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1. Verksamheternas redovisning kultur och fritidsnämnden 

 

1.1 Kultur och fritidsnämndens redovisning av ekonomi och verksamhet 

 

Pop-up verksamhet i pandemitid 

Året som varit har präglats av den pågående pandemin. Många av kultur och fritidsförvaltningens 

verksamheter och anläggningar har i perioder varit helt stängda för 

allmänheten. Trots vaccinering har smittantalet periodvis ökat, regler 

kring vaccinationspass, maxantal besökare och avstånd har tillkommit 

och ändrats vilket krävt snabb omställning i verksamheterna. 

Under sommaren 2021 fanns flera av kultur och fritids verksamheter i 

bostadsområden i de identifierade utanförskapsområdena Tureborg, 

Dalaberg och Hovhult. Det ledde till möten med andra målgrupper än 

de som annars kommer till fritidsgårdarna och kulturskolan. Möten med 

familjer, yngre barn och deras föräldrar. Det synliggjorde också vikten 

av vuxen närvaro i flera av dessa områden. På Tureborg till exempel 

finns idag ingen mötesplats med vuxen närvaro från kommunen eller 

annan myndighet, inte heller från annan organisation ur civilsamhället. 

Pandemin har också påskyndat en utveckling med nya sätt att bedriva 

verksamhet och på nya arenor som i mobil ”pop-up” form. "Pop-up" 

gör det möjligt att snabbt ställa in eller om ifall restriktioner eller smittläge förändras och användes 

framgångsrikt med lovaktiviteter under sommaren där kulturskolan, fritidsgårdarna, fritidsbanken 

(med flera) befann sig på olika platser och anordnade aktiviteter. Konceptet har fortsatt under 

hösten då kulturskolan arrangerat ”ur och skur kultur” utomhus i bostadsområden. Även flera 

digitala lösningar har växt fram under pandemin. Bland annat en digital fritidsgård som ett 

alternativ när den fysiska fritidsgården tvingades stänga och som visade sig locka helt nya 

målgrupper till fritidsgården. 

Bilder från kulturverksatad och ”ur och skurkultur”. 
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Rimnersområdet fortsätter utvecklas och nya simhallen började byggas i somras, rivning inför 

uppgradering av Rimnersvallen påbörjades i december. Projekt Hus för kultur/kulturstråket har 

presenterats för allmänheten och planering för verksamhet och interiör i husen är på gång. 

  

   

 

    

    

    
  Skiss kulturstråket/bakgård. 

Skiss Rimnershallen och Rimnersbadet.   

 

Mått 

Pandemin har påverkat resultaten i hur väl förvaltningen lyckas nå de uppsatta målen. Många 

verksamheter har periodvis varit helt stängda som bowlinghallen, simhallen, biblioteken och 

fritidsgårdarna. Flera av de undersökningar som används för att mäta resultat har pga. pandemin 

inte kunnat utföras och resultat saknas därför. Dock fortsätter trenden av minskade besök på 

biblioteken som fanns redan innan pandemin bröt ut, likaså minskar besöken under meröppet på 

Ljungskile bibliotek. 

Kulturskolan når måtten uppsatta för 2021. Kulturskolan har under året arbetat i andra former med 

mer uppsökande verksamhet ute i bostadsområdena i de prioriterade områdena. Då aktiviteterna är 

fria att delta i registreras heller inte besökarna och en kartläggning över i vilket område deltagarna 

bor är därför inte möjlig så som underlaget till måttet "nå fler barn och unga i prioriterade områden" 

kräver. Dock är det rimligt att anta att de som deltar bor i området kulturskolan besöker. Tröskeln 

att delta i aktiviteter på hemmaplan, gratis och efter egna önskemål sänker tröskeln mer än vad en 

styrd kostnadslagd aktivitet i kulturskolans lokaler gör, steget där emellan är dock långt. 

Resultat från medarbetarenkäten visar på ett negativt resultat, medarbetarnas upplevelse av 

engagemang har minskat i stället för ökat och andelen ambassadörer är långt ifrån i närheten av de 

mål som sattes upp. Resultatet indikerar på att medarbetare på förvaltningen känner stolthet och 

engagemang till de egna arbetsuppgifterna men inte till Uddevalla kommun som arbetsplats. Yttre 

påverkan, som medialt intresse med negativ klang och pandemin kan vara faktorer som påverkat 

medarbetarna. Sedan i maj 2021 har förvaltningen en ny organisation som en följd av flera 

organisationsförändringar med flera förändringar med nya personer på ledande positioner vilket 

också kan påverka. 
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 Mått 
Resultat 

kvinna 

2021 

Resultat 

man 2021 

Resultat 

totalt 2021 

Resultat 

totalt 2020 

Mål 

uppfyllelse 

2021 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   93 95 97,89 

 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka   28,2 31,7 88,96 

 Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon    91  

 Antalet föreningsaktiviteter, ska öka 54 397 81 980 136 377 147 461 92,48 

 Nå fler barn och unga med kulturskoleverksamhet under 

loven, som inte deltar i ordinarie verksamhet 
495 406 906 908 226,5 

 Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 

verksamheter ska vara nöjda med helheten 
   96  

 Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och 

unga som bor i, de av Uddevalla kommun identifierade, 

utanförskapsområdena 

   9,5  

 Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn könsfördelning   23,6 25 52 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats 

personligt och socialt 
   122  

 Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- 

och fritidsanläggningar 
     

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg 

miljö 
  92 88 100 

 Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per 

invånare 0–17 år 
  10,15  74 

 Andel aktiva låntagare per invånare ska öka    21,6  

 Andel biblioteksbesök per invånare ska öka   6 6,53 79 

 Medarbetarnas upplevelse av engagemang, ska öka   67 68 93 

 Andelen ambassadörer för Uddevalla kommun ska öka 

(eNPS) 
  -23,4 -24 -13 

 Sjukfrånvaro Korttid % R12 2,19 1,73 1,97 2,6  

 

Ekonomiskt resultat 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott med 5,2 mkr. Verksamhetens budgeterade 

intäkter var 19,5 mkr, utfallet blev 15,7 mkr. Underskottet beror till största del av minskade intäkter, 

som en effekt av stängda verksamheter på grund av Covid-19. Verksamhetens budgeterade 

kostnader var 162,2 mkr, utfallet blev 164,4 mkr. Kostnad för att kompensera föreningslivet, 

utbetald löseskilling för uppsägning av hyresavtal, återställningskostnad för uppsagd lokal samt 

avgångsvederlag, bidrar till underskott på kostnadssidan. Intäktsbortfall och ökade kostnader täcks 
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till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som 

uppstår först 2022 samt lägre kostnader för inställda verksamheter och arrangemang samt 

senarelagda projekt på grund av Covid-19. 

Kapitalkostnaderna budgeterades till 6,5 mkr, utfallet blev 5,7 mkr. Omprioritering och senarelagda 

investeringar avseende maskiner och inventarier gav ett överskott på kapitalkostnaderna med 0,8 

mkr.  

Årets investeringar uppgick till 74,7 mkr, vilket är högre än den budgeterade nivån på 51,0 mkr. 

Pågående investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet. Större 

aktiverade investeringar är ersättningsplaner för fotboll samt konstnärliga gestaltningar. 

 Resultaträkning 

Driftredovisning mkr Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 15,7 19,5 18,8 

Verksamhetens kostnader -164,2 -162,2 -160,0 

Avskrivningar -5,8 -6,5 -5,6 

Jämförelsestörandeposter -0,1 0,0 -0,3 

Verksamhetens nettokostnad -154,4 -149,2 -147,1 

Kommunbidrag 149,2 149,2 145,9 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -5,2 0,0 -1,2 

 

Investeringar Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 

Investeringar -74,7 -51,0 -26,1 

 

Avdelning kultur, bibliotek och unga 

Avdelningen gör ett överskott på 1,8 mkr.  Anledningen är rådande pandemi som under 2021 

svängde fram och tillbaka och restriktioner har tillkommit och tagits bort. 

Stängda verksamheter har inneburit att man inte behövt tillsätta personal vid sjukfrånvaro eller vård 

av barn. Tjänstledigheter har inte tillsatts med ersättare. Och de aktiviteter som där man brukar ta in 

extra personal har inte genomförts i samma mängd. Beställningar av tex IT-utrustning som lagts in i 

budget har inte kommit då produktioner runt om i världen inte kan leverera. En lägre kostnad för 

hyra på Rampens fritidsgård och bibliotek än budgeterat har också bidragit till överskott. 

Återställningskostnader för Bryggeriets fritidsgård har inneburit en hög kostnad. 
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Kulturskolan har behövt återbetala terminsavgifter under våren 2021. På grund av rådande pandemi 

har betydligt färre arrangemang genomförts liksom giraffstödet betalats ut betydligt mindre 

utsträckning än andra år vilket bidragit till minskade utgifter. 

Flera projekt har inte kunnat genomföras så som planerat utan har flyttats fram till 2022, utan krav 

på återbetalning. 

Biblioteken har gjort sina planerade investeringar under året med nya hyllor, möbler till biblioteken. 

I slutet av året har Dalabergs bibliotek fått en omfattande renovering som kommer vara klar i början 

på 2022. 

Efterfrågan på e-böcker har ökat I Uddevalla liksom över hela Sverige och har inneburit att behov 

av att öka och fördela om den planerade budgetposten för e-böcker. Trenden av utlån för denna typ 

av böcker fortsätter öka och kan även ses utifrån ett miljöperspektiv och hållbarhetstänk, att just e-

böcker ökar. 

Barn och Unga har under året kommit att bli lidande och ensamheten har ökat på grund av att våra 

samhällsviktiga verksamheter behövt stänga ner. Stress och sjukfrånvaro har varit hög bland 

personalen som också förklaras genom Covid 19. Ändå har utveckling av verksamheterna skett, 

digitala lösningar för att kunna ta del av aktiviteter har kommit till stånd, flexibla 

utomhusaktiviteter är några av de innovationer som vuxit fram och som kommer ligga till grund för 

fortsatt utveckling under 2022. Avdelningens positiva ekonomiska resultat måste dock ses som en 

förlust och innebär en ökad folkhälsoskuld när dom vi är till för stängts ute och våra aktiviteter inte 

kunnat genomföras. 

Under årets inställda aktiviteter och verksamheter, har ändå kompetensutveckling skett för 

personalen i alla verksamheter. Utbildningar och möten har skett med andra upplägg för att hålla 

avstånd men flera tillfällen för kompetensstärkning har genomförts. 

Avdelningen lämnar 2021 med ett faktiskt budgetöverskott men går in i 2022 med en 

folkhälsoskuld där vi redan ser utmaningar i hur en budget i balans ska kunna ske i förhållande till 

de behov våra invånare har. 

 

Avdelning Fritid 

Verksamheten rapporterar en negativ budgetavvikelse om 7,7 mkr för 2021. Budgetavvikelsen 

orsakas nästintill uteslutande av skäl kopplade till den pågående pandemin med hårda restriktioner 

och anpassningar/stängning som följd. 

Under året har avdelningen genomfört flertalet riskanalyser – på enhetsnivå och samlat på 

avdelningen i syfte att säkra förståelse och som underlag för beslut. Riskanalyserna har gjorts i syfte 

att minimera smittspridning och ändå säkra en hög servicenivå och intäkter. 
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Gemensamt för avdelningen är att det har förbrukats lite medel för kompetensutveckling, resor och 

konferenser. Endast för tjänsten prioriterad IKT-utrustning har kompletterats och bytts ut – datorer, 

telefoner samt anskaffning av utrustning för att kunna arbeta på distans. 

Fritidsbanken har ett utfall i linje med budget för året. Med finansiering från statligt lovstöd kunde 

Fritidsbanken hålla öppet under ordinarie medarbetares semester. Måluppfyllelsen har varit god och 

utlåningen ökat, varför nya mål satts för 2022. Helårsprognosen är en liten avvikelse från budget 

och förväntad måluppfyllelse, orsakad av åtgärder för förbättrad arbetsmiljö samt trygghet. 

Emaus lantgård rapporterar en negativ budgetavvikelse om 0,9 mkr för 2021, mot en prognos i 

oktober om minus 1,0 mkr. Budgetavvikelsen orsakas av kostnader utöver budget i samband med 

höga sjukskrivningstal, särskilda överenskommelse/strukturförändringar samt inköp av tjänst för 

extern djurhållning. 

Verksamheten bad och bowling rapporterar en negativ budgetavvikelse om 5,0 mkr, vilket är en 

positiv skillnad mot prognos i oktober om minus 5,2 mkr. Budgetavvikelsen orsakas av betydligt 

lägre intäkter än budgeterat pga. restriktioner under första halvåret och till siste augusti. 

Underskottet kompenseras med en uppsägning som ej återbesätts. 

Verksamhet anläggningar rapporterar en negativ budgetavvikelse om 1,7 mkr för helåret 2021. 

Budgetavvikelsen orsakas av betydligt lägre intäkter än budgeterat pga. restriktioner under första 

halvåret i anläggningarna med anledning av Covid – 19 och prognosen för oktober var minus 

0,9 mkr. Budgetavvikelsen för intäktssidan var 2,4 mkr. Underskottet kompenseras med lägre 

kostnader och budgetavvikelsen på kostnadssidan är positiv med 1,0 mkr, varav kostnad för 

personal är 0,3 mkr lägre än budgeterat. 

Avdelningen har förbrukat tilldelade investeringsmedel enligt plan, och har i något fall 

omprioriterat inom aktuell ram. Prioriterade investeringar utifrån Flerårsplan har 

genomförts/genomförs. Konsekvenser i samband med genomförandet av prioriterade 

stadsutvecklingsprojekt hanteras i särskild ordning. 

  

Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, stöd och utveckling 

(administrativa avdelningen) och föreningsstöd, förvaltningsgemensamma kostnader samt 

förvaltningens förändring av semesterlöneskulden. Dessa tillsammans redovisar ett överskott på 

0,7 mkr. 

Tilldelade medel för utökad hyra för Stadsbiblioteket, som uppstår för 2022 samt medel för hyra av 

lokaler på Kungsgatan kopplat till det som planeras för Kulturstråket/Hus för kultur ger ett 

överskott. Utöver detta kommer förvaltningen inte att förbruka medel som var avsedda för 

fortbildning av personal och förtroendevalda mot bakgrund av krav på återhållsamhet samt att 

rörelsefriheten med anledning av Covid-19 är begränsad. 



 Verksamhetsberättelse 2021 9 (27) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Det finns också andra många små bidrag till ett lägre underskott som till exempel lägre kostnader 

för arvoden, porto, verksamhetsanpassning. Föreningar kan ansöka hos kommunen om ett 

kommunalt stöd till sina lönebidragsanställningar och detta har skett i en lägre utsträckning än 

budget. 

Det som framför allt påverkar resultatet med ökade kostnader är att kultur och fritidsnämnden 

beslutade om ett extra stöd till föreningslivet 2,0 mkr med syfte att förhindra att föreningar gick i 

konkurs samt att främja föreningarnas möjlighet att bibehålla sin kärnverksamhet under och efter 

Coronapandemin. En utbetald löseskilling för uppsägning av hyresavtal del av fastigheten Helendal 

1:1 påverkar resultatet. 

  

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning regleras hur avvikelse av väsentlig ekonomisk 

omfattning ska hanteras av respektive nämnd. Den aktuella situationen med pågående pandemi 

medför att vissa verksamheter tillfälligt undantas från kravet att redovisa åtgärder för att återställa 

avvikelsen. En särskild redovisning av effekter som uppkommit på grund av Covid-19 enligt 

tillfällig justering av riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun (KS 2021/00216) ska 

beskrivas. 

Fritid har sammantaget drabbats hårt av pandemin även om restriktioner och beslutsinriktningar 

inför sommaren lättades något. Verksamheten är mycket följsam mot våra föreningar och 

anpassningar i dialog med dessa i syfte att säkerställa barn- och ungdomsverksamhet. Allmänheten 

har däremot ej kunnat välkomnas till kultur och fritids anläggningar stora delar av året. 

Att säkerställa en hög servicegrad och ett professionellt samt lösningsinriktat förhållningssätt utan 

intäkter är kostsamt. Oförändrade personalkostnader, kostnad för spolad is, uppvärmningskostnader 

och övriga kostnader I Walkesborgsbadet och övriga anläggningar över tid är några exempel, i 

väntan på att föreningar och allmänhet åter ska kunna beredas möjlighet att boka tider. 

I viss anpassad form har anläggningar, simhall och bowlinghall öppnats för allmänheten, vilket 

förbättrade förutsättningar och möjligheter att ge ett bättre ekonomiskt resultat. Det var dock inte 

rimligt att förvänta sig en budget i balans och ett resultat mot noll vid årets slut. 

 

Effekter, kvantifiering och specificering 

Prognos 

2021               

april 

Prognos 

201 

augusti 

Bokslut   

2021 

LÄGRE INTÄKTER PÅ GRUND AV RESTRIKTIONER OM ÖPPETHÅLLANDE 

ANLÄGGNINGAR: -2,5 mkr -1,5 mkr -1,7 mkr 

RIMNERSVALLEN, utomhusaktiviteter har inte ställts in och begränsats i lika hög 

grad, matchspel har varit igång och därmed bokningar och intäkter. 
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Effekter, kvantifiering och specificering 

Prognos 

2021               

april 

Prognos 

201 

augusti 

Bokslut   

2021 

FRIDHEMSHALLEN, delvis nedstängd under våren och sommaren. Stort 

intäktsbortfall har mötts av personalanpassningar och vakansprövningar. Stängt för 

allmänhetens åkning samt alla föreningar följt av öppethållande för elit och succesivt 

påsläpp av ungdomsföreningar.          

FRITIDSVERKSAMHETSLOKALER, allmänheten har inte haft möjlighet att boka 

tider i våra lokaler och därmed uppstod ett stort intäktsbortfall, som efter 

återöppnandet reducerats något. Detta står för mer än hälften av enhetens 

intäktsbortfall.                                                                               

AGNEBERGSHALLEN, som vaccinationscenter skapade intäktsbortfall från 

verksamhet/föreningar. Ett mycket stort intäktsbortfall har efter återöppnandet endast 

reducerat den negativa effekten. Lågt nyttjande har dock minskat driftkostnaderna.                                                                                 

RIMNERSHALLEN, anledningen till de låga intäkterna är att hallen varit delvis 

stängd under perioden och bokningarna varit kraftigt begränsade. Efter återöppnandet 

har det stora intäktsbortfallet bara reducerats till en viss del. 

BAD OCH BOWLING: -7,5 mkr -6,8 mkr -5,0 mkr 

BOWLINGHALLEN, har varit helt nedstängd under stora delar av året. Trots intresse 

efter öppning från föreningsliv och besökare är det inte ett så stort uppsving som 

dämpar det stora intäktsbortfallet som till stor del finansierar verksamheten.                                                                            

WALKESBORGSBADETmed träningshall. Har varit stängd sedan i november 2020 

och nästan hela året. Mycket stora intäktsförluster trots att elit och simskolor 

prioriterats. Vid öppning trots skarpa restriktioner fanns en stark trend av ökande 

besöksmängd och skolan återvände för att bedriva simskoleverksamhet. Detta får 

simhallen att hämta en del av det ekonomiska underskottet. 

   

SUMMA -10,5 mkr -8,3 mkr -6,7 mkr 

  

Nettokostnader 

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader Kommunbidrag 
Resultat 

2021 

Resultat 

2020 

Kultur 2,7 -37,2 34,6 0,1 0,8 

Bibliotek 1,3 -26,4 26,0 0,9 2,2 

Unga 2,4 -17,7 16,1 0,8 2,2 

Fritid 8,4 -57,4 41,3 -7,7 -4,9 

Gemensam verksamhet 0,9 -31,4 31,2 0,7 -1,5 

Summa 15,7 -170,1 149,2 -5,2 -1,2 
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Korta fakta/Nyckeltal 

Verksamhetsområde Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021 

Kultur Bibliotek Unga 
Kulturskolan, antal 

kurs/elevplatser 
1 155 1 150 1 293 1 383 1 136 

Kultur Bibliotek Unga 
Bohusläns museum, 

antal besökare 
280 095 270 273 247 566 106 157 64 472 

Kultur Bibliotek Unga 
Regionteater Väst, 

antal besökare 
8 708 10 270 7 761 3 785 3 089 

Kultur Bibliotek Unga 
Folkbiblioteken, 

antal utlån 
339 807 340 495 348 996 286 796 274 048 

Fritid 
Bowlinghallen, 

antal besökare 
56 500 50 000 48 022 24 831 17 452 

Fritid 
Fridhemshallen, 

antal besökare 
39 580 38 000 38 500 32 000 35 000 

Fritid 
Walkesborgsbadet, 

antal besökare 
106 000 110 873 79 469 53 557 81 700 

Fritid 
Emaus lantgård, 

antal besökare 
46 347 37 332 36 533 27 300 27 500 

 

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   93 

Kommentar Under 2021 har många verksamheter och anläggningar varit tvungna att hållas stängda eller ställa om verksamhet 

pga. rådande pandemi. 

I flera fall har sociala medier använts för att få ut relevant och aktuell information snabbt men tyvärr har det vid flera tillfällen 

funnits inaktuell information om verksamheters öppettider på webbsidan bland annat. 

Den omställning som i flera verksamheter påskyndats har skapat möjligheter till möten med invånare i andra forum och på nya 

platser. Tillexempel har fritidsgårdarna öppnat en digital fritidsgård, var i unga varit involverade i att utforma och bestämma 

förhållningssätt av bemötande av varandra. 

  Minska fossilbränsleanvändning i kommunala 

fordon 

   

Kommentar 

Inget nytt att rapportera. 

 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska 

öka 

  28,2 

Kommentar 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. 
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2.1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom att stärka kulturens och kulturaktörernas 

villkor att bedriva verksamhet i kommunen. Det pågående projektet Hus för kultur/kulturstråket 

skapar en arena för kulturarbetare att verka men stärker också kommunens attraktionskraft genom 

att tillgängliggöra ett utbud av arrangemang och kultur. 

Under hösten påbörjades en förstudie i syfte att se över processen i hur konstnärlig gestaltning tar 

plats i tidigt stadie när om- och nybyggnationer men även vid anläggning och upprustning av 

offentliga platser och rum. Viktigt för att skapa och stärka en arena för kulturarbetare att verka men 

också  för kommunens varumärke. 

 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 

kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

Det pågående arbetet och projektet Hus för kultur, kulturstråket, fortsätter. Målet är att 

kulturutövare ska ha en plats att verka och få växa i liksom invånarna en plats att få ta 

del av kultur. Projektet är i den fas att dialog med föreningar och utövare om innehåll 

och möjligheter för verksamhet i husen ska påbörjas. 

Under hösten har kulturföreningar bjudits in till första möten och dialog, fler sådana 

möten planeras under 2022. 

Förstudien gällande offentlig gestaltning i kommunen kommer också visa en tydlig 

processbeskrivning som innebär att det underlättar för kommunens aktörer att ta med 

kulturen in i processer där nya byggnader och platser skapas. Det ger i sin tur effekten 

att kulturutövare kommer ges bättre och tydligare förutsättningar att verka.  

2.1.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat med att lyfta nämndens perspektiv i 

samhällsplaneringen genom deltagande i processer inför detaljplanearbete, i besvarandet av 

detaljplaner samt handläggande av ansökningar om planbesked i kommunens förprövningsgrupp. 

 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en 

hållbar samhällsutveckling 

Förvaltningens miljösamordnare har i samarbete med övriga förvaltningars 

miljösamordnare och kommunens miljöstrateg planerat och genomfört intern och 

extern miljörevision. Den interna miljörevisionen fokuserade på kommunens miljömål 

och inom kultur och fritid deltog representanter från avdelning kultur, bibliotek och 

unga i revisionen. 

 

I september genomfördes extern miljörevision, för kultur och fritids räkning 

fokuserade de externa revisorerna på förvaltningsledningen samt avdelning fritid och 

Rimnershallen. Exempel på områden där miljöförbättringar kunde identifieras var 

exempelvis energianvändning i fritidsanläggningar, andel ekologiska livsmedel och 

inom biblioteksverksamheten. Revisionsrapportens slutsats var att 

miljöledningssystemet fungerade effektivt, med undantag för introduktion av 

nyanställda där en avvikelse med behov av åtgärd identifierades. 

 

Exempel på miljöförbättringar som skett är återhållsamhet vid inköp och byte av 

armaturer till energisnålare alternativ. Fritidsbankens och bibliotekens kärnverksamhet 

cirkulerar kring delningsekonomi och återanvändning. Ett av målen för Emaus lantgård 

är att verksamheten ska bidra till ökad förståelse för djur och natur, vilken kan främja 
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Nämndstrategier Kommentar 

ett hållbarhetstänk hos besökarna. 

 

Under 2021 har verksamheten på Rampen varit igång och är ett exempel på 

samnyttjande av lokaler och professioner. Verksamheten har även pågått i andra 

former trots nedstängningar med anledning av pandemin. Digital fritidsgård och 

mobila fritidsledare har varit metoder som bidragit till minskade transporter. 

 

Kultur och fritid har beviljat flera bidrag till föreningslivet för att möjliggöra 

energibesparande åtgärder såsom byte till led-armaturer. 

 

Under perioden har flertal konstprogram tagits fram, knutet till byggprojekt runtom i 

Uddevalla. Konstnärlig gestaltning är en del av hållbar samhällsutveckling och Agenda 

2030 genom att möjliggöra kulturella uttryck och intryck, vilket i sin tur kan främja 

yttrandefrihet, välbefinnande och inkludering. Konsten kan även ta vara på och lyfta 

fram kulturmiljömässiga värden och identitet och stärka långsiktiga värden i en plats. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat med att lyfta nämndens 

perspektiv i samhällsplaneringen genom deltagande i processer inför detaljplanearbete, 

i besvarandet av detaljplaner samt handläggande av ansökningar om planbesked i 

kommunens förprövningsgrupp. 

 

Förvaltningen har under perioden arbetat med en utredning om villkoren för 

konstgräsplaner, där hållbarhetsriskerna kopplade till sådana planer finns med som 

aspekt. 

Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till 

service och utbud, digitalt och analogt 

Utvecklingen för alternativ till de traditionella formerna av aktiviteter, verksamhet och 

arrangemang har vuxit fram pga. pandemin. En omställning har tvingat fram nya och 

innovativa sätt att driva verksamhet och påskyndat kliv framåt i utvecklingen. Exempel 

på detta är arrangemanget  Parksommar som både arrangerades fysiskt men sändes i 

sin helhet digitalt, barn och unga på Rampen som använder sig av en digital plattform 

där man spelar/bygger och möts, efterfrågan på e-böcker ökar pga pandemin men vi ser 

också att det är en modern form att läsa litteratur. 

Verksamheterna som flyttar ut och erbjuder aktiviteter på platser där människor bor 

istället för att förvänta sig att de ska komma till verksamhetens lokaler, mobila 

fritidsledarteamet möter också barn och unga på landsbygden som inte kommer till 

fritidsgården.. På så sätt har fler kunnat ta del av aktiviteter och arrangemang än vad 

som annars skulle besökt dessa. 

En viktig utveckling som måste fortsätta även efter pandemin. 

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga 

och attraktiva platser för kulturella 

uttryck 

Pandemin har präglad alla kultur och fritidsverksamheter på många sätt. Framförallt 

genom att arrangemang, aktiviteter och verksamheter tvingats ställas in eller ställa om. 

I det har nya sätt och därmed nya möjligheter växt fram. Tillexempel har många 

verksamheter flyttat ut sin verksamhet och mött invånare i Uddevalla kommun där de 

bor och tillbringar sin fritid. Kulturskolan har under sommaren och hösten haft 

verksamhet i bostadsområden och mött barn och unga i deras "hemmamiljö". Mobila 

fritidsledarna har sökt upp barn och unga som annars inte tar sig till fritidsgårdarna, en 

digital fritidsgård lanserades och möter nya målgrupper unga och biblioteken levererar 

böcker hem till äldre. 

Därmed har fler platser eller snarare miljöer för kulturella uttryck skapats men utan att 

vara förutbestämda eller fixerade. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att utreda 

möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 

lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF 

ÖS 4) 

Det finns flera påtalade brister i kulturskolans lokaler på Skolgatan.  Den 

långsiktiga lösningen är att kulturskolans verksamhet ska flytta till det nya 

medborgarhuset när det står klart. Dock är bristerna i de nuvarande 

lokalerna så stora att det behövs tillfälliga lokaler i väntan på att det nya 

medborgarhuset färdigställs. 

Ventilation saknas. Lokalerna är inte heller tillgänglighetsanpassade då det 

bland annat saknas hiss.  

 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) 

Fastigheten Frideborg kommer fortsätta hyras av den nuvarande 

fastighetsägaren. Efter önskemål har man utrett möjligheten att köpa 

fastigheten vilket inte visade sig vara genomförbart. 

I december släpptes en nyhet om Hus för kultur/Kulturståket för 

allmänheten tillsammans med visionsbilder med gott mottagande. 

 

Renoveringen av Frideborg väntas vara klar under 2023 medan renovering 

av de två övriga husen samt bakgårdarna väntas vara klar 2024. Slutdatum 

för projektet förväntas därav flyttas fram till 2024. Detta beror på att vissa 

åtgärder inte kan påbörjas innan det resultat av arbetet med förändring av 

detaljplan som just nu pågår är klart.  Arbetet med detaljplanen innefattar 

en antikvarisk utredning av husen och kulturmiljön, bullerutredning, 

arkeologisk undersökning samt utredning av eventuella markföroreningar 

 

Fortsatt arbete med utformning av husens interiör samt verksamhet pågår. 

Planering för innehåll, drift, programsättning, marknadsföring etc. sker 

tillsammans med föreningar. 

En kommunikationsplan håller på att tas fram.  

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

  Nå fler barn och unga med kulturskoleverksamhet 

under loven, som inte deltar i ordinarie verksamhet 

495 406 906 

Kommentar 

Kulturskolan har i år, som tidigare år, arrangerat "Sommarkul". Detta år har formen varit pop-up verksamheter, små mobila 

grupper med stor flexibilitet, detta för att möjliggöra verksamhet i förhållande till rådande restriktioner och snabbt skiftande 

förutsättningar. Årets upplägg innefattade därmed ett större antal fordon, tre minibussar och sju personbilar användes. Geografiskt 

lades som tidigare fokus till områdena Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Men 2021 genomfördes Sommarkul även med aktiviteter 

på Oljeberget, Rampen, Centrum (HBTQ-läger) Särskolan på Stråket och Källdal. På Dalaberg var aktiviteterna förlagda till andra 

platser än tidigare, kring Växthuset på Hyggestråket, vid Näridrottsplatsen, Torget och Stråketskolan. Även på Tureborg var 

aktiviteterna lagda till nya platser, Torget och Villa Elfkullens trädgård. Alla aktiviteter, utom på HBTQ-lägret genomfördes 

utomhus. 

Formen pop-up, och att sprida ut aktiviteterna på en plats utan avgränsning / incheckning innebar ett flöde in och ut av barnen som 

deltog. Innehållet i aktiviteterna har planerats och genomförts av varje team. I tillägg har material för skapande verksamhet 

funnits. Antalet barn som deltog i de olika aktiviteterna på ett område uppskattades och registrerades. 

  

 Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och 

unga som bor i, de av Uddevalla kommun identifierade, 

utanförskapsområdena 

   

Kommentar Tidigare års mått har utgått från den årliga GIS-mätningen som bygger på alla elever som är registrerade i vårt 

elevadministrativa system, Speed-admin, samt en skattning av antalet övriga deltagare. Under pandemiåret har kulturskolan varit 

tvungna att ställa om, och förändra aktiviteter till mer öppna verksamheter där deltagarnas adresser inte registreras och därför inte 



 Verksamhetsberättelse 2021 15 (27) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

kommer med i GIS-mätningen. 

En uppskattning är dock att vi, sammantaget med sommarlovsaktiviteterna, når det uppsatta målet om 10 %. De nödvändiga 

förändringarna i verksamheten har dock givit andra vinster när det gäller att nå fler unga och möjligheten för de unga att ha 

inflytande och delaktighet i verksamheten. Kulturskolan har anpassat och utvecklat flera aktiviteter i de öppna verksamheterna för 

att fortsatt kunna möta barn på de aktuella områdena. Som ett exempel på detta har formen ”Ur och skur – kultur” växt fram där 

kulturaktiviteter har genomförts utomhus ända fram tills slutet av november både på Hovhult och Tureborg. 

Sammantaget kan antalet besök i öppna aktiviteterna och musikprojekt i skolorna för Hovhult, Dalaberg, Ramneröd och Tureborg 

utgöra kring 140 deltagare / vecka. 

Totalt  har verksamheten lyckats nå många barn varje vecka och några avgörande framgångsfaktorer är den bibehållna 

kontinuiteten, samarbetet med öppen fritidsverksamhet, bibliotek och inte minst skolan för de musikprojekt som genomförts. 

Kulturskolans kulturvärdar, timanställda gymnasieungdomar, finns med som en del i teamet vid Kulturverkstäderna och blir 

viktiga ”bryggor” och förebilder för barnen. Att flera av ungdomarna själva bor på de områden kulturskolan verkar i och 

behärskar många språk, innebär stora vinster i kommunikationen med barnen och deras föräldrar. Ofta finns frågor kring 

aktiviteterna på plats eller om övriga verksamheter i Kulturskolan. 

 

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

Dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet finns i flera av de processer 

förvaltningen är delaktig i men verksamheten som förvaltningen bedriver kan också skapa 

förutsättningar för hållbar utveckling Tillexempel genom att ge stöd till föreningar för att ställa om 

och minska miljöpåverkan som att kultur och fritid har beviljat flera bidrag till föreningslivet för att 

möjliggöra energibesparande åtgärder såsom byte till led-armaturer. Förvaltningen har under 

perioden arbetat med en utredning om villkoren för konstgräsplaner, där hållbarhetsriskerna, 

miljöpåverkan, kopplade till sådana planer finns med som aspekt. 

Genom att skapa förutsättningar för konstnärlig gestaltning möjliggöra kulturella uttryck och 

intryck, vilket i sin tur kan främja yttrandefrihet, välbefinnande och inkludering. Konsten kan även 

ta vara på och lyfta fram kulturmiljömässiga värden och identitet och stärka långsiktiga värden i en 

plats. 

 

Misstro, minskat förtroende och missnöje som växer i samhället riskerar att påverka demokratin 

negativt och är särskilt utbrett i utanförskapsområdena. Kultur och fritid möter människor från dessa 

områden i verksamheterna som är placerade där men har under året också flyttat ut flera av sina 

verksamheter att möta människor där de bor, i sina bostadsområden. Möten med Kultur och 

fritidspersonal som representerar Uddevalla kommun kan bidra till att skapa tillit. 

Skiss på Rimnersvallen. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja 

civilsamhällets organisering och 

verksamhet 

Arbete med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag pågår och förväntas vara klart 

i oktober 2022. Dialoger med föreningslivet sker regelbundet i sammanhang då dessa 

kan tänkas vara berörda. Föreningslivet är en del av civilsamhället. Förvaltningen 

behöver gemensamt skapa en större förståelse och bredda kunskapen kring 

civilsamhället för att kunna ge rätt stöd.  

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga 

och attraktiva platser för idrott och 

hälsa 

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 

2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa 

fler IOP-avtal (idéburetoffentligt partnerskap) (KF 

ÖS 3) 

Som en del i att samverka och en möjlighet att hitta nya samverkansformer 

med civilsamhället är IOP-avtal en möjlighet. Kultur och 

fritidsförvaltningen arbetar i samarbete och dialog med föreningar och 

organisationer från civilsamhället som ett prioriterat område, IOP-avtal är 

ytterligare en möjlighet. Kultur och fritidsnämnden har begärt avslut av 

detta uppdrag då det integreras i kultur och fritidsförvaltningens övriga 

uppdrag. 

 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) 

En ny tidplan har antagits av kultur och fritidsnämnden. Beslut kommer att 

fattas av KFN i oktober 2022. Fr o m nämndens möte i december 2021 och 

samtliga möten fram till sommaren 2022, kommer att innehålla en 

workshop där nämnden får lära sig mer om vårt befintliga regelverk för 

föreningsbidrag samt påverka utformningen av det nya. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 och 2021–2023 fått i 

uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera 

Rimnersvallen (KF ÖS 4) 

Beslut fattades i kommunfullmäktige att godkänna kultur och 

fritidsnämndens förslag som innebär att Rimnersvallen renoveras till SM-

standard, Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för 

både utövare och publik (Dnr KS 2021/00365). 

Byggprocessen är påbörjad, rivning påbörjad 2021-12-13. Ny läktar mot 

öster ska byggas samman med Rimnershallen. Byggnation med helt nya 

byggnader och läktare skall vara färdigställda sommaren 2023 då vallen 

som är byggd 1923 firar 100 år. Simhallen, Rimnershallen och 

Rimnersvallens byggnader byggs samman. 

 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 av behovsanalys och planerar ett 

informationsärende i januarinämnd gällande behovsanalysen och ett 

beslutsärende i februari gällande godkännande av behovsanalys samt 

beställning av förstudien. 

  Fortsätt arbeta med en ridanläggning i 

anslutning till Uddevalla tätort 

Förstudie är beställd av samhällsbyggnadsförvaltningen efter beslut i kultur 

och fritidsnämnden 21-04-07. Kultur och fritidsförvaltningen är delaktig i 

det fortsätta arbetet med förstudien där samhällsbyggnadsförvaltningen 

leder arbetet. Detta har startats upp och är i planeringsstadiet där plan för 

genomförande skall tas fram och där samverkan med föreningslivet och 

kommunikation är i fokus. 

Beslut om att förläng uppdraget togs av kultur och fritidsnämnden 21-11-

15 (KFN 2021/00157). 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att under 2020 

utreda villkoren för konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

Arbetet har under hösten påbörjats och vi räknar med att vara klar med steg 

ett under våren 2022. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Utred möjligheter kring samfinansiering för 

byggnation av ny ridanläggning samt utred och 

föreslå driftsform och hyresförhållanden för 

anläggningen. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att parallellt med förstudien ta fram förslag 

till samfinansiering med andra organisationer samt utreda framtida 

hyresförhållanden med föreningslivet. Detta arbete har inte påbörjats. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–

2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun vill vara 

en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen 

efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som 

en möjlighet (KF ÖS 6) 

I flerårsplan 2021–2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en 

omstart med heltidsresan varför detta uppdrag bedöms kunna avslutas med 

hänvisning till det nya uppdraget. 

 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 ske i samverkan med 

övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

Arbetet med en ny biblioteksplanen startade under våren 2021. 

Referensgrupper och Västra götalandsregionen var parter att delta i 

processen. Kultur och fritidsnämnden begärde förlängning (KFN 

2021/00157) av uppdraget från kommunfullmäktige då ett omtag för ett 

mer framåtblickande inriktning av planen önskades.  Den nya 

biblioteksplanen väntas vara klar för beslut i februari 2022. Att planen tar 

ett omtag är av vikt för att få ett tydligt framåtblickande i planen som också 

är ett styrdokument för personal och chefer inom biblioteken. 

  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 

2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 

utforma checklista för remisshantering utifrån bla 

Plan integration (KF ÖS 3) 

uppdraget ännu ej påbörjat 

  
 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) 

Gåvobok ges till alla familjer med nyfött barn. Familjerna får presentkort 

av BVC och kan sedan komma till biblioteket och hämta ut. Under 2021 

valde verksamheten att ge BVC 93 böcker så att dom kunde dela ut direkt 

till familjerna. Detta för att minska risken och inte utsätta barnfamiljer för 

smitta i och med pandemin. 

Totalt delades 221 böcker ut. 

  

 

 
 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) 

Uddevalla kommun fick genom stöd från Socialstyrelsen medel för att 

arrangera smittsäkra och avgiftsfria aktiviteter för unga mellan 6–15 år. 

Utöver dessa sköt kommunstyrelsen till ytterligare medel i syfte att skapa 

trygghetsskapande aktiviteter i norra Uddevalla. 

Efter sommarlovet fanns fortfarande medel kvar vilket gjort att aktiviteter 

kunnat anordnas även under höstlovet. 

Totalt arrangerades ca 30 verksamheter/aktiviteter i kommunal regi varav 

några inköpta aktiviteter som Fotbolls Companiet, digitala workshop, 

Storyspot mm. Ca 20 verksamheter/aktiviteter från föreningar, 

studieförbund m.fl. 

Cirka 3500 barn och unga har deltagit (genom de redovisade kostnadsfria 

aktiviteterna som blivit beviljade Lovstöd). 

  

 

 
 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) 

Kontakt med ungdomsfullmäktige har tagits för att se hur vi kan få unga 

involverade i processen med Hus för Kultur (kulturstråket). 



 Verksamhetsberättelse 2021 18 (27) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  

 
 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) 

Pga. av Covid-19 pandemin har Rampens verksamhet till största delen varit 

stängd. Under hösten öppnade verksamheten upp med olika aktiviteter. 

Den korta tiden som verksamheten varit öppen har inneburit att 

utvärderingen också dragit ut på tiden och är planerad att ske i februari -22. 

Dock har strukturen för utvärderingen satts. 

Det som gått att notera utan utvärdering är att Rampens digitala 

kommunikation når ungdomar och att man tar del genom det som 

kommuniceras.   

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

 Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- 

och fritidsanläggningar 

   

Kommentar Det finns inget underlag att basera en siffra på. 

 

 

2.1.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar för att erbjuda trygga mötesplatser för 

kommunens invånare. Därtill skapar förvaltningen aktiviteter för barn och unga för att öka den 

sociala gemenskapen och förebygga otrygghet, utanförskap och isolering. På grund av pandemin 

har många aktiviteter skett i digitala forum och på för många verksamheter nya arenor och på så sätt 

nått även andra målgrupper än tidigare. 

Pandemin har tvingat många verksamheter tänka om och ställa om och flyttat ut verksamhet för att 

möta kommunens invånare där de befinner sig. Bland annat har kulturskolan haft aktiviteter i 

bostadsområden. En utveckling som kommer fortsätta även efter pandemin.  

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter ska 

bidra till en levande och hållbar 

kommun 

Flera större projekt och utveckling av utbud och verksamhet är pågående i Kultur och 

fritidsförvaltningen. 

I det ständiga utvecklingsarbetet är Uddevalla kommuns invånare en viktig röst att 

lyssna in. Medborgardialog om Emaus är slutförd och visar på att kommunens invånare 

vill kunna mötas på platser med närhet till natur och friluftsområden. Liksom 

föreningsdialogen om Rimnersområdet lyfter viktiga aspekter, behov och önskemål 

från föreningar som använder eller kommer att använda anläggningen. 

Pandemin har tvingat verksamheter att ställa in men framför allt lärt flera verksamheter 

att ställa om och flytta ut på fler digitala plattformar och mötesrum och på så sätt ökat 

tillgängligheten för besökare och användare att ta del av verksamheten efter eget behov 

och förmåga.  
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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) 

Från förvaltningen finns representerar från öppen ungdomsverksamhet med  

i gruppen  för drogfri ungdom som arbetar operativt, direkt i verksamhet 

hos kultur och fritid och barn och utbildning samt representerar även 

förvaltningen det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

Trygghetsskapande aktiviteter sker i den verksamhet som förvaltningen 

bedriver bland annat fritidsgårdarna. Under pandemiåret har verksamheter 

flyttat ut och mött invånare, främst barn och unga, i sina bostadsområden 

(även andra platser).  Det har då blivit tydligt att det saknas vuxennärvaro 

särskilt på området Tureborg. 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

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

   

Kommentar Nu i halvtid går inte att göra en rättvisande analys då verksamheten varit till stor del stängd pga. covid-19. Dock 

kommer Kultur- och fritidsförvaltningen genomföra KEKS-enkäten under oktober månad. 

2.1.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

Inom ramen för strategin har kultur och fritidsnämnden ett pågående arbete med att skapa balans 

mellan hög- och lågintensiv verksamhet för att främja jämlik resursfördelning och inkludera fler 

barn och unga i våra verksamheter. 

Nämndstrategier Kommentar 

För att främja jämlik resursfördelning 

ska kultur och fritid stödja och erbjuda 

aktiviteter och verksamheter som är 

såväl högintensiva som lågintensiva 

Ett utvecklingsområde för förvaltningen som pågår mer eller mindre hela tiden i våra 

verksamheter. Den omvärldsanalys som gjordes i samband med att verksamhetsplanen 

togs fram visar på trender där fler väljer lågintensiva aktiviteter och även 

träningsformer. Dels är det ett resultat av pandemin och de restriktioner som funnits 

men det är en trend som synts under längre tid även innan pandemin. Hur pandemin 

påskyndat en eventuell utveckling av detta är ännu svårt att veta. 

För kultur och fritidsförvaltningen är det en utmaning att erbjuda kommunens invånare 

ett brett utbud av fritidsaktiviteter som är både hög och lågintensiva och som möter den 

efterfrågan som finns. Ny teknik möjliggör tillgång till vissa anläggningar på egen 

hand även när dessa inte är bemannade och det inte är arrangerade aktiviteter. Många 

av de stora utvecklingsprojekten som de på Rimnersområdet, engagerar de som främst 

är aktiva i en högintensiv aktivitet. 

En utmaning är att bredda utbud som möjliggör för lågintensiva aktiviteter, utveckla 

och utvärdera de verksamheter där deltagarna själva styr innehållet men där 

gemenskapen finns som en möjlighet. 

 

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 

På grund av utvecklingen till följd av pandemin har inga aktiviteter 

påbörjats. 

Alternativ plan samt aktiviteter ska tas fram i dialog mellan 

förvaltningarna. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

förutsättningar för att förbättra ungdomars 

välbefinnande (KF ÖS 4) 

 

 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 den förvaltningsövergripande gruppen 

Drogfri ungdom som arbetar operativt, direkt i verksamhet hos kultur och 

fritid och barn och utbildning. Öppen ungdomsverksamhet representerar 

kultur och fritid i det lokala brottsförebyggande rådet. 

Den centrala samordningen av det drogförebyggande arbetet kommer att 

formaliseras mer under 2022 då det är en kommunövergripande 

handlingsplan på gång. 

 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 har ingått som särskilt prioriterat område för lovaktiviteter för 

2021. Mobila fritidsledare har medverkat vid kulturskolans pop-

upaktiviteter i området. Ungdomspedagog har samverkat med 

fältsekreterare i området under året och fritidsledare har mött upp många 

ungdomar från Tureborgsområdet i e-sporthallen. 

Flera medarbetare från många förvaltningar och organisationer har också 

gått en gemensam utbildning, "verktyg för demokrati" under ledning av 

Fryshuset. 

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

  

 Antalet föreningsaktiviteter, ska öka 

54 397 81 980 136 377 

Kommentar 

Aktiviteterna redovisade i tertial 3, 2021 gäller för våren 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. 

 

Redovisning av helår 2021 sker vid T1 då föreningarna redovisar höstens (2021) aktiviteter ca 15 feb. 2022 

  Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn 

könsfördelning 

  23,6 

Kommentar Könsfördelningen är fortfarande inte tillfredsställande och behöver arbetas med på andra nyskapande sätt där 

ungdomarna själva är med i utvecklingen av verksamheten mycket tydligare. 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en 

trygg miljö 

  92 

Kommentar Den upplevda tryggheten antas höra till det faktum att det är fler vuxna per ungdom då grupper och antal i våra 

lokaler har varit lägre än i den ordinarie öppna ungdomsverksamheten. 

2.1.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Pandemin har på många sätt påskyndat en utveckling av användandet av digitala verktyg. 

Arrangemang och aktiviteter arrangeras digitalt och kan på så sätt nå ut till fler än vad som annars 

skulle deltagit. En viktig del i arbetet blir att ta lärdom och utvärdera det som blivit bra/dåligt att ta 

med oss till en utvecklad verksamhet i framtiden. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 

inkludering 

Panadmin har påskyndat en utveckling där allt mer service sker i digital form. Kultur 

och fritid utreder möjligheter att använda digitala verktyg och funktioner för att 

optimera verksamhet men behöver öka kunskap och förståelse för hur detta kan göras 

bredare. 

Dock finns det grupper i samhället som inte har tillgång eller kan få tillgång och bli 

helt digitala. 

Biblioteket spelar en viktig roll i att skapa förutsättningar och ge stöd till de som 

riskerar att hamna utanför pga. av den digitala utveckling som sker. Pandemin har 

tyvärr gjort att denna service minskat och IT kurser som annars hålls för äldre har varit 

inställda, biblioteken har haft begränsade öppettider och så vidare, visst stöd har 

kunnat lämnas på telefon men det har varit begränsat. 

 

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. 

Arbetet är nu startat med att samlokalisera kulturskolan och 

stadsbiblioteket. 

Placering i det nya medborgarhuset, där det skaps ett flertal 

förvaltningsövergripande funktioner. 

Målbild är att ny byggnad skall stå klar 2026. 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 

2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 

automatiserade processer (KF ÖS 6) 

Kultur-och fritidsförvaltningens IT råd arbetar med strategisk plan för IT. 

En app för besöksräkning på Bowlinghallen har gjorts. Planerats att börja 

användas i början på 2022. 

 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 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

 Medarbetarnas upplevelse av engagemang, ska öka   67 

Kommentar 

Under 2021 har det gjorts tre mätningar av medarbetarengagemang. Från mätningen i september 2020 ökade engagemanget från 

68 till 69 vid den mätning som gjordes i slutet av februari. Därefter sjönk resultatet till 64 vid den mätning som gjordes i början av 

maj och steg sedan till 67 vid senast mätning i slutet av oktober. Resultatet landar, enligt sin skala, mellan okej och bra och sett till 

föregående år har det inte skett någon större förändring i medarbetarengagemanget. 

 

Resultatet är indexerat och ser vi separat till de frågor som ställs kan vi utläsa att svaren på frågorna som direkt har koppling till 

det egna arbetet och således Kultur- och fritidsförvaltningen tenderar att vara bra. Däremot ser vi ett sämre resultat på de frågor 

som är kopplade till stolthet över att arbeta för Uddevalla kommun samt om man skulle rekommendera Uddevalla kommun som 

arbetsplats. 

 

Utifrån detta skulle det kunna tolkas som att det på Kultur- och fritidsförvaltningen finns ett medarbetarengagemang som är bra 

sett till den egna förvaltningen men som är sämre på ett kommunövergripande plan. Samtidigt är det viktigt att belysa vad det är vi 

tolkar in i begreppet engagemang och då vilken typ av engagemang vi eftersträvar. Att en arbetstagare är engagerad i sitt arbete 
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Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

och sina uppgifter behöver inte innebära att personen i fråga är stolt över eller kommer att rekommendera sin arbetsgivare. Det vi 

ser är kanske mer utav ett engagemang som kan kopplas till den egna förgreningen snarare än den stora organisationsstrukturen. 

 Andelen ambassadörer för Uddevalla kommun ska öka 

(eNPS) 

  -23,4 

Kommentar 

Från den första mätningen i september 2020 till den andra mätningen som presenterades i slutet av februari kunde vi se att 

resultatet gått från -23 till -14,7 vilket innebar en positiv förändring även om det resultatet fortfarande innebar att det fanns fler 

kritiker än ambassadörer i förvaltningen. En målsättning för året 2021 sattes till en nivå om -11 vilket förväntades att uppnås. 

Den tredje mätningen som gjordes i början av maj visade på motsatt förändring och vi kunde se ett resultat om -27,3, vilket 

innebar en försämring sett till tidigare gjorda mätningar och ett ökat antal kritiker i förvaltningen. Detta resultat följdes upp av 

ytterligare ett minusresultat vid oktober månads mätning om -23,4 vilket innebär en positiv förändring sett till maj månads 

mätvärde men där vi kan konstatera att resultatet i stort sett är oförändrat sedan mätningarna började att göras. Kultur och 

fritidsförvaltningen har inte uppnått den målsättning som var satt till -11 och ambassadörskapet har heller inte ökat. 

Det kan vara många faktorer som spelar in för att skapa en miljö som präglas av ambassadörskap och vill man få till förändring 

kring måttet kan det nog krävas att tydliggöra vilka faktorer det faktiskt är som styr känslan av ambassadörskap. Dels kan det 

handla om stolthet, dels kan det handla om tillit samtidigt som det också kan finnas en skillnad på hur man ser på den egna 

förvaltningen kontra den större organisationen. En annan faktor som potentiellt skulle kunna påverka känslan av ambassadörskap 

är hur kommunen porträtteras medialt både förvaltningsmässigt men också utifrån det politiska planet. Det finns som sagt mycket 

som eventuellt kan påverka och det kan därför vara av vikt att utkristallisera vilka faktorer som begreppet ambassadörskap 

grundar sig på. 

2.1.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat 

Ett brett och varierat utbud ger en bra grund för att främja lärande. Den stora utmaningen är att 

möta individer där de befinner sig i stället för att förvänta sig att de kommer till verksamheten. Som 

samhället utvecklas idag är det svårt att nå ut genom ett ständigt flöde av information som 

människor idag lever i. 

Ett viktigt uppdrag är att stötta och möta de som upplever utanförskap pga digitalisering som 

biblioteket gör. Möten med barn och unga i skola och på förskolor för att främja läslust. Möten med 

boende på de platser kulturskolans utflyttade verksamhet väcker nyfikenhet och ger möjlighet att 

prova, fråga och bekanta sig med den verksamhet som de erbjuder. Men likaså medverka och forma 

platser för kultur, idrott och hälsa som är tillgängliga och attraktiva.  

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för ett 

tydligt barn- och ungdomsperspektiv 

Verksamheter, aktiviteter etcetera riktar sig främst till kommunens barn och unga. 

Förvaltningen behöver utveckla metoder för att lyfta in barn och ungas perspektiv i 

processer som rör dem. Alltså genom att barn och ungas röst blir hörd i dessa processer 

genom dialoger. 

Kultur och fritid ska främja ett livslångt 

lärande 

Ett brett och varierat utbud ger en bra grund för att främja lärande. Den stora 

utmaningen är att möta individer där de befinner sig istället för att förvänta sig att de 

kommer till verksamheten. Som samhället utvecklas idag är det svårt att nå ut genom 

ett ständigt flöde av information som människor idag lever i. 

Ett viktigt uppdrag är att stötta och möta de som upplever utanförskap pga. 

digitalisering som biblioteket gör. Möten med barn och unga i skola och på förskolor 

för att främja läslust. Möten med boende på de platser kulturskolans utflyttade 

verksamhet väcker nyfikenhet och ger möjlighet att prova, fråga och bekanta sig med 



 Verksamhetsberättelse 2021 23 (27) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Nämndstrategier Kommentar 

den verksamhet som de erbjuder. Men likaså medverka och forma platser för kultur, 

idrott och hälsa som är tillgängliga och attraktiva.  

 

Mått 
Resultat kvinna T3 

2021 

Resultat man T3 

2021 

Resultat totalt T3 

2021 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats 

personligt och socialt 

   

Kommentar Enligt sammanställningen från KEKS-enkäten når vi resultaten. Senaste årens omställning har gjort att det varit färre 

deltagare i verksamheten samtidigt, och det i sin tur har gjort att de unga som varit i fritidsgårdssammanhangen har upplevt en 

större delaktighet och genom det sett resultat och utveckling fortare. 

 Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per 

invånare 0–17 år 

  10,15 

Kommentar Utlånen har hämtat sig lite under hösten i jämförelse med övriga året. I början av året var biblioteken stängda och 

under lång tid uppmanades besökarna till korta besök och att komma en och en. Biblioteken hade begränsade öppettider och 

familjer, klasser, förskolor och andra grupper besökte inte alls biblioteken under denna period. 

 Andel aktiva låntagare per invånare ska öka    

Kommentar Den manuella undersökning som annars görs har inte varit möjlig pga. pandemin. Antalet aktiva låntagare tas senare 

fram i samband med Kungliga bibliotekets undersökning som redovisas nästa tertial. 

Det sammanlagda antalet utlån är för 2021 är till antalet 274 048 en minskning med drygt 4% från förgående år. Det är dock inte 

unika låntagare. 

 Andel biblioteksbesök per invånare ska öka   6 

Kommentar Andelen besök har minskat, både digitalt, fysiskt och under meröppet i Ljungskile (rampen har ingen siffra från 

tidigare att jämföra med så huruvida besök under meröppet ökat eller minskat går inte att svara på). 

Besök under meröppet i Ljungskile möttes i år till 3627 st, vilket är betydlig färre än från tidigare år: 2020: 7288 och 2019: 10 

397. 

Pandemin har påverkat då verksamhet tvingats hålla stängd, besök från skolor och förskolor inte har blivit av och besök från 

verksamhetens personal i skolor och förskolor uteblivit. 

2.1.8 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat med att lyfta nämndens perspektiv i 

samhällsplaneringen genom deltagande i processer inför detaljplanearbete, i besvarandet av 

detaljplaner samt handläggande av ansökningar om planbesked i kommunens förprövningsgrupp. 

Liksom påbörjat en förstudie för att se över konstnärlig gestaltning kopplad till 

samhällsbyggnadsprocesser som byggandet av boendemiljöer, byggnationer av samhällsviktiga 

funktioner, platser osv.  

2.1.9 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism 

Plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla har antagits av kommunfullmäktige i oktober. Denna syftar 

till att utveckla och öka förutsättningarna för kommunens invånare samt besökare att hitta ut, ta del 

av, upptäcka och uppleva kommunens natur och miljö.  Strategiskt arbete fortsätter med 
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utgångspunkt i planen.  

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta med att 

skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

Största delen i att skapa ett tillgängligt och attraktivt ligger i att implementera 

friluftsplanen och påbörja arbetet inom den. Arbeten som har påbörjats inom ramen för 

planen är att renodla drift och underhåll inom förvaltningen, samt hur den 

organisationen skall förhålla sig till Friluftslivsutvecklartjänsten. Detta innebär större 

del av arbetet med drift och underhåll flyttas till avdelningen Fritid för att frigöra Stöd 

och utveckling för att jobba mer med utvecklingen av friluftslivet inom hela 

kommunen. 

Fritidsgårdsverksamheten har även beviljats pengar från folkhälsopolitiska rådet för att 

skapa förutsättningar för mer friluftsliv inom verksamheten, vilket kommer initieras 

under våren. 

Förvaltningen har även påbörjat två samarbeten över förvaltningsgränserna där ett 

handlar om att kompetensutveckla idrottslärare i grundskolans senare del (åk 7-9) och 

det andra handlar om att erbjuda de boende på det skyddade boendet Vingen 

möjligheter att komma ut i naturen. 

Övriga insatser som påbörjats eller avslutats under T3 2021 är upprustning av 

motionsspåret Vindsvalan, ny skyltning av Bohusleden och Kuststigen, 

badplatsutredningen och beställning av skyltar för att uppdatera skyltningen på 

Bredfjället.   

 

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) 

Friluftsplanen har under T3 2021 antagits av Kommunfullmäktige så fokus 

har varit på att marknadsföra planen till allmänheten. Detta har gjorts 

genom information på samtliga bibliotek, intervju i radio, information på 

internet och föreläsning under den regionala tankesmedjan för friluftsliv. 

Planen har även tryckts upp och delats ut. Två formulär riktade till 

allmänheten har lagts ut på kommunens hemsida i samband med att planen 

antogs för att samla in kunskap om vad som efterfrågas i kommunen och 

vad friluftsliv innebär för kommuninnevånarna. 

Fokus har även legat på att arbetet med att tillsätta personer i GFU samt 

framtagning av ramverk för handlingsplanen. Detta med avsikten att 

påbörja arbetet med implementering av planen i större utsträckning och för 

att projektledningen skall kunna lämna över uppdraget till de som skall 

ansvara för verkställandet av planen. 

2.1.10 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Flera projekt och processer är pågående som alla stärker och utvecklar Uddevalla kommuns 

kulturarv och platsvarumärke. Byggandet av nya simhallen, och Rimnersvallen på Rimnersområdet 

är i full gång, projektet kulturstråket (hus för kultur) är i gång och har nu presenterats för 

allmänheten. 

Intresset för friluftsliv i Uddevalla kommun tycks hålla i sig en trend som fick ett uppsving i och 

med pandemin. Flera vandringsleder är välbesökta både av kommunens invånare samt turister. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Konstnärlig gestaltning ska användas 

för att skapa och stärka identiteten på 

olika platser i Uddevalla kommun 

För att konstnärlig gestaltning ska tydligt finnas med vid etablering av platser och ny- 

och ombyggnationer har en förstudie gjorts under 2021 hösten i syfte att se över 

processen samt i syfte att tidigt lyfta och planera konstnärlig gestaltning. 

Under januari 2022 ska förstudien presenteras för förvaltningsledningen på kultur och 

fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Den konstnärliga gestaltningen i kommunen är idag inte särskilt användardriven och 

behöver utmanas i att låta invånare få komma mer till tals i gestaltandets olika former. 

Det har varit ett stort intresse för de skulpturer som ställts upp på platser som Maria 

Lundbäcks plats och Bommullsspinnerskan tex. Att bli än mer användardriven är ett 

kreativt sätt att låta konsten växa fram något som kommer prövas under 2022 

2.1.11 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T3 

2021 

Resultat 
man T3 2020 

Resultat 
man T3 2021 

Resultat 
totalt T3 

2020 

Resultat 
totalt T3 

2021 

Sjukfrånvaro 

Korttid % R12 
3,6 2,19 1,5 1,73 2,6 1,97 

Kommentar Den totala korttidssjukfrånvaron % (R12) ligger på en lägre nivå under T2 i jämförelse med både T1 samt T3 2020. 

Den största effekten ser vi genom att korttidssjukfrånvaron bland kvinnor minskat drygt en procentenhet sedan T3 2020. 

2.1.12 Övergripande strategier som nämnden ej har strategier eller uppdrag kopplade till.  

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

2.1.13 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 

tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i 

Källdal (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–2021 att tillsammans med 

barn och utbildning ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek och skolbibliotek i 

Källdal. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 

fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 

inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för 

att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 

samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. 

 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 

tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 

idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som 

vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens 

verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens 

besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes 

verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen. Uppdragen 

att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal är därmed avslutade. 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 att ta fram en plan 
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Politiska uppdrag Kommentar 

ta fram en plan för fritidsgård och 

idrottshall i Källdal (KF ÖS 4) 

för fritidsgård och idrottshall i Källdal. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur och 

fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med andra aktörer 

inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda lokalerna, både för 

att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att identifiera goda 

samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids verksamheter. 

 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 

tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 

idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag som 

vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens 

verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens 

besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes 

verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen. Uppdragen 

att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal är därmed avslutade 

Synliggöra hur jämställdhetsarbetet 

ökar kvaliteten i verksamheten, 

motverka könsstereotypa normer och 

bidra till att fördela samhällets resurser 

på ett rättvist och medvetet vis 

Underlag och analyser tyder på att det finns könsskillnader i flera av kultur och fritids 

verksamheter. Det är fler pojkar än flickor som besöker fritidsgårdarna, likaså är det 

fler pojkar än flickor som vistas på de spontana och aktiva mötesplatserna. Däremot är 

det något fler flickor som deltar i de arrangerade aktiviteterna på Emaus. Analys 

behöver göras på varför statistiken ser ut som den gör för att kartlägga eventuella 

ojämställdhetsproblem och vidare plan för hur verksamheterna då kan arbeta för att 

motverka dessa. 

Könsfördelningen vad gäller unga arrangörer, anlitade konstnärer och artister är jämn. 

Marknadsföringen utgår alltid från ett normkritiskt- och jämställdhetsperspektiv, både i 

text och bild. De föreställningar och akter som anlitas är alltid bokade utifrån samma 

grund. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med jämställdhet som ett integrerat perspektiv 

för att få större genomslag. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i 

all planering av verksamhet men också beaktas i det dagliga arbetet. Förvaltningen 

kommer att fortsätta utveckla metoder för ökad jämställdhet. Beslut att avsluta detta 

uppdrag togs av nämnden 21-11-15 (KFN 2021/000157). 

Genomför medborgardialog inför 

utveckling av aktiviteter på Emaus 

lantgård 

Förvaltningen har under hösten 2019 samt våren 2020 genomfört, analyserat, 

sammanfattat samt återrapporterat Medborgardialogen. 

Det framgår i resultatet att Emaus betraktas som en plats för generationer att mötas 

- där djuren, utomhusmiljön, hästar/hästskötsel/ponnyridning och nostalgi är viktigt. 

Andra viktiga aspekter är att det är gratis, möjligheten att få lära sig mer om djur, 

naturen samt historia och kulturvärden.  

Som efterföljande aktiviteter genomfördes också fokusgrupper och uppföljande samtal 

i särskild ordning med några besökare som uttryckt ett önskemål om detta. 

Det framgår också att Gula villan engagerar många och det uttrycks många åsikter och 

förslag kring lämpliga användningsområden och verksamhet. 

Det uttrycks önskemål om utvecklade spår och leder, fler grill- och mötesplatser samt 

fler varierade aktiviteter. 

 

Verksamheten har med stöd i grunduppdraget, medborgardialogen, tidigare 

brukardialoger och utvecklade förutsättningar  tagit fram en Handlingsplan för Emaus 

lantgård. 

 

Uppdraget att genomföra medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus 

Lantgård är slutfört.  
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Politiska uppdrag Kommentar 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 

genomföra kommunfullmäktiges beslut 

om att samlokalisera kulturskolan med 

annan verksamhet i Sinclair (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-03-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020–2022 att samlokalisera 

kulturskolan med annan verksamhet i Sinclair. 

 

Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra uppdraget 

med samordningsansvar från kommunledningskontoret. 

 

Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat är att 

teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen. 

 

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 

lokaler som estetiska programmet förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. 

Utredningen visar dock att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet 

med lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående 

anpassningar och kostnader. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 

samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess. 

 

 


