meningsfull och tillfredsställande. 
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Tillgång 

 

Tillgång är både ett konkret mått på antal området för friluftsliv och storleken på dessa men är även en upplevd känsla kopplat till tillgänglighet. Tillgång till 

olika typer av områden tillsammans med god tillgänglighet kan skapa ett smörgåsbord för användaren. Därför måste den konkreta tillgången på områden för 

friluftsliv samspela med tillgänglighet, attraktivitet och kvalitet: det räcker inte med att bara ha tillgång till områden, utan de måste även förvaltas på ett sätt 

som möjliggör friluftsliv.  

Tillgången på områden för friluftsliv måste även genomsyra alla nivåer och aspekter av samhällsplanering, bebyggelse och boende. Utan bostadsnära tillgång 

till miljöer som tillgodoser tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet, kan aldrig friluftslivet få en naturlig plats i vardagen.   

 

Kommunens roll 

Det kommunala perspektivet på tillgång innebär framför allt att tillgodose efterfrågan på miljöer för friluftsliv samt biytor så som parkeringar till dessa. Detta 

innebär dels att möta den efterfrågan vi har i dagsläget, dels att framtidens behov inbegrips i övrig planering. I nya och gamla områden bör det strävas efter att 

åstadkomma och bibehålla höga natur- och kulturvärden, att skapa möjligheter till diversifierat friluftsliv och att säkra geografisk spridning av områdena inom 

kommunen. Detta sistnämnda innefattar tryggande av såväl tätortsnära områden som områden längre bort. 

 

Nationella mål som berörs av Tillgång  

 

  

Kommunens ansvar att tillgodose användarnas tillgång till ytor för friluftsliv. 
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Tillväxt 

 

Tillväxt är en naturlig del i samhället och således även en naturlig del i friluftslivet. Tillväxt kan både utgöra ett hot och en möjlighet för friluftslivet vilket 

innebär att samhällets tillväxt behöver ske i samklang med friluftsliv och naturvård. En samhällsplanering som tar dessa faktorer i beaktning ger stora vinster 

på lång sikt. För att kommunen på ett konkurrenskraftigt sätt ska kunna utmärka sig i regionen som turistmål och som attraktiv kommun för boende behöver 

tillväxten vara välplanerad. Detsamma gäller för att stärka folkhälsan. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är därför viktiga aspekter även inom detta 

fält.   

Friluftslivet i sig är även det i ständig rörelse och förändring, så förbättringsarbetet och utvecklingen bör vara kontinuerlig. Tillväxt behöver därför inte 

nödvändigtvis betyda ökning eller fysisk expansion, utan kan lika gärna tolkas som progression eller förädling.   

 

Kommunens roll 

Kommunens roll inom tillväxt handlar primärt om att tillse att förutsättningarna för friluftsliv inom kommunen förbättras över tid i takt med att övriga 

förändringar sker. Dessa förändringar kan utgöras av ändrade förutsättningar för den kommunala organisationen, samhällsutvecklingen eller ändrad 

efterfrågan från allmänheten. Omvärldsbevakning bör därför ske kontinuerligt och revision av denna plan bör ske med jämna mellanrum. 

 

Nationella mål som berörs av Tillväxt  

 

  

Kommunens ansvar för en hållbar progression inom de utpekade områdena. 
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Genomförande  
a) Uddevalla kommuns Plan för hållbart friluftsliv (2030) del I antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument som anger den 

övergripande riktningen på friluftslivsarbetet i Uddevalla kommun. Planen utgör den ram som varje nämnd har att utgå ifrån i sina respektive insatser 

inom friluftslivet. 

 

b) Del II utformas efter förankringsprocess. Den består av de strategiska ställningstaganden som varje nämnd beslutar att rikta in sitt friluftslivsarbete på, 

samt de målsättningar inom varje ställningstagande som nämnden har. Förvaltningarna har sedan till uppgift att verkställa dessa, i samverkan med 

övriga representanter i den kommungemensamma friluftsorganisationen. Varje förvaltning utser också en eller flera representanter till den 

kommungemensamma friluftsorganisationen för samverkan och samordning av det gemensamma friluftslivsarbetet. 

 

c) Uppföljning och analys. Årligen följs hela kommunens friluftslivsarbete upp i kommunfullmäktige utifrån friluftsplanen. Tillsammans ska alla 

nämnder säkra att kommunen arbetar i enlighet med samtliga sex utpekade områden.  

 

Kommunikation av dokumentet 

Friluftsplanen ska vara ett välkänt dokument i kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar mandatperiodens 

strategiska plan. Kultur och fritidsnämnden är ansvarig för att hålla dokumentet levande genom att vara samordnande nämnd för den kommungemensamma 

friluftsorganisationen.  Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida. 

 

Uppföljning och utvärdering/analys 

Varje nämnd följer tertialvis upp sitt arbete inom sina områden i enlighet med det kommunala uppföljningssystemet. Den kommungemensamma 

friluftsorganisationen följer upp samtliga nämnders arbete till årsredovisningen och rapporterar till kommunfullmäktige. 
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Revidering 

Det övergripande målet för den kommunala friluftspolitiken specificeras i de sex utpekade områdena. Bedöms något område vara i behov av revidering, bör 

också det övergripande målet bli föremål för revidering. Detta ställningstagande sker årligen i samband med den kommunala friluftsorganisationens 

rapportering av arbetet till kommunfullmäktige.  

 

Källförteckning 

Boverket. PBL Kunskapsboken - En handbok om Plan- och Bygglagen. 2020  

Naturvårdsverket. Uppföljning av de tio friluftspolitiska målen 2019. 2019 

Naturvårdsverket. Friluftsliv 2018 - Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor. 2019 

Naturvårdsverket. Tema fakta - Hushållning med värdefull natur, riksintresse för naturvård och friluftsliv. 2015  

Skolverket.se 

Sverigesmiljomal.se 

 



 
Medborgarförslagets ärende: 
digital fritidsgård för barn efter skolan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är digital fritidsgård för barn efter skolan för att fritidsgård har blivit stängda av Covid-19 
och det är barn efter skolan som inte kan längre gå till fritidsgården så jag tänkte om man hade 
digital fritidsgård som man kunde hänga, snacka om skolan eller om fritiden. Så man kan träffa sina 
kompisar men även dom som jobbar på fritidsgården.  
 
Det hade varit bra så man har något att se det framför sig att man har en grupp och där man har 
någon att snacka med. Man har olika tider där man kan gå in och snacka men även för olika åldrar. 
 
Dagens datum: 
2021/02/11 
 
Namn: 
Stina Edvardsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 14 januari 2021 11:30 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Porrfilter skola 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej. Önskemål/krav om att ni tar ställning och ansvar för att barn/ungdomar i kommunen inte skall 
behöva mötas av kommunikation/media med pornografiskt innehåll när  användning av kommunens 
wifi och trådbunden uppkoppling finns inom skolan/bibliotek och annan public yta. Tack! 
 
Dagens datum: 
210114 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
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Motion:

Londbadet som invigdes L968 hor völ de flesta ov oss i lJddevallo någon historia med. Den
hqr stötts och blötts mycket genom åren, dess varo eller icke vara.

De senoste åren sörskilt Corono âret 2020 var Londbadet mycket vülbesökt. Med mycket lolk
på en förhållondevis liten yto blir det emellanåt lite turbulent. Det hor också vorit så att
fomiljer har känt sig otrygga på området nlir det vorit som mest besökare.

Londbodet måste få en bemanning som kan öka tryggheten och säkerheten för de badande
och deros fømiljer.

Om inte stikerhet och trygghet kan upprtitthållas på grund av ekonomiska begrtinsningor
ör Uddevolloportiet öppno för ott se över möjligheten ott to ut en ovgift för att bada. En

ovgift öppnar möjligheter för att ho vissa ordningsregler som kommer göra så fler kon känna
sig trygga dtir.

Det kan ocksâ ge möjligheter øtt reínvesterq i anlliggningen då det i nrirtid kommer behövos.
Tex ott värma upp vattnet.

Uddevallapørtiet anser också ott en flerårspløn sko utarbetos för Londbadet sú vi kan
budgetero den verksomheten och inte sttilla verksomheter mot vqrondra.

Lors Olsson UP

Klas Gerle UP

Kent Andreasson UP



  
 
 

 

Motion om att alla nya fordon inom Uddevalla kommun skall vara fossilfria.  

 
Uddevalla kommun hade hösten 2020 strax under 500 fordon av olika slag. Majoriteten utgörs av 
personbilar och lättare lastbilar, varav ca 60% dieselbilar, ca 70% av bränsleförbrukningen var diesel. 
Något mindre än hälften av kommunens fordon är över fem år.  
Uddevalla kommun har som målsättning att var fossilfritt år 2030. Den största enskilda orsaken till 
utsläpp av växthusgaser i den geografiska kommunen Uddevalla är fordonstrafik.  
 

 
Bilden är från VG regionens koldioxidbudget, men den geografiska kommunen Uddevalla är i stort 
sett jämförbar med regionen: 33% av utsläppen kommer från inrikes transporter, 42% från utrikes 
transporter (inkl. höghöjdseffekter). Totalt kommer alltså 75% av utsläppen från transportsektorn.  
 

Samma information framkommer i följande bild, som inte visar utsläpp, utan användningen av olika 
energislag. 38% av all tillförd energi i Uddevalla kommun kom från oljeprodukter och i stort sett alla 
oljeprodukter gick till transporter. 47% av den slutliga energiförbrukningen gick till transporter.  

 



  
 
 

Om Uddevalla kommun menar allvar med att nå sitt mål om att vara fossilfritt 2030 så måste 
omställningen påbörjas redan nu och ge förvaltningarna en tydlig politisk styrning mot detta mål.  
Det finns ett antal ytterligare åtgärder som skulle kunna göras för att effektivisera fordons-
hanteringen, och vi är medvetna om att vissa åtgärder redan är på väg. Vi kommer dock att 
återkomma i frågan även i andra sammanhang.  

Vid en undersökning vintern 2021 framkom att det i förvaltningarna upplevdes som en konflikt 
mellan att välja fordon som inte drivs med fossila bränslen och ett högre inköpspris för fossilfria 
fordon och att man då prioriterar lägre inköpskostnader av budgetskäl.  
 
Avsikten med denna motion är att ge Uddevalla kommuns förvaltningar och bolag en tydlig signal om 
att övergången till ett fossilfritt samhälle omfattar all verksamhet och med denna motion yrkar 
Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla att:  

 

- Uddevalla kommun och dess bolag får från och med 1 juli 2021 inte köpa eller hyra fordon 
som drivs med fossila bränslen. Undantag skall endast göras för specialfordon där det ännu 
inte finns fossilfria alternativ.  
 

 

 

För Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla den 8 mars 2021  

Jarmo Uusitalo 


