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1 Sammanfattning 
Trots att vissa av kultur och fritidsnämndens verksamheter har tvingats ställa in, har andra i stället 
ställt om. Nya arbetssätt och metoder för att nå invånare har utvecklats under perioden. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 1,3 mkr och prognostiserar ett 
underskott på 7,6 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 
såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang samt ökade kostnader för 
kommunens samlade vaccinationscenter på Agnebergshallen. Intäktsbortfall och ökade kostnader 
täcks till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som 
uppstår först 2022. 

Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till 
invånarna. En digital fritidsgård har lanserats, aktiviteter har flyttat utomhus och via digitala forum, 
arbetet med att skapa ett tillgängligt friluftsliv för alla har intensifierats och inkluderat både 
bibliotek och fritidsgårdsverksamhet. Landbadet planerar att öppna tidigare i år och förvaltningen 
förbereder för sommarlovsaktiviteter. 

Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har under perioden hållits stängd och ersatts av 
bokningsbara aktiviteter för mindre grupper. Det har lett till minskning av antalet barn i 10–12-
årsverksamheten som föredrar umgänge i större grupp. Fritidsbanken har underlättat barns tillgång 
för utomhusaktiviteter. 

Under 2020 har antalet aktivitetstillfällen för pojkar minskat, men ökat för flickor. För året 
utbetalades ekonomiskt stöd med lika mycket till båda könen. Stödet till lokal- och 
anläggningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet ökade från föregående år med drygt 10 
procent. Antalet medlemskap i de bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningarna ökade under 
året med drygt en procent. 

Förvaltningen har slutfört utredningen om ridanläggning i Uddevalla kommun, framtagit förslag på 
kommungemensam friluftsplan, invigt och namnsatt skulpturen på Drottninggatan, påbörjat 
revideringen av biblioteksplanen och fortsatt arbeta med projekt Hus för kultur samt 
Rimnersområdets utveckling. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden 

 Mkr 
Nettokostnad tom 
april 2021 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kultur -11,5 -11,5 0,0 -0,1 

Bibliotek -8,1 -8,6 0,5 0,1 

Unga -5,9 -6,6 0,7 0,6 

Fritid -20,4 -17,0 -3,4 -10,5 

Gemensam verksamhet -6,7 -7,6 0,9 2,3 

Kommunbidrag 49,3 49,3 0,0 0,0 

Resultat -3,3 -2,0 -1,3 -7,6 

 

 Mkr Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar -5,5 -17,0 -51,0 -51,0 

 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 1,3 mkr och prognostiserar ett 
underskott på 7,6 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 
såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang samt ökade kostnader för 
kommunens samlade vaccinationscenter på Agnebergshallen. Intäktsbortfall och ökade kostnader 
täcks till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som 
uppstår först 2022. 

Budgeterade investeringsmedel beräknas att användas under året. Pågående investeringar är bland 
annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet, ersättningsplaner för fotboll 
samt konstnärliga gestaltningar. 

Avdelning kultur och bibliotek 

Avdelning kultur och bibliotek prognostiserar ett noll resultat för 2021.  
Offentlig kulturs verksamhetsbudget kommer att visa ett överskott på grund av att man inte har 
kommer genomföra arrangemang på traditionellt utan planerar vissa alternativa arrangemang på 
grund av restriktioner i publikantal. Detta beräknade överskott täcker obalans för ej fullt 
genomförda besparingar av tjänster. 

För kulturskolan beräknas ett underskott på grund av Covid-19. Det beror dels på att inga nya elever 
till kulturskolan har antagits i samma utsträckning som vanligt och att många elever är pausade eller 
avslutade, dels på att lärare har varit sjukskrivna och att man inte har lyckats få in vikarier och 
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därmed har lektioner blivit inställda. Färre elever samt avdrag på grund av utebliven undervisning 
leder till minskade intäkter. Kulturskolan har under perioden fokuserat på att möta deltagare digitalt 
där undervisning har varit möjlig. 

Biblioteken beräknas få minskade eller nästan uteblivna intäkter större delen av året. För perioden 
har kostnader för e-bokslån och filmlån ökat. Programverksamheten är inställd under våren och där 
används medlen för digital innovation/utveckling istället. Flera webbaserade lösningar för låntagare 
är under utveckling.  Prognosen för året beräknas dock bli ett mindre överskott, då sjukskrivningar 
inte har tillsatts med vikarier fullt ut. 

Avdelning fritid och unga 

Avdelning fritid och unga prognostiserar ett underskott på 9,9 mkr. Prognosen baseras på ett nuläge 
och de faktiska omständigheter som råder som konsekvens av Covid-19.  
 
Gemensamt fritid inkl. friluftsliv och föreningsstöd beräknas hålla göra ett nollresultat, dock 
avvikelser mellan olika kostnadsslag. Under rådande pandemi och hemarbete har inköp av IT-
utrustning tidigarelagts. Lägre kostnader för kompetensutveckling och resor i tjänsten har inte 
förekommit. Uppkomna behov i samband med pandemin är till exempel att satsa på frilufts- och 
motionsspår. Generellt spår- och leder handlar om förbättrad tillgänglighet och attraktivitet samt 
ökad trygghet genom utökad och ny uppmärkning. 

Anläggningar beräknas få ett stort underskott som orsakas av betydligt lägre intäkter än budgeterat 
på grund av hårda restriktioner i anläggningarna med anledning av Covid-19. Underskottet 
balanseras något med bland annat med lägre personalkostnader, färre inköp, lägre 
mediakostnader även detta hänförligt till situationen med Covid-19. 

Walkesborgsbadet och Bowlinghallen förlorar stora intäkter då dessa har varit stängda för bland 
annat allmänheten. Simhallen har dessutom gjort återköp på säsongs- och månadskort i syfte att 
nollställa läget inför sannolika normala förhållanden 2022. Bowlinghallen bedöms fortsätta tappa 
intäkter till att succesiva öppningar kan göras. Dessa två enheter beräknas få stora underskott 2021 
så länge som nuvarande pandemilag med restriktioner kvarstår. 

En medveten satsning på ökad tillgänglighet och längre öppethållande under pandemin och 
hemestertider på Landbadet bedöms ge en merkostnad för året. 

Den öppna fritidsverksamheten beräknas ge ett överskott, som beror ledighet av personal som inte 
har återbesatts med vikare. Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har hållits stängd och ersatts 
av bokningsbara aktiviteter för mindre grupper. Samordning och planering för aktiviteter under 
sommarlovet pågår. 

På Emaus lantgård sker en fortsatt förbättring i nya hagar och staketbyggnationer i syfte att förbättra 
såväl djurskydd som säkerhet vid barn- och ungdomsaktiviteter och motionering av djur. 
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Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, administrativa 
avdelningen, förvaltningsgemensamma kostnader samt förvaltningens förändring av 
semesterlöneskulden. Prognosen för den gemensamma verksamheten beräknas ge ett överskott på 
2,3 mkr. 

Överskottet består nästan helt av 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. 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. 

Under gemensamt finns även en budget för verksamhetsanpassningar i kultur och fritids lokaler, 
dessa medel matchar inte förvaltningens behov utan det är mycket högre.   

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 och inte minst av den ryckighet kring 
beslutsriktningar som råder. Verksamheten är mycket följsam mot våra föreningar som hamnat i 
mycket svåra och oönskade lägen rent ekonomisk och har strävat efter att följsamma för den 
verksamhet och de aktiviteter föreningarna önskar utföra i anpassade former. 

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. 

Om pandemiläget i stort samt smittspridningssituationen förbättras i enlighet med de förväntningar 
som föreligger kommer den ekonomiska prognosen vid årets slut att utvecklas positivt. Högst 
sannolikt kommer dock resultatet att innebära negativa redovisningar och stora minussiffror, då den 
ackumulerade skulden behöver längre tid för återhämtning och reglering. 

Om restriktioner fortsätter under hösten prognostiseras mycket stora underskott på helheten, 
föranlett av intäktsbortfall samt tillkommande kostnader för Agnebergshallen som 
kommungemensamt vaccinationscenter.  
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Effekter, kvantifiering och specificering April 2021 Prognos 2021 

LÄGRE INTÄKTER PÅ GRUND AV RESTRIKTIONER OM ÖPPETHÅLLANDE 

 
ANLÄGGNINGAR: -1,1 mkr -2,5 mkr 

RIMNERSVALLEN, lägre frekvens av matchspel, men inget stort bortfall kopplat till 
Covid-19. Utomhusaktiviteter har inte ställts in och begränsats i lika hög grad. 
 
FRIDHEMSHALLEN, delvis nedstängd. Stängt för allmänhetens åkning samt alla 
föreningar följt av öppethållande för elit och succesivt påsläpp av ungdomsföreningar. 
Avbokning av samtliga tider och därmed intäkter. Under våren tas isen bort och att hämta 
hem vinterns bortfall blir omöjligt.  
 
FRITIDSVERKSAMHETSLOKALER (skolidrottshallar), allmänheten har inte haft 
möjlighet att boka tider i våra lokaler och därmed uppstår 100% intäktsbortfall.  
 
AGNEBERGSHALLEN, som utgångsläge väldigt få bokningar. Uppdraget att starta 
upp ett vaccinationscenter framtvingade avbokningar av eliten och hänvisning till 
alternativa lokaler och därmed ökade kostnader för verksamheten i syfte att tillgodose 
likvärdiga förutsättningar för elitidrotten.  
 
RIMNERSHALLEN, har delvis varit stängd under perioden och bokningarna är kraftigt 
begränsade då verksamhet med barn och unga endast födda 2002 eller senare har tillgång 
till hallen. 

    

 
BAD OCH BOWLING: -2,3 mkr -7,5 mkr 

BOWLINGHALLEN, har varit helt nedstängd under perioden och därmed stora 
intäktsbortfall. Stor del av verksamheten finansieras med intäkter.  
 
WALKESBORGSBADET med träningshall. Har varit stängd sedan november 2020 och 
hela perioden. Mycket stora intäktsförluster trots att elit och simskolor prioriteras och så 
småningom verksamhet för födda 2002 eller senare. Som en enskild/avgränsad åtgärd är 
säsongs- och månadskort. Detta i syfte att nollställa och försälja helt återköp av nya kort 
när besökare vet tillgänglighet och åtkomst bättre. 

    

 
KOSTNADER FÖR VACCINATIONSCENTER 

Anställning av vaccinationsvärdar till Agnebergshallen 0 mkr -0,5 mkr 

 
SUMMA -3,4 mkr -10,5 mkr 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T1 
2021 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat man 
T1 2021 

Resultat totalt 
T3 2020 

Resultat totalt 
T1 2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

3,6 3,61 1,5 1,37 2,6 2,54 

Kommentar Största delen av korttidsfrånvaron utgörs av kvinnor i ålder 30-39 samt 50-59 år. 
Korttidsfrånvaron (R12) har sjunkit från drygt 4 % tertial 1 2020 till drygt 2,5% tertial 1 2021. 

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter värnar om bemötande och dialog med 
medborgarna och erbjuder kontaktvägar både genom kontaktcenter, Facebook, Instagram 
och sms (utöver telefon och e-post). Ansökan och ändringar för kulturskolans 
verksamheter kan medborgaren sköta digitalt hemifrån och verksamheternas 
tillgänglighet är inte begränsad med telefontider. Biblioteket har under de perioder som 
verksamhetens öppettider varit begränsade på grund av pandemin, haft både en chatt-
funktion på sin hemsida och utökat samtliga biblioteks telefontider för att kunna erbjuda 
bra service. 
Förändringar i vissa verksamheter har givit upphov till starka reaktioner hos medborgare 
och processen för att förbättra dialogen pågår. 
Kommunens värdegrund diskuteras årligen på förvaltningens arbetsplatsträffar, vilket 
ökar medarbetarnas kunskap och medvetenhet av betydelsen av vårt bemötande av andra. 

3.1 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, som en del i att öka kommunens attraktivitet och 
förbättra villkoren för de konstnärliga och kreativa näringarna. Konkret handlar arbetet dels om 
utformningen av Kulturstråket/hus för kultur dels konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. 
Framtagande av kommungemensam friluftsplan, som pågått under perioden, kan indirekt stärka 
kommunens varumärke som attraktiv plats för naturturism. Satsningarna på Rimnersområdet ses 
också som viktigt bidrag till kommunens profilering som idrottsstad. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 
kulturarbetares villkor att verka i 
kommunen 

Arbetet med att förverkliga Kulturstråket / Hus för Kultur är den mest framträdande 
åtgärden under perioden som är kopplad till strategin, eftersom den är en viktig del av 
att stärka kulturens och kulturaktörernas villkor. 
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3.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom olika typer av 
infrastruktursatsningar. Förutsättningar för friluftslivet och angöring till dessa områden 
är en sådan. Via samhällsbyggnadsprocessen lyfta behovet av gång- och cykelvägar för 
särskilt den yngre befolkningens förutsättningar för att kunna ta del av den offentliga 
miljön är en annan. Ökad tillgänglighet till våra anläggningar och verksamheter via 
Lokaltrafiken är ytterligare en viktig faktor. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en 
hållbar samhällsutveckling 

Förvaltningens arbete för en hållbar samhällsutveckling sker delvis i en 
förvaltningsövergripande miljöstrategigrupp. Under perioden har en ny miljöpolicy 
tagits fram under ledning av kommunens miljöstrateg och antagits av 
kommunfullmäktige. Kultur och fritidsnämnden har fått information om detta samt de 
av kommunstyrelsen elva antagna klimatlöftena som kommunen ska arbeta med under 
året. Miljöstrategigruppen har även tagit fram en plan för årets interna revision. 

 
Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat med att lyfta nämndens 
perspektiv i samhällsplaneringen genom deltagande i uppstartsmöte för 
detaljplanearbete, i besvarandet av två detaljplaner samt handläggande av ansökningar 
om planbesked i kommunens förprövningsgrupp. Exempelvis har kulturmiljömässiga 
konsekvenser belyst samt synpunkter kring allmänhetens tillgång till friluftsliv. 

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

Pandemin har medfört många nya former för tillgängligheten och attraktiviteten till 
våra verksamheter. Bland annat har en digital fritidsgård öppnat som är öppen för alla 
unga som fyllt 13 år. Fritidsgården är bemannad med fritidsledare under de tider då den 
är öppen. 
Den nya digitala fritidsgården ligger på Discord, som är en röst- och textchattapp som 
ofta används för att kunna prata med andra samtidigt som man spelar datorspel online. 
På Uddevallas digitala fritidsgård kan ungdomarna chatta och ringa och prata med de 
som är inne och det finns alltid vuxennärvaro när den digitala fritidsgården håller 
öppet. I den digitala fritidsgården måste alla hålla en god ton och fritidsledarna har 
möjlighet att blockera de användare som inte sköter sig och följer fritidsgårdens regler. 
Idén att öppna en digital fritidsgård väcktes när de nya restriktionerna för att minska 
smittspridning av Corona gjorde att alla fritidsgårdar stängde all sin verksamhet strax 
efter jul. 
Den digitala fritidsgården på Discord heter Uddevallas digitala fritidsgård. 

Offentlig kultur har utvecklat fler metoder för att nå publiken. Exempelvis arbetar 
barnkulturen analogt med att trycka ett barnkulturprogram två gånger per år, affischer, 
flyers, vykort och liknande, samt annonser i tidningen emellanåt. Informationen finns 
också digitalt på uddevalla.se/barnkultur, i kalendern på uddevalla.com, på Instagram: 
kulturlivet, på Facebook: Barnkultur i Uddevalla. Kulturskolan har under pandemin 
utvecklat sina metoder för att möta unga digitalt. Inte minst har detta varit en framgång 
för våra funktionsvarierade deltagare, som under pandemin blivit än mer begränsade i 
sina utbud av aktiviteter, men som nu fått möjlighet att mötas digitalt i musikskapande. 

Förvaltningen fortsätter utveckla såväl fysiska platser som information (digitalt och 
fysiskt) i samarbete och dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Informationsenheten och Kontaktcenter. Friluftslivet och den pågående utformningen 
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Nämndsstrategier Kommentar 

av Uddevalla kommuns friluftsplan har marknadsförts digitalt och analogt via bland 
annat biblioteken. 

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

Det stora projektet inom strategin är den pågående utformningen av Hus för kultur, till 
vilket en projektledare är knuten. En beställning på en förstudie för att utreda 
möjligheterna för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för 
Kulturskolan, Skolgatan 4 är beställd hos samhällsbyggnadsförvaltningen. På 
biblioteken är tre fönster längst Södergatan förbehållna för utställning istället för att 
samla människor inomhus just nu. Annars används tidningsrummet/Galleriet Vitt brus 
till utställningar. En utredning om kulturskolans samhällsfunktion och lokalbehov är 
framtagen och föredras i kultur och fritidsnämndens majmöte. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Utforma checklista för 
remisshantering utifrån Plan integration 

Berörda tjänstepersoner har fått information om uppdraget, men det har inte påbörjats. 
Checklistan bedöms kunna färdigställas före årsskiftet. 

 

 Utvärdera Rampens digitala 
mötesplatsfunktion 

Den nystartade verksamheten Rampen har sedan hösten utvecklat nya former för 
kommunikation med invånare i Uddevalla. Bland annat har boktips, 
personalintroduktioner och tips på lovaktiviteter filmats och publicerats på Instagram 
under "rampenuddevalla". Utvärderingen beräknas att påbörjas under hösten 2021. 
Uppdraget är kopplat till Plan integration. 

 

 

 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) 

Kommunfullmäktige har 2021-02-10 godkänt kultur- och fritidsnämndens rapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda möjligheterna och presentera förslag 
för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen 
för ett ”Ungdomens kulturhus” genom 
att godkänna och avsluta den del av uppdraget som är kopplat till ungdomens kulturhus 
att godkänna förslaget till omformulering av kommunfullmäktiges uppdrag till ”Kultur 
och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 
tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, Skolgatan 4”. 

 

 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) 

Arbetet är påbörjat. En projektledare på 50% är tillsatt på kultur och fritid sedan 
januari. Projektledare är även utsedd på samhällsbyggnadsförvaltningen. Fokus just nu 
är dialogen med ägaren av fastigheten Frideborg samt dialoger med kulturföreningarna 
i kommunen. 

Planbesked väntas inom kort för ändring av detaljplan som möjliggör byggnation på 
bakgården vid Lotcen. Kultur och fritids representant/projektledare i projektet har 
arbetat löpande med förankring och information kring syfte och mål med 
uppdraget/projektet. 

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

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat sitt friluftslivsarbete, med 
betoning på hållbart friluftsliv för alla. Emaus lantgård erbjuder aktiviteter för natur- och 
djurupplevelser särskilt riktade till den yngre befolkningen. Fritidsbanken, som genom återbruk av 
idrottsmateriel och utlån av detsamma, skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika 
aktiviteter som ett hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov. Omfattande åtgärder har 
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vidtagits i samtliga verksamheter för att inte förlora den sociala gemenskapen bland barn och unga 
trots den isolering som pandemin medför. Arbetet handlar om att säkra en hållbar social utveckling.  

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja 
civilsamhällets organisering och 
verksamhet 

Pandemin har starkt påverkat civilsamhällets förutsättningar för att bedriva verksamhet 
och kultur och fritidsförvaltningen har haft täta dialoger för att ge stöd och rådgivning. 
Under perioden har kultur och fritidsnämnden beslutat om inriktning för nya 
bestämmelser för samtliga föreningsbidrag. Syfte och mål är satt ur ett 
helhetsperspektiv för stöd till civilsamhället. Omvärldsbevakning och kontakt med 
andra kommuner pågår. Tre IOP ärenden som rör kultur och fritidsområdet har 
inkommit och bearbetats. Projekt Rimnersområdet har regelbundna dialoger med 
berörda föreningar. 

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

Arbetet med uppdraget kring ny ridanläggning har färdigställts och presenterats för 
kultur och fritidsnämnden. Nästa fas innefattar beslut om beställning av förstudie, att 
utreda möjligheter till samfinansiering samt utreda samt föreslå driftsformer och 
hyresförhållanden. 

Förvaltningen är över tid delaktiga i flertalet stora och prioriterade 
stadsutvecklingsprojekt; Rimnersområdet som helhet, uppgradering och 
tillgänglighetsanpassning samt renovering av Rimnersvallen och ny simhall. 
 
Aktivitetsytor, spår och leder och friluftsområden har varit frekvent använda även 
under vintersäsongen.  Öppethållande alternativt stängning av vissa funktioner i våra 
anläggningar omprövas över tid genom förnyade riskanalyser. 
 
Förvaltningen är inbjudna till dialoger och samverkan kring kommande större projekt 
som exempelvis Ljungskileskolan och Skäretskolan i syfte att tidigt bidra med 
kompetens, erfarenhet, perspektiv och viljeyttringar. 
 
Antalet medborgarförslag inom aktuell strategi har tilltagit. Dessa tas omhand i särskild 
ordning och vissa delar kan bli till omedelbara åtgärder/förbättringar. 
 
En badplatsöversyn pågår, liksom hanteringen av put and take-fiske. 
Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden slutfört sin kartläggning kring barns 
och ungdomars anslutningsgrad till idrottsföreningar i kommunen. Kartläggningen 
visade att det råder stora skillnader mellan bostadsområden vad gäller grad av 
anslutning samt att det finns stora könsskillnader, särskild i de områden där 
anslutningsgraden är generellt låg. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-
avtal (idéburet offentligt partnerskap) 
(KF ÖS 3) 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet leder en grupp med representanter från 
förvaltningarna som bereder IOP ärenden. Det finns en fastslagen beslutsordning och 
hur kommunen ska hantera inkomna IOP. För Kultur och fritid är det i april  tre förslag 
som diskuteras och bearbetas. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utvärdera föreningsstödet 

Beslut om syfte, mål och inriktning är taget i nämnden under tertial 1. Nämnden är 
referensgrupp för uppdraget och får information om status på uppdraget varje månad. I 
takt med att mer information samlas kommer nämnden att kunna ge vägledning och 
komma med synpunkter. Omvärldsbevakning och kontakt med andra kommuner pågår. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

och ta fram förslag till nya 
bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 3) 

Syfte och mål är satt ur ett helhetsperspektiv för stöd till civilsamhället. Uppdraget 
kommer att avgränsas och prioritering sker i samråd med nämnden/referensgruppen 
utifrån vad som ger störst nytta att ta med i kommande revidering av bestämmelser för 
föreningsbidraget. Förslag till revidering av bestämmelser ska informeras nämnden i 
oktober 2021 och beslut tas i början av november. Därefter tas beslut i 
kommunfullmäktige.  

 

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

Uppdraget ingår i det så kallade Stadsutvecklingsprojektet med gemensam styrgrupp. 
Nämnden får löpande information om Rimnersprojekten vid nämndsmöten. 

Under 2020 har målsättningar med uppdraget klargjorts och en behovsanalys 
genomförts i samarbete mellan kultur och fritid och samhällsbyggnad. 
Föreningsdialoger har genomförts under behovsfasen. 
En förstudie är färdigställd under första tertialet 2021 och beslut om nivå och 
igångsättning på investeringen tas i kommunfullmäktige i samband med beslut om 
flerårsplan 2022-2024. 
Kultur och fritidsnämnden är beställare av uppdraget och tar formellt beslut vid 
nämndsmötet i juni.  

 

 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) 

Projektgruppens arbete har under perioden fokuserat mycket på tillfälliga 
ersättningsytor för B-plan, C-plan (konstgräs). I december fattade kultur och 
fritidsnämnden beslut om att anlägga en konstgräsplan "9 mot 9" (kompletterande 
träningsyta) på Sommarhemsskolan. Vidare fattades beslut om att ekonomiskt stödja en 
omläggning av konstgräs på Thordéngården. Sammantaget bedöms frågan om tillfälliga 
ersättningsytor för fotboll vara klar och beslutad. Dock kvarstår stora operativa frågor 
då förhållandet till den förening som har hyresavtal om nyttjanderätt och drift på 
Fridhem är ytterst bekymmersamt och komplext. Det kan inte uteslutas att 
förvaltningen står inför stora utmaningar till hösten avseende tillgång till samt rådighet 
över tider på fullmåttsplaner.  

Projektgruppen och förvaltningen genomför och har genomfört föreningsdialoger med 
primära föreningar. Dessa dialoger kommer att intensifieras och tydliggöras framgent 
och en föredragning av resultatet kommer att föredras i kultur och fritidsnämnden 
under maj månad. 
 
Detta uppdrag är alltjämt ett långsiktigt och visionärt uppdrag, varför konkretion och 
utplacering av nya anläggningar ännu inte gjorts. I dialog med politiken och politikens 
prioriteringar kan uppdraget komma att kompletteras, i syfte att säkra tillgången på nya 
fotbollsplaner i området. Dialogen förs i kultur och fritidsnämnden samt styrgrupp för 
stadsutvecklingsprojekten. 
Uppdraget i stort bedöms gå enligt plan. 

 

 Fortsätt arbeta med en 
ridanläggning i anslutning till 
Uddevalla tätort 

Uppdraget har under perioden fortskridit genom att en behovsanalys om föreningslivets 
behov av en ridanläggning färdigställts. Kultur och fritidsnämnden har fått information 
om hur arbetet med uppdraget fortskrider och vilka förslag som lämnas i 
behovsanalysen. 

Behovsanalysen har även skickats på remiss till de föreningar och aktörer som tidigare 
varit delaktiga i processen kring ny ridanläggning. Flera av dessa har inkommit med 
synpunkter. 

Kultur och fritidsnämnden godkände 2021-04-07 § 74 utredningen Ridanläggning i 
Uddevalla kommun som en behovsanalys till beställning av förstudie.  Nämnden beslöt 
även att en förstudie ska beställas. 

Kultur och fritid avser att beställa en förstudie under maj månad. Eftersom arbetet då 
övergår till den fas i lokalförsörjningsprocessen som drivs av samhällsbyggnad, 
bedöms detta uppdrag kunna slutföras i tid. 

Kultur och fritidsnämnden (2021-04-07 § 74) har även gett förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny 
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Politiska uppdrag Kommentar 

ridanläggning samt utreda och föreslå driftsform och hyresförhållanden för 
anläggningen, vilket blir ett separat uppdrag i uppföljningen. 

 

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

En uppdragsbeskrivning har utformats under perioden med uppdraget har ännu inte 
påbörjats. Detta beror bland annat på den pågående processen kring Rimnersområdets 
utveckling och det arbete med ersättningsytor för fotbollsplaner som pågår därigenom. 

 

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

Kultur och fritidsförvaltningen mottog uppdraget av kultur och fritidsnämnden under 
april 2021. 

 

 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) 

Kommunfullmäktige har beslutat enligt flerårsplanen att alla nämnder ska göra omstart 
i Heltidsresan. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret och har startats upp. 
Kultur och fritid har en relativt hög andel heltidsanställda och vid nyanställningar 
eftersträvas heltider. Förvaltningen deltar i det kommungemensamma uppdraget.  

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 på 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. 
 
Resultat för attraktiv arbetsgivare visar att kultur och fritid ligger bättre jämfört med 
Uddevalla kommun som helhet.  

 

 

 

 

 Kommunfullmäktige har 2021-03-
10 (Dnr KS 2021/00063) gett kultur- 
och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag 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) 

Gällande plan är beslutat att gälla även under 2021. Organisationen för projektet är 
formad, representanter från förvaltningarna är utsedda och ett uppstartsmöte har 
genomförts under perioden. 
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3.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar för att erbjuda en mångfald trygga mötesplatser 
för kommunens invånare. Därtill skapar förvaltningen aktiviteter för barn och unga för att öka den 
sociala gemenskapen och förebygga otrygghet och isolering. På grund av pandemin har många 
aktiviteter skett i digitala forum.  

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Främjande aktiviteter som barnkulturarrangemang har genomförts i mindre skala under 
perioden liksom lovaktiviteter. Många aktiviteter har fått ske digitalt: pysselfilmer och 
pysselpåsar att ta med hem, påskäggsjakt, inspirationsfilmer kring plantor, frön och 
målning utomhus och digital bokklubb för åldrarna 10 till 12 år bland annat. 
Kvalitetshöjande insatser av spår och leder samt förbättrad digital information för att 
främja spontana utomhusaktiviteter har pågått under perioden. 

 

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) 

Kultur och fritidsnämnden inväntar besked från kommunstyrelsen för igångsättning av 
detta uppdrag. Under tiden skapar förvaltningen aktiviteter för barn och ungdomar 
genom bland annat sommarlovsaktiviteter. 

3.5 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. Inriktningen ska prägla samtliga utredningsuppdrag och 
utvecklingsarbeten. Ett pågående förvaltningsgemensamt uppdrag är att skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars välbefinnande. Ett annat är uppdraget att synliggöra hur jämställdhetsarbetet 
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ökar kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets 
resurser på ett rättvist och medvetet vis.  

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Inom ramen för strategin återfinns såväl det förvaltningsgemensamma uppdraget att 
skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande och att synliggöra hur 
jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten som uppdraget att erbjuda lovaktiviteter. 
Inriktningen på samtliga uppdrag handlar om att säkra en balans mellan hög- och 
lågintensivt utbud för att öka förvaltningens verksamheters attraktivitet hos fler unga 
invånare. 
 
Emaus lantgård har genom utvecklingsidéer skapat mer lågintensiva 
verksamheter/aktiviteter och välkomnar genom detta fler barn- och ungdomar med 
olika social bakgrund och olika förutsättningar. Framprocessad handlingsplan med 
aktivitetsutbud kommer att ytterligare tydliggöra verksamhetens intentioner. Spontana 
aktiva mötesplatser har under vintern visat sig vara oerhört uppskattade och viktiga 
även under pandemin. Förvaltningen har under vintern återtagit initiativ och kunskap 
att exempelvis spola isar. Det förvaltningsövergripande arbetet med att utveckla de 
spontana aktiva mötesplatserna har inte fortskridit under perioden på grund av 
resursbrist på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

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) 

Uppdraget är slutfört och avslutat i kultur och fritidsnämnden 2021-01-14 § 10. Kultur 
och fritidsnämnden inväntar begärt avslut från kommunfullmäktige. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att ta fram en plan för 
fritidsgård och idrottshall i Källdal (KF 
ÖS 4) 

Uppdraget är slutfört och avslutat i kultur och fritidsnämnden 2021-01-14 § 10. Kultur 
och fritidsnämnden inväntar begärt avslut från kommunfullmäktige. 

 

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

Projektmedel har beviljats från Länsstyrelsen för arbete med barn och ungas 
välbefinnande och medel planeras sökas från Folkhälsopolitiska rådet i samverkan med 
andra förvaltningar inom uppdragets målsättning och syfte. 

Samordning, utbildning och workshops har organiserats och genomförts under ledning 
av kultur och fritid inom ramen för uppdraget. 
 
Efter att upplägget kring uppdraget kommit på plats har det anordnats ett första 
stormöte med representanter från flera olika förvaltningar. Vid den hölls fokus på att 
kartlägga området Tureborg, utifrån nuläge och att samla in material som nu finns 
samlat i en gemensam teamsgrupp. 
Våren har också präglats av pandemin, och tiden för de olika momenten i analysarbetet 
har haft ett lägre tempo än beräknat. Intervjuer har förts i olika sammanhang, 
anteckningar ska sammanställas i teamsgruppen och nu går vi in i själva analyseringen 
av insamlat material. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Gemensamma riktlinjer som vi redan i ett initialt skede kan se är att det är viktigt med 
en långsiktig plan och en bred grund för beslut innan åtgärder startas. Åtgärderna ska 
bygga på kunskap om identifierade problemområden och mönster över tid, för att 
kunna träffa rätt och inte bli projektbaserade och kortsiktiga. 
 

 

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

Till stöd för förvaltningens jämställdhetsarbete finns en jämställdhetsplan. Kultur och 
fritidsförvaltningens ledningsgrupp bedömer att denna behöver revideras inom 
överskådlig tid. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med jämställdhet genom att synliggöra både 
män och kvinnor i tex litteratur och författarbesök. Offentlig kultur arbetar fortsatt med 
50/50 och bred representation i planeringsarbetet för arrangemang. Verksamheten ska 
spegla det mångkulturella samhälle vi har, efter bästa förmåga. Detta bidrar till känslan 
av delaktighet och samhörighet för kommuninvånarna. 

Analys av resursfördelning utifrån jämställdhetsperspektiv ingår i flera av 
förvaltningens uppdrag och utvecklingsprocesser. I samband med den totala översynen 
av stödet till föreningslivet ingick även en analys av jämställd fördelning. Perspektivet 
är också inarbetat i den rapport kring ridsportens förutsättningar som tagits fram. 
 
Kulturskolan har under perioden varit helt fokuserade på att möta alla deltagare digitalt 
och på det sätt som fungerat bäst för den enskilda individen. Möjligheterna att ta del av 
digital undervisning ser olika ut. En uppföljning och utvärdering kommer att 
genomföras, där även ett jämställdhetsperspektiv kan analyseras. 

Fritidsgårdarna domineras alltjämt av pojkar och verksamheten på Emaus har en 
övervikt av flickor. Förhoppningsvis kommer den förändrade verksamhetsinriktningen 
på Emaus att tilltala pojkar mer. På fritidsgårdarna kan förvaltningen dock se trender åt 
rätt håll tack vare ett medvetet arbete. Trender som förvaltningen hoppas består och kan 
utvecklas än mer positivt då verksamheten kan återgå till normala strukturer (efter 
pandemin). 
 
Att bedriva verksamheter tillgängligt och med låg tröskel för alla är ett centralt 
uppdrag. Kultur- och fritidsförvaltningen med sina anläggningar och kontakt med 
föreningar har ypperlig möjlighet att bidra till ett mer jämställt samhälle, möjliggöra för 
integration och skapa viktiga och tydliga sammanhang för lek och rörelse för barn och 
unga. Förvaltningen arbetar för att göra idrottsanläggningar så välkomnande och öppna 
som möjligt för föreningslivet. Föreningslivet har getts stor frihet själva att fördela tider 
och ansöka om bokningar. Under T1 har allmänheten helt stängts ute från idrottshallar 
och bokning pga corona.  

 

 Erbjud Lovaktiviteter 

Satsningar på sommarlovsaktiviteter och sommarlovspraktik görs i samarbete med 
andra förvaltningar, föreningar och aktörer. Kommunfullmäktige har tilldelat 435 
000 kr till kultur och fritidsnämnden för att planera, samordna och genomföra 
aktiviteterna.  

Framför allt planeras aktiviteter och etablering vid Tureborg, Dalaberg och vid 
Oljebergets aktivitetspark. 
Kultur och fritidsnämnden har beslutat att fortsätta hyra Mollöns gård till förmån för 
aktiviteter för barn och unga. Planering och samordning pågår. Uppdraget ingår i Plan 
integration. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. 

Kultur och fritidsnämnden inväntar besked från kommunstyrelsen vad gäller 
igångsättning av uppdraget. Kultur och fritidsförvaltningen är representerat i det lokala 
brottsförebyggande rådet. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

 

 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) 

Kultur och fritidsnämnden inväntar igångsättningsbesked från kommunstyrelsen vad 
gäller det samordnade uppdraget. Under tiden arbetar förvaltningen med en rad olika 
åtgärder för att erbjuda aktiviteter för barn och unga på Tureborg, bland annat inom 
ramen för sommarlovsstödet. 

 

Mått Kommentar 

 Antalet föreningsaktiviteter, ska 
öka 

Det har varit och är alltjämt besvärliga tider samt stora utmaningar för föreningarna, i 
frågan om att anpassa och genomföra planerade aktiviteter. Under pandemin har 
forskning och rapporter (bland annat från RF) visat på stora svårigheter att behålla 
barn- och ungdomar i föreningslivet. Föreningarna har dock gjort ett fantastiskt jobb 
och varit framgångsrika med att hitta alternativa former för bedrivande av sin 
verksamhet. 
 
Att det i rådande läge varit svårt att också öka antalet föreningsaktiviteter är uppenbart 
- men bör alltjämt vara ett mål. Kultur och fritidsnämndens hållning är att i enlighet 
med 2020 utbetala aktivitetsbidrag mot referens "normalåret 2019". 

Aktiviteterna redovisade i tertial 1 2021 gäller för helår 2020. 
 
Antalet aktiviteter har minskat med ca 35 000 år 2020 jämfört med 2019. Den siffran 
motsvarar en minskning med ca 12 aktivitetstillfällen/förening per vecka (40 veckor för 
helår), vilket är bättre än förväntat. 
 
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. 
 
Extra ekonomiskt stöd har utbetalats till föreningarna som redovisat ett lägre antal 
aktiviteter 2020 gentemot 2019. Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet har även 
erhållit statligt ekonomiskt stöd (statligt aktivitetsstöd) samt extra stöd utifrån Covid-
19. 

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

Kultur och fritidsnämnden har under perioden intensifierat sitt arbete med att pröva nya 
arbetsmetoder och utveckla digitaliseringen, däribland har en digital fritidsgård lanserats, "All 
digital Week" har pågått på biblioteken och kulturskolan har bedrivit undervisning via länk. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 
inkludering 

Bibliotekets webb har byggts om i nytt gränssnitt för att bli mer tillgängligt och 
självbetjäningsautomater har installerats. Personalen strävar efter att få till stånd så 
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Nämndsstrategier Kommentar 

enkelt och användarvänligt gränssnitt för dessa som möjligt för användarna. 

Surfplattor är inköpa i ett projekt tillsammans med socialtjänsten för att lånas ut. I och 
med att vi just nu inte kan ha kurser på biblioteket är detta ett alternativ till att träna att 
"våga klicka". Utställning pågår i biblioteket som bland annat tar upp fejkade nyheter 
och källkritik. 
 
Flera i personalen har deltagit i filmskapande och producerat digitala boktips, 
instruktionsfilmer och marknadsföring. Dessa filmer hjälper biblioteksanvändarna att t 
ex använda meröppet. 
 
Alla möten och utbildningar sker på Teams vilket gör att all personal fått lära sig delta i 
digitala möten, använda kamera och mikrofon. 
Intern kurs i fördjupat sökande i bibliotekssystemet har genomförts i april. Personalen 
har deltagit i många olika typer av kurser digitalt, t ex filmskapande, det digitala 
samhället, bokpresentationer, visningar av biblioteksdatasystem/program, e-
bokstjänster, biblioteksrummet mm. 
 

 

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) 

Samverkan och samordnings sker framförallt inom kommunens lokalförsörjningsgrupp 
där lokalplanerare för kultur och fritid medverkar. 

Samordning sker också inom ramen för stadsutvecklingsprojekten där kultur och fritid 
framförallt berörs av Rimnersvallen, Utveckling av Rimnersområdet och den nya 
Simhallen. 
Beslut om att starta projekt Kulturstråket innebär samordning av lokaler för 
kulturföreningar men också för verksamheter inom kultur och fritid och andra 
förvaltningar. 
 
I arbetet med skolor i Ljungskile deltar lokalplanerare med flera för att bidra med 
kunskap om behov av kultur -och fritidsaktiviteter. 

Bryggeriets lokal har K&F avtal tom 2021-21-31. SOC har plan för att överta denna 
lokal under 2021. 

 

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

Det pågår processer ute i verksamheten som påverkar framför allt 
faktureringsfunktionen på förvaltningen. 

 

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

Kommunfullmäktige har beslutat enligt flerårsplanen att alla nämnder ska göra omstart 
i Heltidsresan. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret och har startats upp. 

Kultur och fritid har en relativt hög andel heltidsanställda (73%) och vid 
nyanställningar eftersträvas heltider. Dock finns ofrivillig deltidsanställning på 
förvaltningen. Förvaltningen deltar i det kommungemensamma uppdraget. 
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Mått Kommentar 

 Medarbetarnas upplevelse av 
engagemang, ska öka 

Två medarbetarenkäter har genomförts sedan måttet togs fram. Mellan september och 
mars har index ökat från 68 till 69. Detta förväntas öka ytterligare under året genom att 
vi arbetar med bland annat ledarskap och en förbättrad organisationsstruktur. En 
övergripande handlingsplan för hälsofrämjande åtgärder inom förvaltningen håller på 
att tas fram/revideras. 

 Andelen ambassadörer för 
Uddevalla kommun ska öka (eNPS) 

Måttet står för ambassadörskap. Två mätningar har genomförts och måttet har 
förbättrats mellan september och mars från -24 till - 14. Målsättning för år 2021 är att 
höja till -11 vilket förväntas uppnås. 
Ett minusresultat pekar på fler kritiker än ambassadörer. Vid nästa målsättning bör 
förvaltningen eftersträva att arbeta för att skapa förutsättning för fler ambassadörer än 
kritiker till Uddevalla kommun som arbetsplats. Många faktorer spelar in för att känna 
stolthet och tillit till organisation och arbete. 

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

Inom ramen för strategin arbetar kultur och fritidsnämnden med att främja ett livslångt lärande och 
ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Exempel på det förra är revidering av biblioteksplanen 
tillsammans med barn och utbildningsnämnden samt samverkan inom Fyrstad vad gäller 
biblioteken. Exempel på det senare är Rampens arbetsmetoder, som i hög utsträckning formar 
aktiviteter utifrån dialog med barn och unga.  

 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

På Rampen arbetar alla kultur och fritids verksamheter tillsammans för att nå barn och 
unga genomaktiviteter såsom måleri och keramik i verkstaden, filmade sagostunder, 
boktips och filmer kopplade till svenska friluftsdagen den 29 april. På den digitala 
fritidsgården har en bibliotekshörna inrättats med boktips och referenssamtal med unga. 
Fritidsbanken förmerar övrig verksamhet på Kultur och Fritid i och med utlåning av 
sport- och fritidsmaterial till öppen fritidsverksamhet, skolor och andra verksamheter. 
Många barn från närområdet lånar en boll eller en kick-bike någon timme eller två. 
Fritidsbanken har utvecklat moduler för fortbildning i cykelreparationer och inpassning 
av skidbindningar som används internt men som kan lånas ut till öppen 
fritidsverksamhet och andra verksamheter. 
Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har under perioden hållits stängd och 
ersatts av bokningsbara aktiviteter. Det har lett till minskning av antalet barn i 10–12-
årsverksamheten som föredrar umgänge i större grupp.  

Kultur och fritid ska främja ett 
livslångt lärande 

Arbetet med att uppdatera och revidera biblioteksplanen har startats. Detta arbete görs 
tillsammans med skolbiblioteken och är en viktig insats för att främja det livslånga 
lärandet. Fyrstadsprojektet som startades januari i år syftar till att samverka över 
kommungränser för att stärka biblioteken. Många arbetar, studerar och bor i våra olika 
kommuner och pendlar dagligen över kommungränserna. Genom att arbeta som ett 
bibliotek, med ett bibliotekskort, ett låntagarregister osv kan vi erbjuda ett mycket 
större utbud av litteratur och service. För biblioteken innebär det fler kollegor inom 
smala kompetensområden som t ex katalogisering, bibliotekssystem osv där man idag 
arbetar ganska isolerat. Det blir också mindre sårbart och ett kollegialt lärande. 
 
Trots nedstängning av walkesborgsbadet för allmänheten, har simskoleundervisning 
prioriterats. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Genomför medborgardialog inför 
utveckling av aktiviteter på Emaus 
lantgård 

En medborgardialog har genomförts under november och december 2020. Nämnden 
har fått en presentation av resultatet vid nämndsmötet i mars. 

Över 200 st unika svar har inkommit, både genom att samla in synpunkterna från 
besökare till Emaus och från digital enkät på uddevalla.se. Deltagarna har fått svara på 
vad Emaus betyder för dem, vad det tycker bäst om med Emaus och hur de vill se 
Emaus utvecklas. 
 
Medborgardialogen har engagerat stort i alla åldrar. Av de 222 deltagarna i åldrarna 6-
80 år önskar 50% av dessa delta i efterföljande dialoger och fokusgrupper. Dialogen 
har upplevts mycket positiv av arbetsgruppen som genomfört den. Dialogen med 
besökare på Emaus i samband med insamling av synpunkter har varit positiv och 
framåtsträvande. 
 
Under tertial 1 har dialogen fortsatt in i fas två där mindre fokusgrupper träffats över 
olika teman genom teamsmöten och under ledning av dialogledare inom offentlig 
kultur. Dessa dialogmöten har upplevts mycket positivt från både medborgare/deltagare 
och dialogledare. Formatet kan med fördel användas inom fler dialoger och uppdrag. 

 

 Genomför medborgardialog med 
unga angående utformningen av Hus 
för kultur 

Medborgardialogen är ännu inte påbörjad. Uppdraget är knutet till Plan integration. 

 

 Erbjud gåvobok till nyfödda 

Alla nyfödda i Uddevalla kommun erbjuds en gåvobok, via barnavårdscentralen. Boken 
hämtas på något av kommunens folkbibliotek. Uppdraget är knutet till Plan integration. 

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

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

3.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

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

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

Framtagande av en kommungemensam friluftsplan syftar till att utveckla friluftslivet i kommunen 
och öka förutsättningarna för invånarnas möjlighet till naturupplevelse. Kultur och fritidsnämndens 
verksamheter hanterar också löpande invånares synpunkter och idéer som rör utomhusmiljön och 
vidtar åtgärder för att säkra god kvalitet på spår och leder.  
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Nämndsstrategier Kommentar 

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

Arbetet med att skapa ett tillgängligt friluftsliv har under T1 framförallt bestått av 
arbetet med den kommande friluftsplanen men har även innefattat mindre projekt och 
utvecklingsarbeten så som förberedelser för uppsättande av portalskyltar för kuststigen, 
fortsatt arbete med Snäckskalstriangeln, arbete med Västtrafik för att skapa möjligheter 
att ta sig till friluftsområden med kollektivtrafik, samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att se över parkeringsmöjligheterna i anslutning till 
friluftsområden. Under sommaren kommer även nya turförslag släppas för att sprida ut 
invånare och besökare. Detta arbete har påbörjats under våren och kommer fortsätta 
under T2. 

 

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) 

Projektet har under T1 2021 tagit stora kliv framåt. Under januari höll projektledningen 
en workshop med Kultur och fritidsnämnden där de sex utpekade områdena 
förankrades i den politiska organisationen, samt att nämnden genom det arbetet fick ta 
fram det övergripande målet för planen. Detta möjliggjorde att planens första utkast 
kunde färdigställas som antogs av Kultur och fritidsnämnden i februari. Utkastet 
skickades sedan ut på remissrunda till berörda nämnder inom kommunen samt 
föreningar och organisationer som verkar inom fältet. Projektledarna och arbetsgruppen 
har under denna tid besökt delar av de organisationerna som skall besvara remissen för 
att förankra planen och hur den tagits fram. Gruppen har besökt samtliga förvaltningar 
för att stödja dem i besvarandet vilket har upplevts som väldigt positivt från alla parter. 
Två förvaltningar har begärt mer tid för att kunna besvara remissen, vilket har 
medgivits. Dock innebär detta att viss risk finns för att planen inte går till beslut i 
Kultur och fritidsnämnden under juni månad. Detta skulle innebära att planen inte kan 
tas upp för antagande i Kommunfullmäktige under augusti/september. 

 
Under T1 har även en av projektledarna påbörjat en ny tjänst vilket har resulterat i att 
en representant i arbetsgruppen har klivit upp som biträdande projektledare. Denna 
omorganisation har tagit en del resurser i anspråk men har ändå upplevts som smidig. 
 
Vidare har Kultur och fritidsförvaltningen påbörjat en omorganisation vilket innebär att 
projektet flyttas från avdelningen "Fritid och unga" till "Stöd och utveckling" vilket 
även innebär att projektägaren kommer att bytas till avdelningschefen för Stöd och 
utveckling. Detta anses dock inte påverka projektet i någon större utsträckning. 

3.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och 
platsvarumärke 

Genom insatser för friluftslivet i form av lättillgänglig information 
och förstärkning av spår och leder, samt ett flertal projekt inom 
konstnärlig gestaltning förbättras Uddevalla kommuns attraktivitet, 
kulturarvet synliggörs och platsvarumärket förstärks.  
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Nämndsstrategier Kommentar 

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

Den nya bronsskulpturen, föreställande en bohuslänsk kvinna från äldre tid av Peter Linde 
och stående på Drottninggatan, invigdes i samarbete med Bohusläns museum på 
kvinnodagen den 8 mars. Efter genomförd namntävling där över 90 personer deltog vann 
namnet Bomullspinnerskan. 

Ett stort antal projekt inom den konstnärliga gestaltningen pågår för närvarande i 
förvaltningen, däribland Ramnerödsskolan gestaltning, framtidens simhall och Maria 
Lundbergs plats. Den sistnämnda kommer inom kort att invigas.  

 


