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1. Sammanfattning 
Kultur och fritid fick 2019 ett ordförandeuppdrag samt ett förvaltningsuppdrag som handlar om att ta 

fram en behovsanalys för ”framtidens stadsbibliotek”. 

Stadsbiblioteket har haft samma lokaler sedan 1980-talet och befunnit sig på samma plats sedan 50-

talet. Att stadsbiblioteket behöver mer ändamålsenliga och attraktiva lokaler har varit föremål för 

utredning under flera år.  

Omvärldsanalys, lokala mål och exempel från andra kommuner pekar på bibliotekets omfattande 

uppdrag. Några trender i samhällsutvecklingen som påverkar biblioteket är att klyftorna ökar, vilket 

kräver nya samverkansformer för att vidga deltagandet. Digitalisering medför utvecklingsmöjligheter, 

samtidigt som digitalt utanförskap är en demokratifråga. Barn och unga är svåra att nå, och biblioteken 

måste anpassa sig till att unga idag är lika mycket producenter som konsumenter. Bibliotekets roll 

måste dessutom stärkas i tider där demokratin hotas. 

Runt om i Sverige satsar kommuner, trots besparingar, på bibliotek. Prioriterade aspekter för lokalerna 

är flexibilitet för att möjliggöra mer och varierad verksamhet, riktiga scener, gott om läs- och 

studieutrymmen och möjlighet till förtäring.   

En mindre medborgarundersökning visar att Uddevallas invånare önskar ett komplett bibliotek, men är 

öppna för nya inslag såsom kulturella inslag och spel. Café och studierum är starkt efterfrågat.  

Denna utredning indikerar att Stadsbibliotekets nuvarande lokaler inte fullt ut möter verksamhetens 

behov, medborgarnas önskemål och lokalbehov utifrån omvärldsanalysen. Utredningen innehåller ett 

kapitel med förslag på utrymmen och zoner i framtidens stadsbibliotek.  
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 
Kultur och fritidsnämnden är utifrån sitt reglemente huvudman för folkbiblioteket och har ansvar för 

att fullgöra uppgifter utifrån bibliotekslagen.  

Stadsbiblioteket har haft samma lokaler sedan 1986 och befunnit sig på samma plats sedan 50-talet. 

Eftersom dagens och framtidens biblioteksverksamhet skiljer sig avsevärt från 80-talets verksamhet, 

har frågan om lokalernas ändamålsenlighet och attraktivitet lyfts i kultur och fritidsnämndens  

verksamhetsplaner och varit föremål för behovsanalyser under de senaste åren.  

Vad som förknippas med bibliotek är i ständig förändring. Bibliotekets uppdrag har blivit mer 

omfattande än att låna ut litteratur. Det har till exempel skett en förskjutning från samlingsorienterade 

till användarorienterade bibliotek1.  

 

I Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2023 beskriver förvaltningen Stadsbibliotekets 

behov av ändamålsenliga, mer centralt placerade och modernare lokaler. Förvaltningen anger även att 

det är absolut nödvändigt att kommunen investerar i kulturlivets lokalbehov, där lokaler för bibliotek 

inbegrips, för att kunna fortsätta erbjuda medborgarna ett levande och rikt kulturliv. 

 

Regional biblioteksplan anger att ”Biblioteken är en del av samhället. Därför är samhällets 

utmaningar också bibliotekens utmaningar.” 2 Biblioteken behöver därför med jämna mellanrum hitta 

sätt att kunna bevara sina traditionella uppdrag samtidigt som det ska finnas plats för nya idéer, teknik 

och verksamhetsformer för att vara relevanta i samhället3. Detta ställer nya krav på 

bibliotekslokalerna.  

Biblioteken har generellt en viktig funktion i samhällets kulturella infrastruktur. År 2017 anordnades 

83 000 publika aktiviteter i Sveriges folkbibliotek som rörde olika kulturyttringar och vände sig till 

allmänheten4. Kultur och fritidsnämnden godkände i november 2019 utredningen Hus för kultur, där 

kulturlivets lokalbehov utreddes och kartlades. Utredningen konstaterade att Uddevalla kommun lider 

brist på lokaler för kultur, exempelvis med avseende på ändamålsenliga scener5.  

 

Stadsbiblioteket spelar idag en viktig roll som mötesplats och kulturlokal, utöver sitt traditionella 

uppdrag. Utöver medieförmedling äger aktiviteter såsom barnteater, författarsamtal för äldre och 

yngre, skrivkurser och konstutställningar ofta rum i biblioteksmiljön. Sådana arrangemang sker dels i 

egen regi, dels i samarbete med andra vilket gör biblioteket till en viktig samarbetspartner för 

läsfrämjande och kulturella aktiviteter. Utifrån ett lokalperspektiv kan förutsättningarna för sådana 

aktiviteter förbättras i form av exempelvis ändamålsenlig scen och foajé, vilket saknas idag i 

biblioteket.  

 

Biblioteket arbetar idag med olika zoner för att tillmötesgå olika behov som tystnad eller möjlighet för 

samtal. Ju längre in i biblioteket man kommer desto lugnare och tystare är det tänkt att vara. Detta 

fungerar inte alltid. Det finns en efterfrågan från besökarna på fler studieplatser och café.  

 
1 Fichtelius, E, Persson, C, & Enarson, E (2019) Demokratins skattkammare: förslag till en nationell 

biblioteksstrategi.  
2Regional biblioteksplan 2020-2023 (2019) 
3 Lindén, J (2016) Makerspaces på bibliotek: en analys av befintlig forskning 
4 Myndigheten för kulturanalys (2019) Kulturens geografi 
5 Kultur och fritidsförvaltningen (2019) Hus för kultur 
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Andra behov från verksamheten är plats för sorteringsrobot och logistik. Idag sköts mediehanteringen 

utspritt på flera olika platser och våningar, främst i ett rum som är för litet för att inrymma en 

sorteringsrobot.  
 

 

Kultur och fritid fick 2019 ett ordförandeuppdrag samt ett förvaltningsuppdrag som handlar om att ta 

fram en behovsanalys för ”framtidens stadsbibliotek”. Ordförandeuppdraget är formulerat som följer:  

Stadsbiblioteket behöver nya lokaler och inför detta behöver en behovsanalys göras. Hur ser ett 

modernt bibliotek ut idag? Vilket är behovet hos Uddevalla kommun? Vad förväntar sig våra 

medborgare ska finnas i ett modernt bibliotek?   

 

2.2 Syfte och mål 
Ordförandeuppdraget konstaterar att biblioteket behöver nya lokaler. Inför framtagande av 

behovsanalys utifrån kommunens mall, syftar denna utredning till att svara på följande 

frågeställningar:  

• Vilka aspekter i styrande dokument och strategier påverkar biblioteket och dess lokaler?   

• Vilka ”rum” behövs i biblioteket för att de ska vara relevanta och angelägna?  

• Vad prioriterar andra kommuner när de planerar för nya bibliotek? Vad finns för lärdomar 

från andra kommuners investeringar i bibliotekslokaler? 

• Vad önskar Uddevallas invånare i ett nytt bibliotek? 

• Vad behöver biblioteksverksamheten? 

 

Svaren på dessa frågor mynnar ut i ett lokalprogram, som beskriver bibliotekets lokalbehov med 

bredare penseldrag än en behovsanalys. Övergripande resonemang om lämplig placering och 

arkitektoniskt uttryck ingår i lokalprogrammet.   

Målet med denna utredning är att ge underlag till framtida planering av nya lokaler till 

Stadsbiblioteket som ska vara attraktiva, ändamålsenliga och moderna. Utredningen tar inte ställning 

till huruvida biblioteks lokalbehov ska uppfyllas genom en renovering av nuvarande lokaler, 

nyproduktion, eller förhyrning av ledig lokal.  

 

2.3 Bibliotekslagen 
Sveriges nuvarande bibliotekslag (2013:801) trädde i kraft 1 januari 2014 och sätter ramarna för 

verksamheten vid landets offentligt finansierade bibliotek.  

Bibliotekslagen definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. I den slås fast att biblioteken 

ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning.  

Folkbibliotek ska enligt lagen finnas i alla kommuner, vara tillgängliga för alla och anpassade till 

användarnas behov. Utifrån bibliotekslagen har biblioteken många fler uppgifter än att förmedla 

medier. Folkbiblioteken ska till exempel, utöver ovan nämnt: 

• främja litteraturens ställning  

• främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet 

• ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bl.a genom att erbjuda 

tekniska hjälpmedel  

• ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna  

• ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska  
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• vara anpassade till användarnas behov  

• öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 

delaktighet i kulturlivet 

• främja barn och ungas språkutveckling  

• stimulera barn och ungas läsning6  

 

2.4 Styrdokument i Uddevalla kommun kopplade till biblioteksverksamheten 

Uddevallas biblioteksplan 
Uddevalla kommun har en biblioteksplan som tar avstamp i bibliotekslagen och i kommunens vision 

”Liv, lust och läge”.  

Biblioteksplanen belyser bibliotekens roll i samhällsutvecklingen och beskriver färdriktningen för 

Uddevallas bibliotek 2016-2020. Färdriktningen för folkbibliotek följer nedan:   

• Biblioteket är en del i det demokratiska samhället och ett forum för kunskapsförmedling, 

information och fri åsiktbildning. 

• Folkbiblioteket är en naturlig mötesplats för alla. Det är enkelt att besöka både fysiskt och 

digitalt.  

• Biblioteket skapar lust kring litteratur, läsande och berättande. I bred samverkan skapar vi 

tillsammans ett bibliotek att upptäcka, uppleva, skapa och vara delaktiga i.  

 

Planen fastslår även att biblioteken genom sin verksamhet, samverkan med andra aktörer och sina 

lokaler bidrar till en levande miljö i centrum7. 

 

Biblioteksrummet och dess verksamhets roll i förverkligandet av politiska mål 
Bibliotekslagen sätter ramarna för bibliotekens verksamhet. Kommuner kan dock, utifrån 

självstyresprincipen, forma verksamheten utifrån lokal identitet och lokala behov.  

Uddevalla kommuns strategiska plan anger att mötesplatser för handel och kultur krävs för att staden 

ska bli en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region. Den uttrycker även en ambition om att 

bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och på så vis få en bättre välfärd, rikare 

fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap8.  

 

Strategisk plan slår även fast att Uddevalla kommun ska arbeta för att uppfylla de globala 

hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Biblioteket kan bidra till att uppnå flera globala mål:   

• god utbildning för alla 

• minskad ojämlikhet 

• fredliga och inkluderande samhällen 

• hållbara städer och samhällen 

• minskad produktion och konsumtion.9  

 

Relevanta nämndstrategier, biblioteksverksamhetens och Stadsbibliotekets egna mål presenteras 

nedan.  

 

 
6 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag. 
7 Uddevalla kommun (2016) Biblioteksplan  
8 Uddevalla kommun (2019) Flerårsplan 2020-2022 med sammanställd budget 2020 
9 https://www.globalamalen.se/ 
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Ansvarsområde Nämndsstrategi Mål för biblioteksverksamhet 
Demokratiutveckling  

 

 Att bidra till det demokratiska 

samhällets utveckling genom 

kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning 

Digital inkludering/ 

rättvis tillgång till 

lärande och 

information 

 

 

främja digital inkludering 

 

 

 

 

 

att förmedla kunskap om hur 

informationsteknik kan användas 

för kunskapsinhämtning, samt 

hjälpa användare med 

informationssökning av mer 

komplex karaktär 

 

 

främja ett livslångt lärande att tillgängliggöra kunskap i olika 

former och erbjuda ett brett och 

aktuellt utbud av litteratur och 

information 

 

 

öka tillgängligheten och 

attraktiviteten till service och utbud, 

digitalt och analogt 

att erbjuda ett anpassat utbud av 

litteratur, teknik och information, så 

att personer med olika 

funktionsnedsättningar ska kunna 

tillgodogöra sig kunskap och 

information 

Barn och unga  

 

Kultur och fritid ska arbeta för ett 

tydligt barn- och 

ungdomsperspektiv 

Att främja, stimulera och inspirera 

barn och unga till läsning. 

Kulturell verksamhet 

 

Kultur och fritid ska skapa 

tillgängliga och attraktiva platser 

för kulturella uttryck.  

 

Att öka intresset och lusten för 

bildning, upplysning, utbildning, 

forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt genom att vara 

en inbjudande mötesplats, öppen 

för alla invånare att ta del av och 

forma. 

Mötesplats 

 

Kultur och fritids verksamheter ska 

bidra till en levande och hållbar 

kommun 

Att vara ett mångsidigt rum, där det 

finns goda möjligheter för 

besökarna att läsa, studera eller 

bara vara 

 

Att öka intresset och lusten för 

bildning, upplysning, utbildning, 

forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt genom att vara 

en inbjudande mötesplats, öppen 

för alla invånare att ta del av och 

forma. 
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Dessa strategier och mål illustrerar bibliotekets mångfacetterade uppdrag. Detta ställer 

krav på att lokalerna ska kunna användas till flera olika saker, och att det ska vara synligt 

på mer än ett sätt.  

I Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2023 står följande:  

Kultur- och biblioteksverksamheterna är oerhört viktiga för yttrandefriheten och värnandet om ett 

demokratiskt samhälle. Att alla människor har möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samt att kunna 

tillgodogöra sig litteratur och annan skriven text är grunden för individens utveckling och delaktighet 

i samhället  

Kultur och fritidsförvaltningens arbete handlar om att stärka civilsamhället, dess 

organisering och handlingsutrymme och om att bilda människor i demokratiska 

värderingar. Detta sker genom samskapande arbetssätt, kunskapsförmedling och stöd till 

livslångt lärande10. Biblioteket och dess verksamhet är viktigt i förverkligandet av detta. 

 

3. Omvärldsanalys 
Syftet med omvärldsanalysen är att identifiera viktiga faktorer för biblioteket och dess verksamhet 

som påverkar lokalerna. Eftersom lokalprogram och behovsanalys kan leda till en investering är det av 

ekonomiska och miljömässiga skäl lämpligt att ta höjd för lokaler som ska fungera lång tid framöver 

och ta hänsyn till framtida biblioteksverksamhets behov utöver de nutida behoven.   

 

Omvärldsanalysen inkluderar även andra kommuners arbete med nya bibliotek med avstamp i 

målbilder och lärdomar 

 

3.1 Fokusområden för framtidens bibliotek 

Kungliga biblioteket har tagit fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi som har år 2030 som 

tidsperspektiv, ”Demokratins skattkammare”11. Denna strategi tar fasta på demokrati som ett mål och 

bibliotek för alla som en vision.   

Den nationella biblioteksstrategin identifierar ett antal arbetsområden och medel för att nå målet och 

visionen.  

Västra Götalandsregionens regionala biblioteksplan konstaterar att eftersom biblioteken är en del 

av samhället, är samhällets utmaningar också bibliotekens utmaningar. Några exempel på utmaningar 

är ökade klyftor i samhället, digitalisering av samhället vilket ställer krav på digital kompetens, samt 

höga krav på läs- och skrivkunnighet för att t.ex kunna utöva sina demokratiska rättigheter och 

skyldigheter.  

Nedan presenteras fokusområden utifrån dokumenten ovan samt forskning.   

Att satsa på bibliotek är att satsa på demokrati 

Den nationella biblioteksstrategin konstaterar att det yttersta målet med biblioteksverksamheten är att 

stärka bildningen och därmed demokratin. Den uttrycker att i tider när demokratin hotas blir 

bibliotekens uppgift allt viktigare. Detta genom att biblioteken bidrar till att alla får bättre möjligheter 

till insyn, inflytande och deltagande i den demokratiska processen.  

 
10 Budgetdialog 2021-2023 – kultur och fritid (2020)  
11Fichtelius, E, Persson, C, & Enarson, E (2019) 
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Biblioteken ska bidra till fri åsiktsbildning, de intar därför en neutral hållning till den information som 

tillhandahålls. De ska även bidra med kunskap om källkritik och informationssökning, men även om 

filterbubblor och annat som kan underminera tilltron till fakta.   

Biblioteksstrategin slår fast att allas rätt till bibliotekens resurser, på lika villkor, är en demokratifråga. 

Tillgängligheten till biblioteksverksamheternas innehåll, tjänster och lokaler ska vara god och jämlik.  

Läsfrämjande  

Det är en demokratifråga att alla medborgare kan läsa och förstå det de läser och eftersom läs- och 

språkfärdigheter möjliggör deltagande i det demokratiska samghället.  

Klyftorna mellan de som läser och inte, ökar i samhället. Biblioteket behövs därför som en läslokal, 

både fysiskt och digitalt. Biblioteken har ett viktigt och omfattande uppdrag gällande barns och vuxnas 

läsning; de ska inspirera till läsupplevelser och öka allas läs- och språkförståelse, men även stärka 

litteraturens ställning12.  

Detta är betydelsefullt för bibliotekslokalerna eftersom medierna har en viktig plats i 

biblioteksrummet. Lokalerna och inredningen ska inspirera besökaren till att botanisera bland 

bokhyllorna och hitta sådant som man inte visste att man letade efter.  

Folkbiblioteken ska även, enligt den nationella biblioteksstrategin, särskilt uppmuntra människors fria 

läsning och läsningens betydelse för hälsa och livskvalitet. Gällande barnperspektivet ska 

folkbiblioteken inspirera till barns fritidsläsning och komplettera utbildningssektorn inom 

läskunnighetsområdet13.   

Upplevelser och kultur 

Biblioteken ska användas som samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal.  

 

Detta innebär enligt nationell biblioteksstrategi att biblioteken är en plats för jämbördiga möten, 

inspiration och upplevelser. Strategin slår fast att biblioteken ska ordna arrangemang såsom 

författarbesök och föreläsningar. Det ska även anordnas kulturella aktiviteter så som utställningar, 

filmvisningar och konserter, vilket visar på bibliotekets kulturella uppdrag14.  

 

Den nationella biblioteksstrategin anger att biblioteken bör vara en plats där människor kan möta 

konstnärliga uttryck i en välkänd och lokal miljö.  

 

Ökat deltagande och delaktighet för att minska klyftor 

Förändringar i demografin gör att litteratur och samhällsinformation på andra språk än svenska, 

tillgång till litteratur för personer med funktionsnedsättning, samt den reviderade lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk har ställt krav på biblioteken och behovet är fortsatt stort. Regional 

biblioteksplan anger att biblioteken behöver bjuda in människor att själva vara delaktiga i 

biblioteksverksamheten för att vara angelägna i människors liv15.  

Samverkan 

Den regionala biblioteksplanen och den nationella biblioteksstrategin slår fast att biblioteken måste 

samarbeta med andra bibliotek, med andra samhälleliga aktörer och med civilsamhället för att vara 

angelägna, ha hög kompetens och nå fler och nya målgrupper. För att överbrygga digitala klyftor kan 

biblioteken samverka med folkbildningen.  

 
12 Fichtelius, Persson & Enarson (2019) 
13 ibid 
14 ibid 
15 Regional biblioteksplan 2020-2023 (2019) 
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Samverkan med exempelvis föreningar är en grund för delaktighet. Biblioteken kan även samverka 

med studieförbund, föreningar, författare, konstnärer och andra lokala organisationer16.  

Fortbildningsinsatser  

En av de mest kännbara samhällstrenderna idag är digitalisering. Den kan ge grund för utveckling, 

men medför också digitalt utanförskap, något som idag är ett faktum och en demokratifråga.  

Biblioteken ska överbrygga de digitala klyftorna. Dels genom att tillhandahålla digital utrustning till 

de som inte har tillgång till detta. Folkbiblioteken ska även arbeta för kunskapshöjning kring hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning samt stödja både barn och vuxna i ett 

kritiskt förhållningssätt till digitalt och analogt innehåll.    

Barn och unga 

Barn är prioriterade i bibliotekslagen och genom barnkonventionen, som anger att alla åtgärder som 

rör barn ska ha barnets bästa i första rummet. Vid utformning av bibliotekslokaler ska man därför utgå 

från både ett barnperspektiv och barnens perspektiv17.  

Barnkonventionen lyfter även barnens rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet18.  

Regional biblioteksplan anger att biblioteken är viktiga för barns kulturskapande, identitetssökande 

och för deras språkutveckling. Den anger även att det krävs extra ansträngningar för att nå barn och 

unga, som idag är lika mycket producenter som konsumenter. 

Bibliotek i delaktighet med användarna 

Att skapa tillsammans kan väcka nyfikenhet på andra, och på företeelser och fenomen i omvärlden.  

Den internationella biblioteksorganisationen IFLA anger att biblioteken i framtiden ska ”leva i 

delaktighet med användarna och i samverkan med civilsamhället och samhällets institutioner” och att 

framtidens bibliotek ”är en mötesplats man söker sig till för att dela upplevelser, tankar och kreativa 

uttryck med andra” 19.   

Många bibliotek skiftat fokus från att organisera och tillhandahålla resurser, till att utforska 

användardrivet skapande20. 

Ett sätt att främja användardrivet skapande är att tillhandahålla kreativa rum i biblioteket, så kallat 

”makerspace”, vilket blivit allt vanligare i biblioteksvärlden under det senaste decenniet21. Några av 

syftena med detta är att skapa nya sätt för biblioteket att nå ut till allmänheten och uppmuntra besökare 

till att använda biblioteket på nya, mer användardrivna sätt. Kreativa rum kan även vara ett sätt att 

minska den digitala klyftan22.  

Regional biblioteksplan anger att biblioteken måste bjuda in människor att själva vara delaktiga i 

biblioteksverksamheten, för att kunna vara delaktiga i människors liv. Den slår även fast att 

människors bild av vad ett bibliotek är, är en utmaning och att det är viktigt att öka kännedomen om 

vad ett bibliotek gör och ger tillgång till för att kunna arbeta med biblioteksuppdraget.  

 

 
16 Fichtelius, Persson, & Enarson (2019) 
17 ibid 
18Unicef  (2009), Barnkonventionen, artikel 31 
19 Fichtelius, Persson & Enarson (2019) 
20 Edin (2016)  
21 En definition: ”informal sites for creative production in art, science, and engineering where people of all 

ages blend digital and physical technologies to explore ideas, learn technical skills, and create 

new products” (Edin, 2016) 
22 Edin (2016) 
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Vad betyder omvärldsanalysen för Uddevallas Stadsbibliotek? 
Utifrån sammanfattning av den nationella biblioteksstrategin och den regionala biblioteksplanen ovan 

kan ett önskat läge för bibliotekslokalen vara (utöver ett fullgott utbud av medier):  

• Lokaler som inspirerar till och möjliggör läsning 

• Gott om studieutrymmen 

• Lokaler utformade utifrån barnperspektiv och barnens perspektiv 

• Digital utrustning och utrymmen för fortbildning 

• Ändamålsenliga scen- och utställningsytor för att uppfylla det läsfrämjande och kulturella 

uppdraget 

• Utrymmen i lokalen för användardrivet skapande 

• Utrymme för sorteringsrobot och mediehantering 

 

Utifrån det önskade läget kan ett antal förbättringsmöjligheter i dagens lokaler identifieras:  

Studieplatser, studierum och grupprum är något som efterfrågas i dagens bibliotekslokaler av 

besökarna. Utifrån biblioteks uppdrag kring läsfrämjande och att stärka demokratin genom att stärka 

bildningen, är det prioriterat att behovet tillgodoses. Stärka demokratin genom att stärka bildningen.  

Författarbesök är ett sätt att arbeta läsfrämjande och erbjuda en kulturell upplevelse. Stadsbiblioteket 

anordnar regelbundna författarbesök och annan programverksamhet, men lokalerna uppnår inte 

kriterier som finns uppsatta för detta, exempelvis saknas fullgod ljud- och ljussättning23.  

Scenkonst såsom barnteater anordnas på Stadsbiblioteket. Lokalen för programverksamhet för barn 

är dock för liten och har för låg takhöjd. Det är även av vikt för fortlevnaden och utvecklingen av 

Uddevallas kulturliv att det finns en fullgod scen i eller i anslutning till biblioteket.   

 

Utställningsytorna på Stadsbiblioteket är begränsade. Galleri Vitt brus, som finns i 

Stadsbibliotekets tidningsrum, måste idag samexistera med programverksamhet vilket 

inte är optimalt. Dels krävs ommöblering vid varje program och dels finns inte ljud-och 

ljussättning i lokalen vilket måste hyras in till varje tillfälle. Dessa två aspekter gör att 

programverksamheten tar onödigt mycket tid och kraft i anspråk.  

Utställningsytorna som finns i biblioteket idag brister dessutom i ett antal kriterier för 

ändamålsenligt galleri24. Omvärldsanalysen pekar på att biblioteken ska tillhandahålla 

kulturella upplevelser såsom utställningar. Biblioteket har dock inget formellt uppdrag att 

bedriva galleri, men utifrån lokala behov skulle Uddevalla gynnas av utställning i eller i 

nära anslutning till biblioteket. Samma sak gäller lokalbehov för scenkonst. Detta bör 

dock synkroniseras med pågående förstudie utifrån rapporten Hus för kultur. 

Användarorienterat skapande, exempelvis pyssel, pågår i biblioteket men det finns ingen 

ändamålsenlig, definierad lokalyta för detta. En sådan yta skulle möjliggöra samverkan med 

exempelvis medborgarskolan och fritidsgårdar. 

Det har även identifierats positiva aspekter med nuvarande lokaler, vilket man bör ha i åtanke vid 

eventuella lokalförändringar:  

Biblioteket kunskapshöjande uppdrag ställer även krav på att kurser om t.ex informationssökning 

eller digitala verktyg ska kunna anordnas. Sådana kurser anordnas idag i konferensrummet Romanen.   

 
23 Hus för kultur (2019) 
24 ibid 
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Medieförmedling fungerar bra idag. Exponeringsytor för att synliggöra litteratur eller olika ämnen är 

viktigt och att böcker och medier är lättåtkomliga så att besökarna själva kan hitta det de söker. 

Stor barn- och ungdomsavdelning som är avskild med väggar från resten av biblioteket.  

 

Ett publikt plan: Flera plan är svårare att bemanna, detta är även en trygghets- och säkerhetsfråga.   

 

Egna tysta arbetsrum för personalen.  

 

Arbetsrum för personalen på barnavdelningen i anslutning till barnavdelningen och för övrig 

personal på plan 2 tillsammans med övriga personalutrymmen  

 

4.  Andra kommuners biblioteksbyggande: målsättningar och lärdomar 
Kulturens andel av kommunernas budgetar har minskat, det finns stora besparingskrav och samtidigt 

stora behov för kommuner att bygga skolor, äldreboenden med mera.  

Svensk biblioteksförening har undersökt om det trots detta, även byggs bibliotek. Samt hur det i så fall 

går till när nya bibliotek byggs. 

För att ta reda på hur många bibliotek som ska byggas i Sverige framöver skickade Svensk 

biblioteksförening ut en enkät under våren 2019. Den besvarades av 265 kommuner och resulterade i 

rapporten Byggboom.  

Resultaten visar att det byggs en hel del bibliotek:  

• I 20 % av kommunerna kommer ett nytt bibliotek invigas inom de närmast 5 åren.  

• I knappt 20 % av kommunerna är det möjligt att ett nytt bibliotek kommer invigas inom 5 år.  

• I 25 % av kommunerna kommer större renoveringar av bibliotek äga rum.  

• I 28 % av kommunerna är behoven större än vad de planerade renoveringarna omfattar.  

 

Vad är grunden till andra kommuners val att bygga/renovera bibliotek?  
Många av dagens bibliotekslokaler är inte ändamålsenliga. En viktig anledning till detta är att det 

saknas möjlighet att bedriva flera aktiviteter samtidigt. Detta ställer höga krav på lokalerna. Flera 

kommuner passar på att framtidssäkra sina bibliotek och samtidigt använda det som en del i 

stadsutvecklingen.  

Ålders- och verksamhetsskäl 

I rapportens inledning nämns att många folkbibliotek behöver ersättas av ålders- och 

verksamhetsskäl25. De är inte byggda för, och går heller inte att anpassa till, en modern 

folkbiblioteksverksamhet. Bibliotek finns ofta i byggnader från 60-90-talen och är ofta ”rum med 

bokhyllor” snarare än ändamålsenliga lokaler utifrån bibliotekens alla uppgifter. Det blir svårare att få 

plats med alla funktioner som ska finnas26.  

I förstudien för Mölndals bibliotek nämns att de tidigare lokalerna var från 1959, att det är trångt och 

dåligt anpassat för modern biblioteksverksamhet i en stad av Mölndals storlek.  

Saknar möjlighet att bedriva olika verksamheter samtidigt  

Enligt rapporten måste många bibliotekslokaler anpassas för att leva upp till den nationella 

biblioteksstrategin27. Biblioteken ska vara samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal. 

För många av dagens bibliotek saknas möjligheter att bedriva flera verksamheter samtidigt utan att den 

 
25 Eriksson (2019)  
26 ibid 
27 ibid 
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ena stör den andra. Att kunna tillgodose både tysta aktiviteter såsom läsning och ljudbringande 

aktiviteter såsom upplevelser samtidigt ställer höga krav på bibliotekslokalerna.  

Detta är ett problem i dagens biblioteksbyggnader och leder till konflikt mellan olika besöksgrupper: 

stammisar mot nya besöksgrupper, vuxna och äldre mot barn och unga28.  

Politiska beslut 

I Hultsfreds kommun tog politiken initiativ till ett nytt bibliotek. Enligt beslutet ska biblioteket ”höja 

centrumkvarterens attraktivitet” och ha ett innehåll för 2029 – inte för 2019”. Beslutsunderlaget angav 

även att biblioteket ska vara ”en mötesplats som är välkomnande för alla med teknik- och 

designlösningar i framkant.”  

En del i stadsutvecklingen 

Det finns flera exempel där ett nytt biblioteks placering i staden är en viktig pusselbit i 

stadsutvecklingen.  

I exempelvis Hultsfred fanns det synpunkter på att det tidigare biblioteket låg otillgängligt och inte 

riktigt centralt. Efter inflyttning i nya centrala lokaler beskrivs placeringen som ett sätt att göra 

biblioteket till en daglig rutin för invånarna som passerar – de ska se att det finns och att det finns 

andra saker att göra än att låna böcker.  
 

I förstudien för Mölndals bibliotek används formuleringar som ”identitetsskapande för Mölndal” och 

”ett bibliotek som blir en integrerad del i ett återupplivat centrum”29.  

Vad har andra kommuner för målsättningar för sina nya bibliotek? 
Kommunernas målsättningar som omnämns i rapporten kretsar kring bibliotekens utökade uppdrag. 

Med detta menas att biblioteket inte bara ska vara en plats för att låna böcker, utan en mötesplats, en 

plats för upplevelser och ett viktigt offentligt rum:  

”Bibliotekets uppdrag har förändrats och vidgats och att det kräver nya sätt att tänka kring lokalerna 

och vad som ska rymmas i dem” (Tranemo kommun)30. 

Förhoppningarna inför ett nytt bibliotek var ”ett modernt bibliotek vars utformning skulle avspegla 

bibliotekslagens uppdrag om kulturell verksamhet, demokrati, tillgänglighet, digital delaktighet och 

läsfrämjande.” (Älvdalens kommun)31 

 

Biblioteken ska göras till ”centrala platser med generösa öppettider, lekplatser för barn, fokus på det 

digitala, flexibilitet och multifunktion.” (Hultsfreds kommun)32 

 

Utöver detta nämns ett behov av nytänkande kring barnavdelningen utifrån bland annat läs- och 

språkutveckling (Mölndals Stad)33.  

 

Vad ska biblioteket innehålla och hur ska det utformas?  

Medier 

I materialet där erfarenheter från andra kommuner presenterats är inte medierna så framträdande, 

fokus i berättelserna är snarare på flexibla rum och på biblioteket som mötesplats. En kommun hade 

 
28 Eriksson (2019) 
29 Mölndals stad mfl (2012) Mölndals nya bibliotek, förstudie för nytt bibliotek i centrum  
30 Eriksson (2019) 
31 ibid 
32 ibid 
33 ibid 
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tankar om att man inte önskade höga bokhyllor som gjorde det svårt att överblicka lokalen, och 

önskemål om hjulförsedda hyllor nämns. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att medierna är det som hör kärnuppdraget till och de ska ges 

erforderlig plats i lokalen och placeras på ett sätt som är logiskt för låntagarna.  

Läs- och studieplatser 

Studieplatser prioriteras av flera kommuner. I ett fall var det ett önskemål från kommunledningen. I 

Mölndals förstudie för nytt bibliotek nämns att brist på studieplatser och grupprum var en brist i det 

gamla biblioteket och något som efterfrågas av mölndalsborna34.  

Flexibla lokaler 

Flera kommuner nämner vikten av flexibla lokaler. Det ska finnas möjlighet att göra ”rum i rummet”, 

inredningen ska vara lätt och flyttbar, gärna med hjulförsedda hyllor. Detta för att möjliggöra en 

föränderlig och utvecklad verksamhet med utrymme för olika aktiviteter35. 

Blackbox 

Bibliotekspersonalen i Hultsfred önskade en blackbox36. I Mölndal finns en blackbox som bland annat 

möjliggör mer programverksamhet och barnteater.  

Utställning 

I Hultsfred har man en utställningsyta i samarbete med Svenskt Rockarkiv37. 

Tillgång till kafé 

I Hultsfred ska ett kafé stärka bibliotekets roll som mötesplats38. I Mölndal finns ett kafé i anslutning 

till en av entréerna. Tranemos bibliotek kommer inrymmas i samma fastighet som hotell och bistro.   

Personal och logistik 

Personal- och logistikutrymmen har inte beskrivits utförligt i rapporten Byggboom. Logistik är dock 

navet i hantering av biblioteksmedia och det är viktigt med ett genomtänkt flöde för detta.  

”Nya” sätt att tänka vid lokalutformning 

Fokus på hur människor rör sig (flöden) och var de ska uppehålla sig (zoner). Resonerat om var i 

lokalen det ska vara tyst och var det inte ska vara det, gärna verksamhet och arkitekt tillsammans39.  

 

Rum för skapande 

Hultsfred och Mölndal har så kallade makerspaces i sina bibliotek40. I Hultsfred är det en filial till en 

annan makerspace-lokal41.   

Vad var framgångsfaktorer i processen? 

Att verksamheten involveras från början 

Det leder till en bättre utformning och man undviker onödiga missar, stora som små.  

 
34 Mölndals stad mfl (2012) Mölndals nya bibliotek, förstudie för nytt bibliotek i centrum 
35 Eriksson (2019)  
36 ibid 
37 ibid 
38 ibid 
39 ibid 
40 Mölndals Stad m.fl. (2014) Programhandling Mölndal stadsbibliotek 
41 Madestam (2019) 
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Samarbete över kompetensgränserna 

När bibliotekspersonal involveras och har ett bra samarbete med arkitekter, fastighetsägare och 

entreprenör blir resultatet bättre. En kommun nämner att arkitekt och personal diskuterade tillsammans 

kring vad som fungerat i de gamla lokalerna och vad man ville ha annorlunda i nya lokaler42.   

Studiebesök till andra bibliotek 

Studiebesök kan stärka verksamhetens samsyn på vad ett bra bibliotek bör innehålla43. 

Involvering av användarnas önskemål 

Vid projekteringen av Helsingfors nya centrumbibliotek samlades 2300 idéer in från invånarna och 

man provade deltagande budgetering, där invånarna fick påverka vilket av fyra pilotprojekt man skulle 

gå vidare med. Helsingfors bibliotek har tilldelats utmärkelsen ”världens bästa nya folkbibliotek”.  

För att få in brukarnas önskemål nämner en kommun samarbete med en förening i dialog med 

invånarna om deras behov och önskemål. Tranemo kommun kommer även hämta in input på 

bibliotekets innehåll från exempelvis gymnasieungdomar44. Exempel på medborgardialog förekommer 

också45.  

Vad blev bra i det nya biblioteket? 
Nedan presenteras några exempel på saker som förbättrats efter att biblioteket fått nya lokaler:  

Ökat antal utlån, låntagare och besök 

• Antal utlån har ökat för samtliga kommuner med nya och drifttagna bibliotekslokaler46. I 

Älvdalen tror man att det beror på bibliotekets nya, mer centrala placering, och i Alvesta att 

attraktiviteten ökat; ”Lokalen är öppen, ljus och fin”.   

• Antal besök har ökat med 57 procent i Mölndal och antal låntagare med 268 procent. 

 

Möjlighet för mer och varierad verksamhet 

• Tack vare de nya ytorna finns möjlighet för fler och mer varierade programverksamheter 

såsom författarbesök och barnteater och öppen scen för musiker (Mölndal) 

• Det nya biblioteket är en fungerande mötesplats. Meröppet har bidragit till fler besökare. 

Människor studerar eller jobbar på biblioteket, har bokcirklar, stick-café och andra 

sammankomster. (Älvdalen) 

• En läktare blev ett lyckat tillskott. Där kan man sitta och studera, ha datakurser för pensionärer 

och nyanlända via SFI. (Älvdalen) 

• Det nya biblioteket är mer inbjudande och tillgängligt än det gamla (Älvdalen) 

• Verksamheten har kunnat utvecklas i de renoverade lokalerna. Smidiga och flyttbara hyllor 

gör att biblioteket kan förvandlas till en hörsal. (Idre) 

 

Övrigt 

• Mölndals stadsbibliotek blev nominerat till årets bibliotek.  

• Kulturhuset i Östberga har bidragit till mer trygghet i området, bl. a eftersom fler människor 

rör sig där tack vare kulturhuset.  

 

 
42 Eriksson  (2019) 
43 ibid 
44 ibid 
45 ibid 
46 Mölndal, Alvesta och Älvdalen. Även Östberga står klart, men är mer som ett nytt närbibliotek. De övriga 

kommunernas bibliotek är inte klara ännu. (Eriksson, 2019)  
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Vad fungerade mindre bra i processen kring nytt bibliotek? 

Bibliotekspersonalen involverades inte 

Att verksamheten ska involveras kan låta som en självklarhet. Det finns exempel från flera kommuner 

där bibliotekets personal inte varit involverade, eller haft begränsad påverkansmöjlighet i processen 

kring nytt bibliotek.  

Detta har för flera kommuner lett till att lokalerna har tydliga brister som hade kunnat undvikas. Ett 

exempel är sagorum som inte är anpassat efter storleken på de barngrupper som brukar nyttja det samt 

för små kontorsdelar och förrådsutrymmen47.  

Ökat resursbehov 

Lokaler för programverksamhet, utställning och utrymme för användarorienterat skapande kan 

medföra behov av nya kompetenser48. Det kan exempelvis röra sig om ljud- och ljustekniker, 

vaktmästare, lokalbokning, kulturpedagog och en funktion som ansvarar för utställningsytor. Detta är 

viktigt att beakta i den fortsatta processen kring bibliotekslokaler. 

Avgränsningar barnavdelning och ungdomsavdelning 

I kontakt med andra bibliotek har det även framkommit att det finns risker förknippade med barn- 

respektive ungdomsavdelning. I ambitionen att locka barnfamiljer till biblioteket har barnavdelningen 

utformats med för mycket fokus på rörlig lek och ”lekplats”-tänk, vilket har gjort att leken får 

företräde framför läsandet, och att leken äger rum på ett sätt som stör övrig biblioteksverksamhet49. 

Det får gärna finnas en lekplats i anslutning till biblioteket, men inte inne i biblioteket50.  

 

När det gäller ungdomsavdelning finns utmaningar gällande gränslandet mellan bibliotek och 

fritidsgård, vilket är viktigt att ha med sig i fortsatt process kring lokalutformning. 

 

Bristande kommunikation mellan verksamhet/besökare och arkitekt/fastighetsbolag 

I Älvdalen hade bibliotekspersonalen en målbild om ett mer tillgängligt bibliotek för alla, med 

flexibla lokaler som skulle möjliggöra en utveckling av verksamheten. Arkitekternas och 

fastighetsbolagets bild av det nya biblioteket var att bygga en skola (biblioteket skulle inrymmas i en 

nybyggd skola).  

Resultatet blev att biblioteket fick platsbyggda möbler, vilket var tvärtemot vad verksamheten 

önskade. Programverksamheten blev begränsad för att lokalerna begränsar antalet besökare.  

En annan konsekvens var att arbetsmiljöproblem uppstod, dels psykiskt eftersom personalen lagt ner 

mycket kraft och engagemang som sedan inte tillvaratagits51.  

Kritiska luckor i processerna 

Rapporten anger att översättningen av behov och önskemål för biblioteket till ett lokalprogram är en 

kritisk punkt i byggprocessen. Fastighetsägaren har en nyckelroll som översättare mellan verksamhet 

och byggare, i synnerhet vid kritiska skeden såsom övergången från byggprocess till inflyttning. 

 

 
47 Eriksson (2019) 
48 Enhetschef Uddevalla stadsbibliotek i samtal med Mölndals stadsbibliotek 
49 ibid 
50 Se exempelvis Malmö stadsbiblioteks resonemang om vad som gäller på Kanini: https://malmo.se/Uppleva-

och-gora/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Barn-unga--unga-vuxna/Kanini-0-8-ar.html 
51 Eriksson (2019) 
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I Mölndal konstateras att en utmaning är att få alla besökare som besökt det nya biblioteket av 

nyfikenhet, att komma tillbaka en andra gång. Nya lokaler räcker alltså inte; ”man kan inte flytta in 

gammal verksamhet i ett nytt hus”52. 

Uddevallas Stadsbiblioteks behov utifrån kommunexempel  

Upplevelser och kultur 

Flera kommuner prioriterar en blackbox som scen och samlingslokal i biblioteket.  

Biblioteket har ett omfattande kulturuppdrag, särskilt för en yngre publik. Uddevallas Stadsbibliotek 

möter endast ett fåtal av de kriterier som sattes upp för scenkonst och teaterföreställningar i 

utredningen Hus för kultur53.  Lokal för programverksamhet för barn är i nuvarande lokaler för liten 

och har för låg takhöjd.  

Stadsbiblioteket behöver därför ändamålsenliga samlingslokaler för programverksamhet, scenkonst 

(exempelvis barnteater), galleri och foajé. Lokaler för programverksamhet ska vara färdigmöblerad 

och ha teknisk utrustning på plats, vilket inte är fallet i nuvarande lokaler.  

Detta blir särskilt viktigt då den nationella biblioteksstrategin slår fast att det i biblioteket ska anordnas 

författarbesök, utställningar, filmvisningar, konserter och föreläsningar.  

Mötesplats 

Andra kommuner satsar på bibliotekets roll som mötesplats. De gör det genom att samlokalisera sig 

med café- eller restaurangverksamhet, satsa på barnavdelningen och skapa utrymme för varierad 

programverksamhet.  

Uddevallas Stadsbibliotek har idag en kaffeautomat, men inget café, och det efterfrågas av invånarna.  

Studierum  

Studieplatser och studierum prioriteras av flera kommuner. Uddevalla Stadsbibliotek har behov av fler 

bokningsbara och tysta studierum.  

Möjliggöra för varierad verksamhet  

Omvärldsanalysen i kapitel tre i denna utredning visar att biblioteket ska fylla många olika funktioner 

för många olika typer av besökare. Det måste därför kunna pågå flera olika typer av aktiviteter på 

samma gång.  

Andra kommuner lyfter även flexibla lokaler som ett mål – det ska vara enkelt att möblera om så att 

samma utrymme kan användas på olika sätt, och biblioteket måste vara genomtänkt utifrån flöden och 

zoner.  

Detta är en brist i Stadsbibliotekets nuvarande lokaler och behöver åtgärdas.  

I Stadsbibliotekets nuvarande lokaler är det tänkt att ju längre in i lokalerna man kommer desto 

lugnare och tystare är det tänkt att vara. Detta fungerar dock inte tillfredsställande. Risken är att 

personalen får lägga onödig tid och kraft för att detta ska efterlevas vilket inte är optimalt vare sig för 

besökare eller personal.  

I Stadsbiblioteket arbetar man även med ommöbleringar inför arrangemang, men det är logistiskt 

krävande och en konsekvens är att exempelvis Galleri Vitt Brus måste samexistera med 

programverksamhet. Det är därför viktigt med flexibla lokaler för att exempelvis kunna ta emot 

klassbesök. 

 
52 Eriksson (2019) 
53 Hus för kultur (2019) 
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Skapande 

Skapande såsom pyssel pågår i biblioteket men det finns ingen ändamålsenlig, definierad 

lokalyta för skapande. 

5. Bibliotekets roll i staden  

5.1 Om bibliotekets roll i staden 
Biblioteket skapar sammanhang, kan binda ihop stadsdelar, bidra till stadsmässig variation i en 

blandstad, stödja mångfald, sammanhang och möten. Det kan vara en magnet som lockar företag och 

nya invånare.  

Bibliotek ska vara geografiskt placerade där människor har sitt vardagsliv och där människor rör sig. 

Faktorer som påverkar detta är exempelvis närhet till handel, kollektivtrafik, skolor, centrum eller 

större arbetsplatser54,55. Det finns även en växelverkan - biblioteken drar till sig mer människor. 

Studier visar att handelns omsättning ökar när bibliotek finns nära56. 

En undersökning utförd på uppdrag av Göteborgs Stads kulturförvaltning visar att besöksfrekvensen är 

kopplat till placering på så vis att det finns längs vägen; till och från arbetet, skolan eller 

fritidsaktiviteter57. 

Hultsfreds kommun är ett exempel där man resonerat enligt ovan; biblioteket är placerat längs en 

gågata i centrum nära ett köpcentrum, och ska på så vis bli en del av människors vardagsliv när de 

passerar och ser utbudet58.  

Biblioteket har en ömsesidig relation till samhället och det finns flera exempel på där det ingår som ett 

strategiskt element i lokalsamhällets planering och utveckling. Forskning visar att biblioteket alltid 

varit ett instrument för upplysning, social eller ekonomisk utveckling. På senare tid finns även en 

koppling till kulturell stadsutveckling.  

Forskningen har identifierat tre olika roller som biblioteket kan spela i platsutveckling: 

• Plats: ett bibliotek kan genom sin arkitektoniska särart förstärka en stads image, identitet eller 

varumärke 

• Placemaker: ett bibliotek ska väcka en stad eller en del av en stad till liv genom bibliotekets 

placering 

• Katalysator: ett bibliotek kan spela rollen av en katalysator genom att bedriva en service som 

är styrd av besökarnas behov, t.ex. karriärsrådgivning59. 

 

 

5.2 Bibliotekets roll i Uddevalla stadsutveckling 
Insatser pågår för att stärka Uddevallas stadskärna, som idag lider idag av det som brukar kallas 

centrumdöd. I utredningen Hus för kultur har man beskrivit lokalernas roll i att tillgängliggöra kultur 

till allmänheten, och hur detta kan bidra till en levande stadskärna: 

 
54 Lindström (2015) 
55 Mölndals Stad mfl (2014)  
56 ölndals Stad mfl (2014) 
57 Splitvision Research (2014)  
58 Eriksson (2019)  
59 Lundborg & Wiström Bolding (2014)   
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Investeringar i kulturella och kreativa näringar får positiva effekter på tillväxten. För kommunens del 

är det därför viktigt att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande och publika 

arrangemang, för att stimulera utvecklingen60. 

Sociala mötesplatser och vackra offentliga rum ökar städers attraktivitet och konkurrenskraft. De är 

även ett sätt att motverka polarisering och segregation, vilket är särskilt relevant för bibliotek som är 

öppna för alla61.  

Att förlägga arrangemang i en bibliotekslokal som är placerad i den del av centrum där flest människor 

rör sig, gynnar centrumutveckling och näringsidkare. På så vis förbättras förutsättningarna för fler och 

ännu mer välbesökta arrangemang på biblioteket, vilket skapar en ökad rörelse i centrum. Ett bibliotek 

beläget nära handel, restauranger och fik bidrar till näringslivsutvecklingen genom att fler människor 

rör sig i centrum och nyttjar sådana inrättningar. 

Förbättrade möjligheter till spontana besök och förmåga att locka nya målgrupper är 

viktiga aspekter. Biblioteket gör då en insats för stadsutvecklingen genom att skapa mer 

rörelse i staden vilket även gynnar näringslivet i centrum.   

Uddevalla kommun har tagit fram dokumentet Stadsutveckling kring Bäveån – förslag till 

stadsutvecklingsvision. I visionen konstateras att stadskärnans tyngdpunkt idag finns kring 

Kungstorget, med viss spridning mot Västerlånggatan och Kampenhof, där det också är mycket 

rörelse. Stadsutveckling kring Bäveån medför dock att ”tyngdpunkten” förskjuts västerut. Upprustning 

och gestaltning har skett av Kungsgatan, Kungstorget och Hasselbacken. Samhällsbyggnad beställde i 

slutet av 2018 en förstudie för Årummet62. En målsättning för stadsutveckling vid Bäveån är en 

blandstad med bostäder, arbetsplatser, kommunal service och handel i närområdet63.  

 

För framtida stadsutveckling pekar visionen bland annat ut följande: 

 

• Västerlånggatan är stadens ryggrad, som föreslås bli stadsgata och där befintliga och nya 

centrala funktioner samlas och skapar stadspuls.  

 

• Badhusparken blir tillsammans med ån och den offentliga platsen i anslutning till Bohusläns 

museum stadens stadspark och en länk mellan stadskärnan och Södra Å-staden. 

Badhusparken pekas även ut som ett unikt läge.  

 

• Ett offentligt rum vid vattnet samlar museum, stads- och kulturhus eller annan publik 

byggnad, regional bussterminal, stadspark och bro 
 

• Publika målpunkter ska i första hand placeras i anslutning till huvudgata 

 

• Befintliga kvaliteter, exempelvis gamla badhuset med tillhörande park, bör vara utgångspunkt 

i den kommande stadsutvecklingen64. 

 

Sammanfattningsvis finns en ambition om att området kring Bäveån ska vara levande, och offentliga 

byggnader nämns som inslag på flera platser.  

Det är svårt att i dagsläget avgöra vad som kommer anses vara ett centralt läge om fem, tio eller tjugo 

år. En geografisk placering som är attraktiv idag, med mycket liv och rörelse, kan om några år ha 

 
60 Hus för kultur (2019)  
61 Hagen & Lindholm (2019) Debatt: Gör biblioteken till en jämlik mötesplats igen. 
62 Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-12-13 § 390 
63 Uddevalla kommun (2019) Stadsutveckling kring Bäveån – förslag till stadsutvecklingsvision  
64 ibid 
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förändrats till att inte vara det65. I ett tidigare lokalprogram framtaget för Stadsbibliotekets räkning 

beräknade man att om biblioteket placerades nära Kampenhof skulle det gå att räkna med en 

fördubbling av antalet besökare66.  

Uddevallas Stadsbibliotek är relativt centralt placerat, men det rör sig inte mycket människor där.  

Gällande en eventuell ny framtida placering av biblioteket är det därför viktigt att det sätts i 

sammanhang med processer kring Uddevallas stadsutveckling.  

 

 

5.3 Biblioteksbyggnaden 
Den fysiska biblioteksbyggnaden är viktig för biblioteket självt och för staden den finns i. Det finns 

flera faktorer som är viktiga vad gäller byggnaden; synlighet, placering, tillgänglighet, arkitektur och 

identitet67.  

Synlighet 

Placeringen av biblioteket i stadsrummet är viktig. Biblioteket måste även vara både synligt och 

tilltalande68. Fasader och utemiljöer är medel som kan få biblioteket att dra till sig uppmärksamhet69. 

Utemiljöns utformning är viktig, eftersom biblioteket är ett offentligt stadsrum som ska smälta 

samman med staden.  

För många är biblioteksbesöket ett mål, och då hittar man ofta dit oavsett hur byggnaden ser ut. Det är 

dock viktigt att tänka på icke-besökaren; denne är omedveten om biblioteket och kommer inte söka sig 

dit, och särskilt inte om det inte drar blickarna till sig70.  

Design och arkitektur – hur ser ett modernt bibliotek ut? 

Många nybyggda bibliotek i större städer är landmärken eller signaturbyggnader, med en markant 

arkitektur och stark identitet. Detta kan skapa nyfikenhet och locka människor till biblioteket71. 

Exempel på det är Drammens bibliotek, Halmstads stadsbibliotek, Rentmestervej i Köpenhamn, 

Tingbjerg bibliotek och kulturhus, Lomma bibliotek, Växjö Stadsbibliotek och Eskilstuna 

stadsbibliotek.  

Det som brukar utmärka nybyggda bibliotek är att de är rymliga, ljus och luftiga, ofta med glasade 

fasader för att visa de aktiviteter som pågår på insidan72.  

Bibliotek måste dock inte vara pampigt byggda. De kan fånga människors uppmärksamhet genom att 

de inte ser ut som ett klassiskt bibliotek. Ett exempel är biblioteket 300 m2 i centrala Göteborg som 

finns i en gammal butik och på så vis samspelar med den omgivande miljön som präglas av shopping. 

Ett annat exempel är Härlanda bibliotek i Göteborg som finns i ett före detta fängelse73.  

Identitet  

Det finns mycket som skiljer ett bibliotek från andra offentliga institutioner; här är 

litteratur, demokrati, utbildning och upplevelser i fokus74.  

 
65 Lindström (2015)  
66 Nilsson (2006)   
67 Fjord (2018) 
68 Splitvision Research (2014) 
69 Fjord (2018) 
70 Splitvision Research (2014)  
71 Fjord (2018) 
72 Mölndals Stad m.fl (2012)  
73 Splitvision Research (2014)  
74 Fjord (2018)  
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Biblioteket behöver därför vara synligt med central placering och i en byggnad som 

signalerar värdet av den demokratiska skattkammare som det är. En byggnad som gör att 

människor förstår de möjligheter biblioteket erbjuder för den enskilda människans 

möjlighet att fritt verka i samhället och med tillgång till kunskap och litteratur.  

5.4 Övergripande resonemang om bibliotekets uttryck i Uddevalla 
 

Uddevallas stadsbibliotek kan idag anses vara undanskymt i staden. I ett lokalprogram för 

stadsbiblioteket från år 2006 konstateras att ”det nuvarande biblioteket signalerar att biblioteket är en 

underordnad stödfunktion i en stad som har andra och mer betydelsefulla uppgifter”75. Det anges även 

att när stadsbiblioteket öppnade för 60 år sedan i sina nuvarande lokaler, så var lokalerna tänkta som 

ett provisorium. Lokalerna har sedan dess renoverats och utvidgats, och lokalprogrammet konstaterar 

att ”med en annan placering, ett starkare arkitektoniskt uttryck /…/ kan biblioteket uttrycka att 

Uddevallas framtid bygger på kunskaper, upplevelser och möten.”76 

 

Oavsett om bibliotekets lokalbehov uppfylls genom att bygga nya lokaler, flytta in i en ledig lokal 

eller renovering av befintliga lokaler, är det utifrån avsnitt 5.3 i denna utredning av stor vikt att 

stadsbiblioteket är synligt, med hög arkitektonisk kvalitet och en tydlig identitet.  

 

Som nämndes i avsnitt 5.3 är inte en nyproducerad byggnad det enda sättet att dra människors blickar 

till biblioteket. I Uddevalla finns befintliga byggnader med god arkitektonisk kvalitet och tomma 

lokaler. Att nyttja en befintlig lokal har fördelar i form av att det är resurs- och miljöeffektivt med 

avseende på byggmaterial och kan även minska klimatpåverkan från byggprocessen. 

 

6. Uddevallas invånares tankar kring ett nytt bibliotek 
Ordförandeuppdraget om behovsanalys för nytt bibliotek innehöll en särskild frågeställning: Vad 

förväntar sig våra medborgare ska finnas i ett modernt bibliotek?  

För att få invånarnas perspektiv och önskemål i frågan har en enkät skickats ut till gymnasieleverna på 

Östrabo Yrkes och Sinclair via deras administrationssystem/lärplattform. 

Vidare har material från en medborgardialog som utfördes 2016 inom arbetet med innehåll och 

verksamhet i biblioteket i det nya Källdalskomplexet.  

Grundfrågeställningen vid bearbetning av resultatet är:  

• Motsvarar invånarnas önskemål det som finns på biblioteket idag, eller vill de ha något 

ytterligare?  

Detta är inte en fullödig medborgardialog där alla olika målgrupper med säkerhet fått komma till tals. 

Folkbibliotek är till för alla och ska vara anpassade till användarnas behov, enligt bibliotekslagen. 

Därför behöver kompletterande undersökningar om Uddevallabornas tankar kring bibliotek 

genomföras längre fram i processen. 

Det är även viktigt att beakta att respondenterna i Källdalsundersökningen svarade på frågor om ett 

bibliotek i sin närmiljö, medan gymnasiegruppen besvarade frågor om ett nytt stadsbibliotek.  

Enkät till gymnasieelever 

Enkäten innehöll två frågor:  

• Vad vill du ska finnas på ditt bibliotek?  

 
75 Nilsson (2006)   
76 ibid 
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• Vad vill du göra på ditt bibliotek? 

Den första frågan hade fasta svarsalternativ. Alternativen var dels sådant som vanligen förknippas med 

bibliotek och finns i dagens Stadsbibliotek, såsom romaner, facklitteratur och barnavdelning. Det 

fanns även alternativ som inte finns i dagens bibliotek, såsom dans- och aktivitetsrum och datorspel/e-

sport.  

Enkäten skickades ut 2019. 77 svar inkom från Sinclair och 53 svar från Östrabo Yrkes vilket innebär 

14 % svarsfrekvens. 

Medborgardialog inför Källdalskomplexet 
Metod för medborgardialogen var att 1000 enkäter skickades ut till slumpmässigt utvalda medborgare 

bosatta i Herrestad/Källdals närområde. 292 personer svarade vilket innebär cirka 30 procent 

svarsfrekvens. 

Resultat från två enkätfrågor i undersökningen har använts. Det är samma två frågor som ställdes till 

gymnasieeleverna. Den första frågan hade i stort sett samma svarsalternativ som till gymnasiet, och 

den andra frågan hade fritextsvar.  

 

6.1 Resultat, medborgardialoger/invånarperspektiv  
 
Nedan presenteras resultatet för Uddevallas invånares önskemål kring ett nytt bibliotek.  

 

Vad vill du ska finnas på ditt bibliotek? 
Denna enkätfråga hade fasta svarsalternativ i båda undersökningarna.   

 

 

Diagram 1: Gymnasieelevernas svar på frågan ”vad vill du ska finnas på ditt bibliotek”? 
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Diagram 2, Medborgardialog Herrestad/Källdal: svar på fråga ”vad vill du ska finnas på ditt bibliotek?” 

 

Det man vill ska finnas på bibliotek främst romaner/berättelser, facklitteratur, fika och studierum.   

 
Gymnasieungdomarna önskar en ungdomsavdelning. Detta fanns inte som alternativ i 

Källdalsundersökningen. 

 

 

Vad vill du göra på ditt bibliotek?  
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Diagram 3, antal nämnda aktiviteter som svar på fråga till gymnasieelever: ”vad skulle du vilja göra på ditt 

bibliotek?” 

 

Diagram 4: antal nämnda aktiviteter som svar på fråga i medborgardialog Herrestad/Källdal: ”vad skulle du 

vilja göra på ditt bibliotek?” 

Det man vill göra är främst läsa och studera. Att läsa är mer efterfrågat än att låna böcker, i båda 

undersökningarna.   

”Spel” för gymnasieungdomarna och ”pyssel” samt ”Kulturella aktiviteter” för Källdal indikerar att 

man ser biblioteket som mötesplats och en plats för kultur.  

Gymnasieeleverna hade ett alternativ med brädspel och sällskapsspel, vilket inte fanns med i enkäten 

till Herrestadborna. Detta har dock förekommit som ett önskemål i fritextsvar. 

Utöver aktiviteterna i diagram tre och fyra ovan har pyssla, dansa, vara i tyst/lugn miljö, använda 

dator/internet, tv/datorspel, läxhjälp, bara vara, bokprat/boksamtal/bokcirklar/bokklubb och träffa 

författare nämnts några gånger vardera. 

6.2 Sammanfattning av medborgarperspektiv  
I omvärldsanalysen konstateras att biblioteket fått ett bredare uppdrag; det ska inte bara lånas ut 

medier utan också vara en mötesplats och en plats för upplevelser. Denna undersökning indikerar att 

även Uddevallaborna har en bredare syn på biblioteket: att man både värdesätter det som finns idag, 

men är öppen för och efterfrågar ett bredare utbud. 

Det som båda grupperna helst vill ska finnas är romaner och berättelser. Att låna böcker är 

fortfarande efterfrågat, dock mer i Källdalsundersökningen än för gymnasieungdomarna. Därför är det 

viktigt med ett dynamiskt rum, som tillmötesgår både de som vill låna böcker och de som ser det som 

en mötesplats. 

Gymnasieeleverna har valt läsa och studera som de mest önskade aktiviteterna visar på bibliotekets 

vikt som lokal och mötesplats; man vill läsa och studera på plats. 

Studierum är starkt efterfrågat av gymnasiegruppen. Platser för studier finns i nuvarande 

Stadsbibliotek, men det är högt tryck på studierum och grupprum och de räcker inte till.  
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Utöver det som ingår i ett komplett bibliotek är fikaförsäljning starkt efterfrågat i både 

Källdalsgruppen och gymnasiegruppen. 

Även efterfrågan kring pyssel, spel, och kulturella aktiviteter visar på att man önskar att biblioteket 

ska vara en social mötesplats.  

Sammanfattningsvis önskar invånarna ett komplett bibliotek, de förväntar sig ett klassiskt utbud av 

medier. De är även öppna för nya typer av aktiviteter som inte finns idag, t.ex dans och aktivitetsrum, 

vilket visar att man har en bredare idé av vad som kan erbjudas på bibliotek. Önskemålen om att läsa 

på biblioteket och ha studierum visar att biblioteket är en plats man vill vistas i.  

7. Förslag på zoner och utrymmen i biblioteket 
I detta avsnitt presenteras ett lokalprogram för Uddevallas framtida stadsbibliotek. Lokalprogrammet 

genomsyras av omvärldsanalysen och är framtaget med avstamp i:  

• Lokala, regionala och nationella mål och strategier för bibliotek (kapitel 2) 

• Andra kommuners erfarenheter (kapitel 4) 

• Invånarnas önskemål kring nytt bibliotek (kapitel 6) 

• Behovsanalyser tidigare framtagna för Uddevalla stadsbibliotek   

 

I lokalprogrammet presenteras de zoner som föreslås ingå i Stadsbiblioteket. Antal 

våningsplan tas inte ställning till i det här skedet, (men det bör vara ett eller två) inte 

heller var det ska finnas väggar och dörrar.  

 

En viktig faktor är dock att det bara ska finnas ett publikt plan, d.v.s som är till för 

allmänheten. Detta eftersom flera publika plan ställer höga krav på bemanningen och är 

mindre tryggt.  

 

Köpenhamns bibliotek har tagit fram en funktionsguide som preciserar funktioner och ytor för nya 

bibliotek. De olika utrymmena i lokalprogrammet är, utöver ovanstående, föreslagna med inspiration 

från funktionsguiden77. De olika zonerna från funktionsguiden illustreras i figuren nedan. Detta 

lokalprogram har inte samma disposition som figuren. De olika utrymmena som presenteras kan ses 

som ”pusselbitar” men exakt placering och avskiljning dem emellan utformas i ett senare skede. 

 

 

 
77 Fjord (2018) 
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Schematisk bild från funktionsguide 

 

 

7.1 Övergripande lokalaspekter 
Utöver de utrymmen och zoner som presenteras nedan, ska följande aspekter prägla framtidens 

stadsbibliotek:  

• Lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad med avseende på bland annat ledstråk i golvet, tydlig 

skyltning och hörslingor i alla samlingsrum. Tillgängligheten ska vara grön nivå enligt Västra 

Götalandsregionens riktlinjer. För att säkra tillgängligheten behövs ett samarbete med 

intresseförening för människor med funktionsvariationer, från förstudie-stadiet och genom 

hela bygg- eller renoveringsprocessen.  

 

• Flexibla rum som är anpassningsbara för olika ändamål och målgrupper. Det ska gå lätt och 

snabbt att möblera om för olika typer av aktiviteter, t.ex föreläsningar och utbildningar för 

både stora och små grupper. Exempel för att uppnå detta är att bokhyllor längs vägg kan vara 

”fasta”, bokhyllor som står i rummet ska vara på hjul. Det kan även finnas skjutväggar. 

 

• Tydlig skyltning för att ge snabb överblick av lokalens olika möjligheter 

 

• Det ska gå att ha en överblick över lokalen och man bör undvika dolda vrår och skrymslen. 

 

• Större fria ytor att exponera litteraturen på i hela bibliotekslokalen  

 

• Genomtänka och hållbara materialval som bidrar till uttrycket och har en låg klimatpåverkan. 

De olika utrymmena kan ges färg med hjälp av tyger och skenor  
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• Hållbarhetsfokus kan visualiseras genom trä i inredningen.  Det kan även finnas naturteman 

kopplad till de olika zonerna, exempelvis ”stranden (koppling till strandpromenaden, inkl. 

Strandcafét)”, Skogen, Fjället och liknande.  

 

• Konstnärlig gestaltning som stärker byggnadens identitet, gärna med koppling till Uddevallas 

historiska maritima identitet. 

 

• God ljud- och ljusmiljö och bra inomhusklimat 

 

• Trådlöst nätverk och gott om eluttag. 

 

• Det ska finnas både öppna digitala ytor i form av publika datorer och ljudisolerade ”bås” för 

video- och telefonsamtal, att titta på filmklipp. 

 

• Erfarenheter från giftfri förskola kan användas för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö 

 

• Det ska finnas gott om förråd, och placeringen av dem ska vara genomtänkt.   
 

Nedan beskrivs känsla och inriktning för de olika zonerna och utrymmena i biblioteket. Mer 

detaljerade funktioner tas fram i kommande processer såsom förstudie, i samarbete med 

bibliotekspersonal. 

 

ENTRÉ 
Redan innan man går in i byggnaden ska man få en uppfattning av att biblioteket är en plats där saker 

händer, varför fasaden bör vara helt eller delvis av glas. 

Det är i entrén som besökaren får en känsla av allt som biblioteket erbjuder. Entrén är effektivt 

planerad för den som snabbt vill uträtta sitt ärende men också lockar till att stanna lite längre. Detta 

kan uppnås med hjälp av god ljussättning och tydlig skyltning som visar mångfalden av aktiviteter. Att 

utställningsytorna och café finns i närheten av entrén skapar nyfikenhet. En lekplats med fokus på 

fantasi och sagor kan finnas i anslutning till biblioteket.  

Entrén ska vara luftig och ha högt i tak. Informationsdisken är direkt i blickfånget när man kommit in i 

byggnaden.  

Element som skapar en atmosfär kan exempelvis vara konstnärlig gestaltning eller inredning med 

koppling till något av Uddevallas historiska maritima identitet.  

 

ÖPPEN AKTIVITETSZON 
I direkt anslutning till entrén (inga dörrar) finns en ”trappscen” eller gradänger där föreläsningar, 

författarsamtal, musikframträdanden, poesiläsning eller ”speaking corner” kan äga rum. Exempel på 

utformning är liknande Göteborgs stadsbibliotek och/eller Bohusläns museum. Här ska det finnas plats 

att samla en skolklass och även hålla introduktioner för biblioteksbesökare.  

En ”trappscen” eller gradänger fungerar även som sittplatser och kan vara en mötesplats för besökarna. 

 

Eftersom utrymmet är nära entrén får besökaren genast intrycket att det händer saker på biblioteket 

vilket kan väcka nyfikenhet och vara välkomnande.   

 

Denna yta kan fungera som en mötesplats eller extra sittplatser när aktiviteter inte pågår 

där.  
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UTBILDNINGSZON 
Detta utrymme ska syfta till kunskapshöjande och inspirerande verksamheter såsom 

fortbildning för att motverka digitalt utanförskap.  

Rummet ska vara anpassat för utbildning, med lugn och ro och fokus på lärande och ha pedagogiska 

verktyg såsom smartboard.   

Det ska finnas digitala verktyg för verksamhetens informationsinsatser, t.ex publika 

datorer. Det ska även finnas möjlighet till utskrift, kopiering och skanning. 

 

ZON FÖR SKÖNLITTERATUR OCH FACKLITTERATUR  
I denna zon finns skönlitteratur, facklitteratur, tidningar, film, och andra medier, samt 

bibliotekskatalog (sökdatorer). Litteraturen ska kunna exponeras på stora fria ytor i lokalen.  

Zonen är placerad i mitten av biblioteket och fungerar därför som en buffert mellan tyst zon (läs- och 

studieutrymmen, som ska nyttjas av både ungdomar och vuxna) och barnavdelning.  

 

Här ska bland annat finnas platser för läsning och studier i form av arbetsplatser och fåtöljer.  

 

Bokhyllor längs väggar kan vara fasta. Bokhyllor i rummet ska vara på hjul för att ha en flexibel lokal 

som går att  möblera om vid exempelvis större arrangemang.  

I utformningen av bibliotekslokalen är det av mycket stor vikt att inte bara beräkna hur stor yta 

medierna behöver, utan också hur man skall placera dem för att det skall bli så enkelt som möjligt för 

låntagarna. Det är också viktigt att uppställningen av medierna upplevs som så logisk som möjligt av 

besökarna. Det skall vara tydligt hur exempelvis skönlitteratur för vuxna är uppställd och i vilken hylla 

alfabetet fortsätter. Systematiken mellan de olika fackavdelningarna behöver också vara logiskt och 

lättförstådd. Detta ska påverka både lokalens utformning och hur medierna placeras i lokalen.  

UTSTÄLLNINGSZON 
Det är angeläget att för framtiden säkra bibliotekets utbud av utställningsytor för att 

uppfylla bibliotekets kulturella uppdrag. Dessa ytor bör vara anpassade för utställningar 

av varierande art, både professionellt och inte; allt från konst till samhällsinformation 

såsom pågående detaljplaner och temautställningar.  

Utställningsytor medför möjlighet till samverkan med lokala konstnärer, fritidsgårdar, Kulturskolan, 

estetiska gymnasier, daglig verksamhet etc. som kan visa upp sina alster. 

 

De kan även vara ett forum för att dela med sig av det man som besökare varit med och skapat i 

biblioteksverksamhetens skapande delar, vilket kan vara allt från texter till pyssel.  

 
Ett utställningsrum måste vara oömt, tilltalande och flexibelt. 

 

En foajé krävs för de tillfällen när stora grupper besöker utställningen, såsom skolklasser. Om 

utställningsytor finns nära entrén med trappscen kan dock det utrymmet tjäna som foajé.  

 

 

GALLERI  
Ett galleri kan med fördel finnas i eller i anslutning till bibliotekets lokaler. Galleriet syfte är att 

möjliggöra utställningar med professionella konstnärer, och vid stora utställningar kan både galleri och 

utställningszon användas kombinerat.  
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ZON FÖR FIKA/MAT  
Exemplen från andra kommuner visar att café eller bistro i anslutning till bibliotekets lokaler är något 

som prioriteras när man bygger nya bibliotek.   

Fikaförsäljning är det tredje mest förekommande önskemålet i båda medborgar-enkäterna på frågan 

om vad man vill ska finnas på ett bibliotek.  

Det finns fördelar med att café finns i, eller i anslutning till, bibliotekets lokaler i extern regi. Det bör 

finnas möjlighet att köpa kaffe, te och förtäring, företrädesvis både lunch och fika. Denna del kan även 

fungera som en informell mötesplats och det kan med fördel finnas en tidningshörna nära zonen.  

Denna zon bör ha fullt dagsljus och finnas nära entrén. Sittplatser utomhus kan bidra till att luckra upp 

gränsen mellan inne och ute och göra biblioteket till en del av stadsrummet.  

 

 

ZON FÖR SKAPANDE  
 

Medborgarundersökningen visar att det finns intresse för att pyssla och andra kreativa aktiviteter och 

uttryck. 

 

Att vara medskapare till bibliotekets verksamhet kan handla om att påverka dess programverksamhet. 

Det kan även handla om att nyttja biblioteket på användarorienterade sätt genom skapande individuellt 

eller i grupp, till exempel skrivande, foto, hantverk, eller pyssel. Ett separat utrymme för ljud- och 

videoinspelning kan locka barn och unga till att skapa rörlig bild, musik eller podcasts.  
 
Biblioteket bör alltså innehålla någon form av skapanderum, för skapandets, samarbetets 

och kreativitetens skull. Enligt omvärldsanalysen (rubrik 3 s. 6 i denna utredning) bör det 

finnas utställningar och programverksamhet där man ges möjlighet att uttrycka sitt 

skapande i biblioteket. För bild, form- och fotoutställningar behövs projektrum/verkstad 

och produktionsytor enligt utredningen Hus för kultur, vilket kan inrymmas i mindre 

skala i ett bibliotek eller i nära anslutning till det. Ett sådant utrymme kan även 

samnyttjas med studieförbund och/eller föreningar.  

Denna zon bör finnas nära barn- och ungdomsavdelning. 

BLACKBOX  
Biblioteket ska enligt omvärldsanalysen (rubrik 3, sidan 6) vara en plats för arrangemang, 

såsom författarbesök, teater, filmvisningar, konserter och föreställningar. Syftet är att 

väcka nyfikenhet, skapa grund för samtal och lärande samt inspirera till användning av 

bibliotekets utbud.  

Medborgarundersökningen visar att det finns ett intresse för att ta del av kulturella 

aktiviteter på biblioteket. Programverksamhet för barn har idag ej ändamålsenliga lokaler 

i biblioteket78. För detta ändamål krävs en blackbox.  

En blackbox kan vara uthyrningsbar och då bidra till ökad samverkan, då andra aktörer kan nyttja den. 

En synergieffekt är att det även kan locka till sig nya besöksgrupper till biblioteket. I blackboxen bör 

det finnas möjlighet för flexibel möblering till biosittning, konferens- eller cafésittning.  

 

 
78 Hus för kultur (2019) 



 

27 

 

Med fördel kan man ha en egen ingång till blackboxen direkt utifrån, vilket även skulle möjliggöra att 

den är tillgänglig utanför bibliotekets öppettider. Då krävs särskild anpassning av larmsystem. 

 

 

LÄS- OCH STUDIEZON 
 
Inom denna del finns både tysta zoner och zoner för samtal och grupparbeten, såsom grupprum. 

Biblioteket är samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal, samt en 

mötesplats. Upplevelser kan i detta avseende vara att i litteraturens värld och mötet kan 

ske med en text.  

Antalet vuxen- och distansstudenter ökar vilket gör att fler har behov av ostörda miljöer 

för studier. Detta behov finns även hos barn och ungdomar i skolåldern samt för dem som 

arbetar på distans. Trycket på studierum och ostörda miljöer är mycket högt i dagens 

bibliotekslokaler.  

Uddevallas kulturliv skulle även gynnas av tillgången till ”skrivarlyor” för 

amatörförfattare.   

De tysta zonerna ger möjlighet till studier eller arbete på distans och att läsa tidningar och 

böcker i lugn och ro.  

Med väl genomtänkt arkitektur, inredning och belysning kan zonen stimulera lärande via 

alla sinnen. Det bör finnas gott om sköna läsfåtöljer med platsbelysning 

 

Studieplatser ska finnas båda där det är helt tyst samt där det finns viss rörelse i omgivningen.  

Det ska även finnas studierum i biblioteket. De ska vara bokningsbara och låsbara, och det ska gå att 

ha god insyn i rummet. Det bör finnas många små rum och några lite större, för grupparbeten. 

 

Den tysta läs- och studiezonen kan vara antingen ett rum på cirka 50 m2 eller en zon i 

anslutning till facklitteratur. Oavsett så ska ljuddämpning mot övriga biblioteket finnas 

och en avskildhet från de mer livliga delarna.  

RUM FÖR MÖTEN OCH SAMTAL  
Omvärldsanalysen slår fast att biblioteken behöver samverka med många aktörer för att vidga 

deltagandet och nå nya besökare. Grupprum och konferensrum kan nyttjas av bibliotekets verksamhet 

när det exempelvis hålls kurser, men kan även bokas av andra aktörer, vilket gynnar 

samverkansändamålet och effektivt lokalutnyttjande. 

Medborgarundersökningen visar att rum för studier är efterfrågat, platser både för enskilda studier och 

i grupp ska erbjudas. Grupprummen kan även användas för datorspel eller brädspel. 

Några av rummen kan vara bokningsbara. 

 

 

 

BARN- OCH UNGDOMSAVDELNING 
Barn- och ungdomsavdelningen behöver vara rejält tilltagen och avskild med väggar. Detta eftersom 

ljudnivån i denna avdelning kan bli hög, vilket kan skapa konflikter med övriga besökare. Barn 
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och ungdomar behöver en egen yta samtidigt som de besökare som vill läsa och studera i tysta 

miljöer inte ska störas av dem.  

Barn är prioriterade i bibliotekslagen och genom barnkonventionen, som anger att alla åtgärder som 

rör barn ska ha barnets bästa i första rummet. Vid lokalutformningen ska man därför utgå från både ett 

barnperspektiv och barnens perspektiv.  

Erfarenheter från projektet Mars Express 2020 kan användas i arbetet med barn- och 

ungdomsavdelning. Syftet med projektet var att hitta metoder för barns och ungdomars delaktighet när 

det gäller utformningen av deras biblioteksmiljö79. 

Barn – 0-6 
Barnavdelningen fyller många viktiga funktioner. Det är en plats för upptäckarlusta och lärande, och 

det är här som många barn möter böcker för första gången. Dessutom är det en mötesplats både för 

barn och för deras föräldrar.   

Barnavdelningen bör präglas av en miljö som stimulerar och uppmuntrar fantasin, flera sinnen och 

kreativitet. Boklådor och några av bokhyllorna är låga för att barnen själva ska få upptäcka böckerna. 

Det ska även vara lätt för vårdnadshavarna att ha uppsikt. Föräldrarna ska ha tillgång till sittplatser, 

böcker och tidskrifter. 

 

Separat sagorum som kan användas både till sagoläsning och bokprat. Ska rymma ca 30 personer och 

kan vara separat eller en del av barnavdelningen som avskiljs med ljuddämpande draperier. 

Projiceringsmöjligheter och ljud.  I taket ska finnas plats för scenspotligths.  

 

I anslutning till barnavdelningen behövs även arbetsrum för personalen som arbetar på 

barnavdelningen.  

 

 

Barn 7-13 
Utrymmen för barn mellan 7 och 13 år ska vara en del av barnavdelningen men tydligt avgränsat från 

avdelningen för barn 0-6 år. Utrymmet ska vara utformat utifrån målgruppen, i enlighet med 

barnkonventionens skrivningar om barnperspektiv och barnets perspektiv.  

Även här ska utrymmet stimulera upptäckarlust, kreativitet och fantasi, gärna i form av montrar för 

utställningar. 

Det ska även finnas tillgång till platser för att läsa i lugn och ro samt möjlighet att ladda datorer och 

mobila enheter.  

Det bör finnas mysiga, enskilda sittplatser såväl som sittplatser i grupp. Även gott om 

laddningsstationer för dator och mobila enheter. 

 

 

UNGDOMAR 13-18 
Gymnasieungdomarna visar i enkäten att en ungdomsavdelning är efterfrågad. En zon kan avsättas för 

ungdomar i biblioteket.  Målgruppen få påverka zonens utformning, i enlighet med barnkonventionen.  

För ungdomar är biblioteket en plats som är fredad från både lärare och föräldrar. Det ska vara en 

avslappnad atmosfär som kan fungera som mötesplats, men man ska även kunna vara för sig själv och 

läsa och studera.  

 
79 Claesson, Håkansson & Kollberg (2006) 
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Ungdomar kan lockas in med kreativa aktiviteter såsom fotografi och seriemålning. Eftertanke behövs 

dock vid planering och utformning av en sådan här avdelning för att hitta avgränsning mellan vilka 

aktiviteter som hör hemma i biblioteket och vad som hör hemma i fritidsgård. Några aspekter är att 

detta är en zon där det får låta, och att det inte får vara alltför undanskymt.  

En möjlighet är att tv-spel, serier, manga och brädspel ingår i denna zon.   

Här finns bokhyllor med ungdomslitteratur. 

 

Det ska finnas laddningsstationer för dator och mobila enheter och mysiga sittplatser, både enskilda 

och i grupp.  

 

PERSONAL  
Viktiga aspekter för personalutrymmen är att personalen under arbetsdagen växlar mellan 

arbete i bibliotek och kontorsarbete. Arbetet är koncentrationskrävande, varför tysta 

arbetsrum är ett behov.  

 

 LOGISTIK 

 
Logistik är en viktig faktor för att biblioteksverksamheten ska fungera. Några övergripande faktorer 

är:  

 

• Utrymme för hantering av nya medier i anslutning till lastbryggan  

• Uppackningsrum media/bokdepå: I anslutning till personalens arbetsrum behövs 

en bokdepå för medier som är under arbete och för uppackning av medier.  

• Plats för sorteringsrobot 

• Arkiv och förråd. Dagsljus behövs ej. Plats för arkivhyllor och låsbart 

brandsäkert arkivskåp. 

 

SAMNYTTJANDEN OCH MERÖPPET 
Samnyttjande med andra förvaltningar är möjligt och utreds i en eventuell förstudie.   

En möjlighet för samnyttjande är att medborgarkontor kan finnas i anslutning till eller i samma lokaler 

som biblioteket, med personal som kan andra språk och kan hjälpa till med myndighetspapper och 

likande.  

Det finns fördelar med att vissa delar av bibliotekslokalerna går att använda utanför bibliotekets 

öppettider. Meröppet behöver därför utredas vidare i den fortsatta processen kring lokaler för 

bibliotek. Detta är viktigt att beakta i ett tidigt skede i lokalutformningen, eftersom de delar som ska 

kunna användas utöver öppettider ska kunna avgränsas med larm.  

 

 

8. Slutsats 
Denna utredning visar förhoppningsvis på bibliotekets centrala roll i samhällsutvecklingen, som 

mötesplats, demokratiarena och kulturlokal. Det läsfrämjande uppdraget är viktigare än någonsin, då 

klyftan mellan de som läser och inte ökar och läsning är en viktig förutsättning för att delta i det 

demokratiska samhället. Biblioteket är dessutom en av få platser där alla är välkomna, och där man 
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bara kan vara utan krav på prestation. Sammanfattningsvis står biblioteket för värden som är viktigt 

för dagens samhälle, nu och i framtiden.  

Omvärldsanalysen i kapitel tre, som till stor del baseras på nationell biblioteksstrategi och regional 

biblioteksplan, slår fast att biblioteketen ska stärka demokrati genom att stärka bildningen, vara en 

plats för jämbördiga möten, vara en plats för upplevelser och kultur, och främja barns och vuxnas 

läsning.  

Exemplen från andra kommuner indikerar att biblioteken fått en renässans – många kommuner satsar 

och bygger nya bibliotek trots besparingstider. Flera kommuner pratar om ett ”breddat uppdrag” för 

biblioteket. Andra kommuners prioriteringar i utformningen av nya lokaler kretsar runt biblioteket 

som mötesplats och kulturlokal, utöver bibliotekets kärnuppdrag. Det finns även användarorienterade 

inslag såsom kreativa rum i nybyggda bibliotek. 

Uddevallas stadsbiblioteks lokala behov och även omvärldsanalysen pekar även på behovet av de 

traditionella delarna av ett bibliotek: behov av läs- och studieplatser och studierum, gott om plats för 

att exponera media, flexibla lokaler som möjliggör kombination av en tyst verksamhet och en 

verksamhet som för ljud med sig. Biblioteksverksamheten behöver även bättre logistiklösningar med 

avseende på mediehantering och programverksamhet.   

Avsnitt sju i denna utredning är ett förslag på de inslag som biblioteket behöver för att vara relevant 

och angeläget, utifrån verksamhetens konstaterade behov, medborgarnas önskemål, omvärldsanalys, 

och exempel från andra kommuner. Det är dock viktigt att understryka att en bredare och mer 

djupgående medborgardialog behövs i fortsatt process kring nya bibliotekslokaler.  

Avsnitt fyra i denna rapport innehåller aspekter som kan föra tankarna till ett kulturhus. Dessa inslag 

är ett resultat av omvärldsanalysen (avsnitt 3 i denna rapport) som till stor del bygger på nationell 

biblioteksstrategi och regional biblioteksplan. Nationell biblioteksstrategi anger att många 

folkbibliotek har en position som lokalt kulturhus. Strategin tar inte ställning till om detta är positivt 

eller negativt, men anger att folkbibliotekets verksamhet ska präglas av lokal identitet och lokala 

behov. Uddevalla har brist på lokaler för kultur, och det finns fördelar med att ha utrymmen för 

kulturella aktiviteter i, eller i nära anslutning till, stadsbiblioteket. Detta eftersom det är svårt att 

uppfylla de kulturella delarna av biblioteksuppdraget i nuvarande lokaler (t.ex låg takhöjd för 

barnteater och avsaknad av foajé).  

En viktig lärdom utifrån andra kommuners erfarenheter av nya lokaler för bibliotek är att personalen 

ska vara involverad och ha möjlighet att påverka lokalerna från början, och i hela processen. Om det 

inte görs, är det stor risk för att onödiga misstag byggs in i lokalen vilket drabbar verksamhet och 

besökare negativt.  

Uddevallas invånare vill ha ett komplett bibliotek, men efterfrågar sådant som inte finns idag, såsom 

fikaförsäljning. Invånarnas svar visar på vikten av biblioteket som en läslokal, plats att studera på, 

mötesplats, en plats för aktiviteter och en kulturlokal. 

För den framtida processens skull kan nämnas att några av de zoner som presenteras i 

lokalprogrammet för med sig behov av mer personal, samt personal som inte finns på biblioteket idag 

såsom ljud- och ljustekniker och kulturpedagog.  

Bibliotek kan vara en katalysator i stadsutvecklingen. I andra kommuner ses biblioteket som en viktig 

samlingsplats för orten och ett sätt att höja stadskärnans attraktivitet80. Exemplen från andra 

kommuner pekar på att en satsning på bibliotekslokalerna leder till att biblioteket synliggörs, vilket 

även är ett medel för nå fler och nya målgrupper. I fortsatta processer kring lokaler för bibliotek i 

 
80 Eriksson (2019)  
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Uddevalla, behöver det sättas i ett sammanhang med kommunens processer för centrumutveckling. 

Detta oavsett om bibliotekets lokalbehov löses genom renovering, nyproduktion eller förhyrning.  

Gällande den fysiska biblioteksbyggnaden är synlighet, identitet, tillgänglighet och arkitektoniskt 

uttryck av stor vikt.  

Om man som kommun vill satsa på demokrati, mötesplatser, kultur, kunskap, bildning och 

upplevelser, ska man satsa på bibliotek.  
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 Tjänsteskrivelse  
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2020-06-02 Dnr KFN 2020/00048 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jonas Hagberg 

Telefon 0522-69 65 08 
Jonas.hagberg@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om att installera skåp vid Landbadet 

Sammanfattning 

 Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen skall installera skåp för 

förvaring av värdesaker på Landbadet. 

 

Förvaltningen anser att säkerhetsskåp skulle bringa en positiv inverkan på anläggningen  

samt öka säkerheten och trygghetskänslan under vistelsen på Landbadet.  

 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-06-01 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-03-11 

Medborgarförslag 2020-03-04 

 

    

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om att installera säkerhetsskåp 

vid Landbadet. 

 

 

   

 

 

 

 

Katarina Hansson Jonas Hagberg 

Kultur och fritidschef Enhetschef  

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-03-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr KS 2020/00197  

Medborgarförslag om att installera skåp vid Landbadet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till kultur- och fritidsnämnden att besluta i ärendet.  

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-03-16 av 

Elving Andersson (C), Karna Thomasdotter (MP), Illir Kastrati (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-16 

Sebastian Johansson  

 

Skickat 2020-03-17 till 

Förslagsställaren  

Kultur och fritidsnämnden  

 



 
Medborgarförslagets ärende: 
Skåp vid Landbadet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, 
Jag skulle vilja att kommunen installerar skåp som gör det möjligt att låsa in mina värdesaker under 
mitt besök. 
 
Dagens datum: 
20200304 
 
Namn: 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-05-27 Dnr KFN 2020/00077 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Rapportering av informationssäkerhetsarbete 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2020-06-03 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats under perioden 

2019-06-01 – 2020-06-01. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-05-27 

Rapport 2020-06-03 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten om informationssäkerhetsarbete och 

arbete med dataskyddsförordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Josefin Florell 

Kultur och fritidschef Utredare 

Skickas till 

Dataskyddsombud  

Kultur och fritids dataskyddshandläggare 

Kultur och fritids administrativa chef  
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Rapport KFN 
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2020-06-03 Dnr: KFN 2020/77 

 

 

 

Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Kodnyckel 

DSO  Dataskyddsombud 

DSH  Dataskyddshandläggare 

ISS  Informationsäkerhetssamordnare 

PUB Personuppgiftsbiträde 

PUB-A Personuppgiftsbiträdesavtal 

 

Rapport av arbetet med GDPR till Kultur och fritidsnämnden 

1. Kommunövergripande arbete med GDPR 

2. Kultur och fritids arbete  med GDPR 

 

1. Kommunövergripande arbete 

 Nanoutbildning Uddevalla kommuns informationssäkerhetsregler för Chefer 

 Kortvariant av informationssäkerhetsreglerna på Inblicken 

 Utbildningssatsning Cybersäkerhetsmånad Oktober via inblicken 

 Uppstart och samordning av ”städdagar” gällande informationshantering 

 Processkartläggningar GDPR 

 Samordning dataskyddshandläggare respektive förvaltning för kunskapsutbyte och 

samsyn 

 E-tjänst registerutdrag: Fungerar bra, få förfrågningar 
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2020-06-03 Dnr: KFN 2020/77  

 

 

      

     

    

  

 Nytt sätt att rapportera informations- säkerhetsincidenter, integreras i befintlig e-

tjänst: Avvikelserapportering för miljö, brandskydd och säkerhet 

o Nytt namn: Avvikelser för miljö, brandskydd, säkerhetsskydd och 

informationssäkerhet 

 Arbete med årshjul i VUV-IT (Stratsys) 

 

Revision  

 Brist gällande avsaknad av informationsäkerhetssamordnare (ISS) 

o Ska finnas enligt informationssäkerhetspolicy (KF 180516) 

o Stöd i informationssäkerhetsarbetet 

 Ingen som kommunövergripande driver frågor kring informationssäkerhet 

o Stöd vid upphandlingar 

o Stöd vid riskanalyser 

o Stöd vid konsekvensbedömningar 

 Stöd vid framtagande av processer gällande informationssäkerhet 

 

 

 

 

 

2. Kultur och fritidsnämndens arbete med GDPR 

 Dataskyddshandläggaren (DSH) har varit delaktig i gemensamma arbeten enligt ovan 

punkt 

 

 

 Besökt bowlinghallen 

o informerat om dataskyddsförordningen, kryptering av mail och var kommunen 
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2020-06-03 Dnr: KFN 2020/77  

 

 

      

     

    

  

har samlat sin information om detta. 

 Tagit fram Rutin i samråd med DSO gällande bildhantering på KOF 

o Beslutad i KOF ledningsgrupp 

o DSH informerar om denna på APT:er 

o Två personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) har upprättats 

o Administration av befintlig registerförteckning 

 Varit med i förvaltningsövergripande arbetsgrupp gällande rutin publicering av 

personuppgifter i kallelser och protokoll 

o Godkänd av förvaltningschef KOF 

 Genomfört digital städdag 
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2020-05-29 Dnr KFN 2020/00081 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Carina Wiberg Borgh 

Telefon 0522-69 65 10 
Carina.wiberg-borgh@uddevalla.se 

 

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 

granskning av nämnderna i Uddevalla kommun. Syftet med granskningen har varit att 

ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 

verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Granskningen 

omfattade kommunstyrelsen, samtliga nämnder, beredningar samt överförmyndaren. 
 

Granskningsrapporten innehåller en rekommendation till kultur och fritidsnämnden att tillse 

att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så att 

kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 

 

Kommunrevisionen har bett om ett svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning 

av rekommendationerna som redovisas i rapporten senast 2020-06-25. 

 

Kommunens regler när det gäller uppföljning av verksamhet och ekonomi är att detta 

ska ske tre gånger per år via delårsrapporter utifrån resultatet i januari-april och januari-

augusti samt ett årsbokslut januari-december. Däremellan ska det göras en förenklad 

ekonomisk uppföljning i en så kallad controllerrapport utifrån resultatet januari-februari 

och januari-oktober. Denna controllerrapport är ett komplement till kommunens två 

delårsrapporter.  Rapporten är inte heltäckande utan innehåller väsentliga ekonomiska 

storheter av betydelse för ekonomin. Målgruppen är både politiker och förvaltningar 

med syfte att ytterligare förbättra kontrollen över ekonomin och inspirera till fördjupade 

analyser hos förvaltningarna om resultaten ger anledning till detta. 

 

Vid en genomgång av kultur och fritidsnämndens protokoll så framgår det att 

förvaltningen avrapporterar delårsbokslut och årsbokslut. Det som inte framkommit i 

protokollen är om och hur förvaltningen har avrapporterat controllerrapporterna.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen förändrar sina rutiner omedelbart så att 

controllerraporterna kommer att delges nämnden via föredragning i mars och november. 

Rapporteringen kommer även att protokollföras. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Revisionsrapport, Uddevalla kommun – Grundläggande granskning 2019 

Följebrev – Grundläggande granskning 2019 KS, KFN, VN, ÖF 

jofl02
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-05-29 Dnr KFN 2020/00081 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser med ovanstående revisionsrapporten besvarad. 

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna kultur och 

fritidsnämndens svar till revisorerna.   

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Carina Wiberg Borgh 

Kultur och fritidschef Administrativ chef 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

EY 



 Revisionsrapport 2019 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 

 Mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevalla kommun 
Grundläggande granskning 2019 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Uddevalla kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, samtliga 

nämnder, beredningar samt överförmyndaren. I figuren nedan redovisas en sammanställd 

bedömning från granskningen utifrån övergripande granskning av styrning, uppföljning och 

intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens styrelse, nämnder, beredningar samt 

överförmyndaren 

 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 

Ej tillämpligt 

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar kommunstyrelsen: 

 Att stärka styrningen så att samtliga politiska uppdrag från kommunfullmäktige 

omhändertas samt för att förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått. 

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att: 

 Tillse att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så 

att kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 

Vi rekommenderar valnämnden att:  

 Säkerställa att nämnden i samband med valår bedriver ett internkontrollarbete i 

enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder, 

beredningar samt överförmyndaren.  

3

3

3

Styrning
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Uppföljning
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Granskningen syftar till att besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill 

säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

 

 Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna för denna granskning 

framgår av bilaga 1. Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. Granskningens källförteckning 

finns i bilaga 3.  

                                                

1 Kommunrevisionen har under 2019 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Uddevalla kommuns styrmodell och riktlinjer2. 

Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna enligt fullmäktiges riktlinjer ska arbeta med 

styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som 

redogörs för i efterföljande kapitel. Utifrån styrmodellen och riktlinjer är vår tolkning att styrelse 

och nämnder ska ha genomfört följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi 

styrs och följs upp utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt 

internkontrollarbete: 

 Styrning för att leva upp till fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Ha fastställt verksamhetsplan med budget senast i november året innan 
2. Årligen ha beslutat om styrkort utifrån kommunfullmäktiges uppdrag samt 

valda delar av kommunfullmäktiges styrkort 
3. Ha en tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och 

nämndens egna mått 
 

 Uppföljning av verksamhet och ekonomi  
1. Ha följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 
2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året 
3. Ha översänt ekonomiuppföljningar till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige3 
4. Vid avvikelse från kommunbidrag eller budget: Ha vidtagit åtgärder för att 

arbeta in underskottet före årets slut 
5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: ha rapporterat avvikelse till 

kommunstyrelsen 
6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Exempelvis genom årliga uppsiktspliktsmöten4 
 

 Arbete med intern kontroll 
1. Senast i december ha godkänt uppföljning av internkontrollarbete 
2. Senast i december ha antagit ny internkontrollplan utifrån genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys 
3. Senast i december ha rapporterat ovan till kommunstyrelsen och 

kommunrevisionen 
4. Kommunstyrelsen: Ha utvärderat nämndernas internkontrollarbete samt 

senast i oktober ha fastställt kommungemensamma kontrollpunkter 
 
Granskningens utgångspunkter för valnämnd, överförmyndaren samt kommunfullmäktiges 
beredningar skiljer sig från de utgångspunkter som anges för styrelse och nämnder. Se bilaga 
2 för mer information. 

                                                

2 Riktlinjerna som avses är de för styrning och ledning, ekonomistyrning samt de för internkontroll. 
3 Delårsrapport per april respektive augusti samt bokslut/årsredovisning ska översändas till både 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver ska tre controllerrapporter genomföras under året, 

som översänds till kommunstyrelsen. 
4 Hur uppsiktsplikten ska genomföras definieras inte närmare i kommunens styrmodell. Läs mer om våra 

utgångspunkter för granskning av kommunstyrelsens uppsikt i bilaga 2. 
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4. Kommunstyrelsen 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrelsens styrning, uppsikt, uppföljning, och 

interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med styrelsens presidium. Kapitlet 

avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

4.1. Styrning 

Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019 först i 

december 2018. Kommunstyrelsen har inte inkluderat ett av kommunfullmäktiges åtta 

tilldelade politiska uppdrag5 i sitt styrkort. I kommunstyrelsens samlade uppföljning6 av mått 

framgår att 10 av 23 mått inte når målsättningen för 2019, varav 2 nästan når målsättningen. 

Ytterligare 6 av måtten har inte följts upp för helåret 20197. I övrigt finns inga avvikelser att 

notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Enligt uppgift från kommunledningskontoret har kommunstyrelsens presidium under 2019 inte 

haft uppsiktspliktsmöten med kommunens bolag eller på annat sätt fått rapportering från 

bolagen. I övrigt finns inga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt. 

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighets-

analys 2019 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället (november 2019) prognostiserades att kommunen skulle göra ett 

ekonomiskt överskott för 2019 om ca 20-30 mnkr. Negativa avvikelser från budget 

konstaterades under våren i vissa verksamheter, vilket föranlett åtgärder som ska ha 

gett effekt. 

                                                

5 Avser uppdraget ”En projektsatsning görs för att utvidga det samarbetsprojekt som pågått på 

förskolorna på norr och kring arbetsmiljö, föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och 

språkstimulerande arbetssätt till all personal på dessa förskolor”. 

6 I uppföljningen ingår både kommunfullmäktiges mått och kommunstyrelsens egna. 

7 Detta beror enligt uppgift på att vissa mått är nya och därför inte gått att bedöma eller att mått inte 

mätts eller redovisats under året. 
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 Kommunen har ålagts att betala högre avgift för tjänstepension än vad som tidigare 

schablonkostnad täckt upp. Detta medför ett större ekonomiskt åtagande för 

kommunen. Enligt presidium och kommunchef pågår en process kring förlikning eller 

återkrav i någon form för att lindra effekterna av pensionsbolagets uppräknade avgifter. 

 

 Presidiet beskriver kommunens brottsförebyggande arbete. Arbetet uppges ha 

intensifierats de senaste åren. Kommunens säkerhetschef leder en lokal grupp för 

brottsförebyggande arbete, där företrädare från bostadsstiftelse, förvaltningar och 

andra aktörer deltar. Syftet med gruppen är att identifiera gemensamma aktiviteter. 

Kommunens brottsförebyggande arbete ska samordnas. Samordningen ska innefatta 

det förebyggande arbetet i skolan och fältassistenternas arbete. Skadegörelsen i 

kommunen uppges vara omfattande och kostsam. 

4.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Enligt riktlinjerna ska 

styrelse och nämnder senast i november året innan fastställa verksamhetsplan och budget. 

Vidare ska fullmäktiges uppdrag ingå i det egna styrkortet. Kommunstyrelsen har fastställt 

verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Ett av fullmäktiges riktade uppdrag 

har inte inkluderats i kommunstyrelsens styrkort. Övriga uppdrag från fullmäktige ingår 

emellertid i styrkortet. Kommunstyrelsens samlade måluppfyllelse är begränsad och flertalet 

mått har inte följts upp under 2019. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder 

och bolag. Granskningen visar att presidiet under 2019 inte haft uppsiktspliktsmöten med 

kommunens bolag. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 

enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

I granskningen av kommunstyrelsen har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 

rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Stärka styrningen så att samtliga politiska uppdrag från kommunfullmäktige 

omhändertas samt för att förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått 
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5. Barn- och utbildningsnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrning, uppföljning samt intern kontroll. 

Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra 

bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

5.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 med budget. I 

nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 5 av 13 mått inte når målsättningen för 

2019, av varav ett nästan når målsättningen. Ytterligare 2 av måtten har inte följts upp för 

helåret 2019. I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det inte går 

att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige8. 

5.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan eller uppföljning av internkontrollarbetet till 

kommunrevisionen. I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi 

noterar dock att det i nämndens protokoll inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll 

eller antagen internkontrollplan översänts till kommunstyrelsen9. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2019 som utgångspunkt. 

 Lokalförsörjning beskrivs som nämndens huvudsakliga utmaning och vid dialogtillfället 

(juni 2019) finns påtagliga brister i denna. Verksamheten växer snabbt, med 250 elever 

i årskurs F-9 per år och lokalförsörjningen motsvarar inte behoven. Störst problem med 

lokalförsörjning finns inom grundskoleverksamheten. Nämndens behov uppges 

motsvara investeringar om cirka 3 miljarder kronor. Nämnden använder tillgängliga 

lokaler och arbetar sedan en tid med temporära lösningar i form av modulbyggen. 

Nämnden inledde vid årsskiftet 2018/2019 ett genomgripande arbete för att avhjälpa 

bristen på lokaler. Presidiet betonar vikten av samverkan inom kommunen och 

efterfrågar ett helhetsperspektiv för kommunen i detta. 

                                                

8 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 

kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 

9 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 

kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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 Statistik från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) visar att kommunen har 

högre kostnader för svenska för invandrare än kommuner med liknande förutsättningar. 

I dialog uppges att de högre kostnaderna beror på högre lärartäthet, att elever med kort 

utbildningsbakgrund ges mycket stöd samt att studiehandledning ges på modersmål. 

 

 Nämnden uppges arbeta intensivt med att sänka sina kostnader. Ambitionen är att 

åstadkomma verksamhet till samma eller högre kvalitet till lägre kostnader. Från och 

med 2020 uppges nämndens resurser minska samtidigt som behoven ökar. 

5.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har fastställt sin 

verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Vidare är nämndens samlade 

måluppfyllelse i arbetet med nämndens egna samt kommunfullmäktiges mått begränsad. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 

med riktlinjer. Utöver att nämnden inte översänt uppföljning av internkontrollplan samt antagen 

internkontrollplan till kommunrevisionen har granskningen inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till barn- och 

utbildningsnämnden. 
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6. Kultur- och fritidsnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning samt interna 

kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 

med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

6.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 tillsammans med 

budget. I nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 3 av 19 mått inte nått 

målsättningen för 2019, av varav ett nästan når målsättningen. Ytterligare 3 av måtten har inte 

mätts eller redovisats under året. I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens 

riktlinjer. 

6.2. Uppföljning 

Nämnden har följt upp sin ekonomi vid enbart tre tillfällen under 2019. Vi noterar därutöver att 

det inte går att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige10. Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i 

kommunens riktlinjer. 

6.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan till kommunrevisionen. I övrigt inga avvikelser 

att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det i nämndens protokoll 

inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll eller antagen internkontrollplan översänts till 

kommunstyrelsen11. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2019 som utgångspunkt. 

 Kommunen ska bygga en ny simhall. Nämnden erhåller månadsvis information från 

byggnadsförvaltningen om hur projektet fortlöper samt behandlar information som 

anses vara av vikt, exempelvis planering och ritningar. Presidiet uppger att samverkan 

mellan förvaltningarna i projektet har varit bristfällig. 

 

 Kompetensförsörjning beskrivs som en utmaning för nämnden, delvis på grund av 

kommande pensionsavgångar. Presidiet nämner en lönesatsning för bibliotekarier som 

                                                

10 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 

kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 

11 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 

kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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en av vidtagna åtgärder. Yrkesgrupper med inriktning mot kulturskolan beskrivs som 

svårrekryterade. 

 

 Verksamhetens lokaler uppges inte vara ändamålsenliga, något som medför försämrad 

arbetsmiljö. Kommunens lokalchef har vid dialogtillfället (juni 2019) kontaktats i syfte 

att hantera frågan. 

 

 Nämnden ska genomföra besparingar under kommande år. Verksamheter behöver 

avvecklas för att kunna spara större summor. Varje besparingsförslag ska föregås av 

en risk- och konsekvensanalys. Arbetet beskrivs som en långsiktig process. 

6.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Utöver att nämnden fastställt sin verksamhetsplan 

senare än vad som anges av riktlinjerna har inga avvikelser konstaterats. Nämndens 

måluppfyllelse i arbetet med de egna och kommunfullmäktiges mått är god. 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med riktlinjer. Granskningen visar att nämnden enbart har följt upp sin ekonomi vid tre 

tillfällen under året, i strid mot riktlinjerna som gör gällande att nämnderna bör följa upp 

ekonomin fler än tre gånger årligen. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 

med riktlinjer. Utöver att nämnden inte översänt uppföljning av internkontrollplan samt antagen 

internkontrollplan till kommunrevisionen har granskningen inte visat på avvikelser. 

I granskningen av kultur- och fritidsnämnden har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 

rekommenderar nämnden att: 

 Tillse att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så 

att kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 
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7. Samhällsbyggnadsnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning, intern 

kontroll samt protokoll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. 

Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

7.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 tillsammans med 

budget. I nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 4 av 16 mått inte nått 

målsättningen för 2019. Ytterligare 4 av måtten har inte mätts eller redovisats under året. I 

övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det inte går 

att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige12. 

7.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan till kommunrevisionen. I övrigt inga avvikelser 

att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det i nämndens protokoll 

inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll eller antagen internkontrollplan översänts till 

kommunstyrelsen13. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2019 som utgångspunkt. 

 Kompetensförsörjning beskrivs som en utmaning för nämnden. Kompetens inom de 

tekniska verksamheterna är svårast att rekrytera, exempelvis planarkitekter, 

byggarkitekter och bygglovshandläggare. Under senare år har nämnden lyckats 

rekrytera bygghandläggare, vilket ska ha resulterat i kortare handläggningstider.  

 

 Vid dialogtillfället (augusti 2019) uppges att 90 procent av byggloven handläggs inom 

10 veckor. För att minska handläggningstiderna ytterligare har nämnden beslutat om 

utökad delegation till presidiet i handläggningsärenden. Detta uppges ha förkortat 

handläggningsprocessen. Verksamheten arbetar med benchmarking utifrån olika 

                                                

12 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 

kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 

13 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 

kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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perspektiv som exempelvis robotisering och digitalisering. Ett antal studiebesök har 

genomförts i syfte att utveckla arbetet. 

 

 Nämnden följer sjukfrånvaro och vidtagna åtgärder kopplat till förvaltningens 

systematiska arbetsmiljöarbete. Bland de större medarbetargrupperna i förvaltningen 

uppges avsaknad av fysisk aktivitet leda till ökad sjukfrånvaro. De största riskgrupperna 

är kvinnliga medarbetare, måltidsservice samt lokalvård. Lokalvården uppges ha haft 

en sjukfrånvaro på 10-11 procent. För att få ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågorna 

finns inom förvaltningen en särskild funktion med uppdrag att stödja cheferna. 

 

 I nämndens verksamhetsberättelse 2018 framgår att antalet tillbud nästan dubblerats 

sedan året innan. I dialog beskrivs detta bero på högre inrapportering av tillbud snarare 

än ökat antal tillbud. Antalet arbetsskador ska ha minskat under samma period. 

 

 Statistik från SKR visar att Uddevalla 2017 och 2018 tillhörde den fjärdedel av 

kommunerna i landet som har minst nöjda företagskunder avseende 

myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd14. Samtidigt har nettokostnaden för 

denna verksamhet ökat under perioden. I dialog beskrivs att resultaten i dessa 

mätningar ökat över tid. Uddevallas ranking har dock inte förbättrats då andra 

kommuner också har förbättrat sina resultat.  

 

 Ett antal åtgärder har genomförts i syfte att förbättra företagsklimatet. Exempelvis har 

arbetet med kontaktcenter medfört att det nu finns en särskild väg in för företagare. 

7.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har fastställt sin 

verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Nämndens samlade måluppfyllelse 

är acceptabel men vissa mått har inte följts upp under 2019. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 

med riktlinjer. Utöver att nämnden inte översänt uppföljning av internkontrollplan samt antagen 

internkontrollplan till kommunrevisionen har granskningen inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till samhällsbyggnads-

nämnden.  

                                                

14 Statistik hämtad från SKR Insikt 2018. Statistik för år 2019 publiceras först i april 2020. 
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8. Socialnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning samt interna 

kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 

med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

8.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 med budget. I 

nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 7 av 17 mått inte nått målsättningen för 

2019. Ytterligare 3 av måtten har inte mätts eller redovisats under året. I övrigt inga avvikelser 

att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

8.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det inte går 

att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige15. 

8.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan till kommunrevisionen. Nämnden har 

därutöver inte utarbetat en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund 

för internkontrollplanen. Enligt uppgift har detta dock utarbetats inför 2020. I övrigt inga 

avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det i nämndens 

protokoll inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll eller antagen internkontrollplan 

översänts till kommunstyrelsen16.  

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2019 som utgångspunkt. 

 Nämndens ekonomi beskrivs som en utmaning för de kommande åren. Vid 

dialogtillfället konstateras att nämnden prognostiserar ett överskott om minst 17,5 mnkr 

för 2019, men att kommande år blir mer kärva. Dels minskar kommunbidraget, dels 

ökar volymerna framgent. För att anpassa verksamheten till minskad budgetram 

planeras åtgärder som minskning av antalet chefer och administratörer, omvandling av 

särskilda boenden till trygghetsboenden, samt vissa neddragningar i 

funktionshinderverksamheten. Hemtjänsten har enligt uppgift stora underskott. 

                                                

15 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 

kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 

16 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 

kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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 De senaste åren har antalet placeringar inom hem för vård eller boende (HVB) ökat 

kraftigt. Detta uppges dels bero på fler orosanmälningar, dels på att yrkeserfarenheten 

varierar hos kommunens socialsekreterare. Nämnden driver sedan juni 2019 återigen 

ett HVB-hem i egen regi vid namn Attenagården. Hemmet har tidigare varit tillfälligt 

stängt. Fördelar med att bedriva verksamheten i egen regi uppges vara bättre 

uppföljning av brukare samt att ”onödiga förlängningar” undviks. Därutöver är kostnad 

per brukare väsentligt lägre jämfört med externa platser. Nämnden erhåller månatlig 

uppföljning avseende HVB-placeringar från socialtjänstens sektionschef. 

 

 Förvaltningen uppges arbeta löpande med digitalisering. Förvaltningschef uppskattar 

att ungefär 5 mnkr hittills sparats in tack vare nya system och digitalisering. Flertalet 

systemuppgraderingar ska genomföras under 2020 och 2021 och möjligheterna till 

fortsatta effektiviseringar utifrån uppgraderingarna beskrivs som stora. Vid 

dialogtillfället (18 december) uppges 13 olika processer kopplade till robotteknik ha 

implementerats i förvaltningen. 

8.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har fastställt sin 

verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Vidare är nämndens samlade 

måluppfyllelse i arbetet med nämndens egna och kommunfullmäktiges mått begränsad. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden endast delvis säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 

med riktlinjer. Nämnden har i strid med riktlinjerna inte utarbetat en risk- och 

väsentlighetsanalys som utgör grund för internkontrollplanen. Nämnden har inte översänt 

internkontrollplanen till kommunrevisionen. Inför 2020 har dock en dokumenterad risk- och 

väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanen utarbetats. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till socialnämnden. 
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9. Valnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning samt interna 

kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 

med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

9.1. Styrning 

Nämnden är undantagen kraven avseende styrning i kommunens styrmodell. Inga avvikelser 

att notera utifrån nämndens reglemente. 

9.2. Uppföljning 

Nämnden är undantagen kraven avseende uppföljning i kommunens styrmodell. Nämnden har 

dock fått del av uppföljning av både ekonomi och verksamhet under året. 

9.3. Intern kontroll 

Enligt riktlinjerna ska nämnderna översända uppföljning av internkontroll samt ny 

internkontrollplan i december till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. 

Internkontrollplanen ska utgå från en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. För 

valnämnden gäller ovan i samband med valår. Nämnden har inte utarbetat en 

internkontrollplan eller risk- och väsentlighetsanalys och därmed inte heller översänt någon 

sådan till kommunstyrelsen eller kommunrevisionen. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2019 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver organisationen som trimmad och välfungerande vid genomförande 

av EU-valet 2019. Många förfaranden hade året innan, vid de allmänna valen, 

genomförts. Förvaltningens planeringsarbete startade i ett tidigt skede genom att 

rekrytera valarbetare och säkerställa tillgång till lokaler. Kommunens säkerhetschef 

involverades därutöver. 

 

 Nämnden har erhållit uppföljning av genomfört EU-val genom en summering av 

erfarenheter från vallokalerna. Under valdagen gjorde nämndens ledamöter 

regelbundna besök i vallokalerna utifrån ett schema som beskrivs som förbättrat i 

jämförelse med schemat vid 2018 års allmänna val. 

 

 Säkerhetsaspekterna beskrivs som en utmaning inför valet 2022 ur perspektiv som 

teknisk säkerhet, säkerhet i vallokaler och informationssäkerhet. 
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9.5. Vår bedömning 

Nämnden är undantagen krav i styrmodellen om att utarbeta verksamhetsplan och styrkort 

utifrån mål. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med riktlinjer, genom att nämnden fått del av uppföljning av både ekonomi och verksamhet 

under året. 

Vidare är det vår bedömning att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 

enlighet med riktlinjer. Nämnden ska följa kommunens riktlinjer för intern kontroll i samband 

med valår. Av vad som framgår i granskningen har nämnden inte bedrivit ett arbete med intern 

kontroll under 2019. 

I granskningen av valnämnden har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi rekommenderar 

nämnden att: 

 Säkerställa att nämnden i samband med valår bedriver ett internkontrollarbete i 

enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. 
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10. Överförmyndaren 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrning, uppföljning och intern kontroll. 

Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

10.1. Styrning och uppföljning 

Inga avvikelser att notera i överförmyndarens arbete utifrån kommunfullmäktiges reglemente. 

Samverkande överförmyndare har antagit en verksamhetsplan för 2019-2020 med 

verksamhetsmål. Vidare hålls i verksamheten veckovisa avstämningsmöten där det sker en 

genomgång av status på granskning av årsräkningar. 

10.2. Intern kontroll 

Överförmyndaren har inte utarbetat en riskanalys till grund för internkontrollplanen17. Inga 

avvikelser att notera i överförmyndarens internkontrollarbete i övrigt18. 

10.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att överförmyndaren i huvudsak bedrivit sin verksamhet utifrån kraven i 
kommunfullmäktiges reglemente. Utöver att en riskanalys inte utarbetats till grund för 
internkontrollarbetet har granskningen inte visat på avvikelser. 
 
I granskningen av överförmyndaren har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 

rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 

 
  

                                                

17 Länsstyrelsens inspektionsprotokoll från den senaste granskningen av verksamheten utgjorde dock 

underlag för vad som skulle kontrolleras under året. 

18 Samverkande överförmyndare har antagit internkontrollplan för 2019 med fem processer/rutiner. 
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11. Kommunfullmäktiges beredningar 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende beredningarnas uppdrag utifrån 

kommunfullmäktiges arbetsbeskrivning. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 

granskningens revisionskriterier. Demokratiberedningen och valberedningen avses. 

11.1. Beredningarnas arbete utifrån arbetsordning 

Inga avvikelser att notera i beredningarnas arbete. 

11.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utövat respektive 

uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i arbetsordningen 

formulerat beredningarnas uppdrag. Utifrån beredningarnas minnesanteckningar och protokoll 

framkommer att beredningarna arbetat med de uppdrag som framgår i kommunfullmäktiges 

arbetsbeskrivning för beredningarna. 
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12. Översikt – Bedömning per nämnd och beredning 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och beredning utifrån revisionskriterier. 

 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

KS  R R           

BUN              

KFN     R         

SBN              

SN              

Nämnder och beredningar med särskilda kriterier se bilaga 2. 

 Styrning Uppföljning/arbete med uppdrag19 Intern kontroll 

Valnämnd    R   

Överförmynd.   R  

Demokratiber.    

Valberedning    

 

 

 

 

 

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

Beskrivning av kriterier för styrelse och nämnder

A. Säkerställs att verksamheten bedrivs i 

enlighet med KF20:s mål och riktlinjer? 

A1. Verksamhetsplan med budget fastställd 

senast i nov 

A2. Årligen besluta om styrkort utifrån KF:s 

uppdrag samt valda delar av KF:s styrkort 

A3. Tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet 

med fullmäktiges och nämndens egna mått 

 

B. Säkerställs en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjer? 

B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per 

apr och aug 

B2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler 

tillfällen under året 

B3. Översänt ekonomiuppföljningar till KS och KF 

B4. Vid avvikelse från kommunbidrag eller 

budget: Åtgärder för att arbeta in underskottet 

före årets slut 

                                                

19 Arbete med uppdrag avser beredningar. 

20 Med KF avses kommunfullmäktige, KS kommunstyrelsen, KR kommunrevisionen. 

21 I rapporteringen till kommunstyrelsen ska även åtgärd redovisas i fall då avvikelsen överstiger 1 

procent av nämndens kommunbidrag eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat. För 

samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 % av nämndens bruttokostnader. 

B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: 

Avvikelse rapporterad till kommunstyrelsen21 

B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 

kommunens nämnder och bolag. Exempelvis 

genom årliga uppsiktspliktsmöten 

 

C. Säkerställs en tillräcklig intern kontroll i 

enlighet med riktlinjer? 

C1. Senast i dec godkänna uppföljning av 

internkontrollarbete 

C2. Senast i dec anta ny internkontrollplan utifrån 

genomförd risk- och väsentlighetsanalys 

C3. Senast i dec rapportera ovan till KS och KR 

C4. Kommunstyrelsen: Utvärdera nämndernas 

internkontrollarbete samt senast i okt fastställa 

kommungemensamma kontrollpunkter

    
R 
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13. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar dock att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med 

kommunfullmäktiges och egna antagna mått. Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt vår 

bedömning i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med 

riktlinjerna. Undantagen är de avvikelser som iakttagits i kultur- och fritidsnämndens 

ekonomiuppföljning. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 

säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är 

socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera områden 

från kommunens riktlinjer. Slutligen bedömer vi att kommunens överförmyndare och 

beredningar säkerställt att verksamhet bedrivs i enlighet med reglemente samt 

kommunfullmäktiges uppdrag. 

I granskningen har vi identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen och ett antal 

nämnder. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Stärka styrningen så att samtliga politiska uppdrag omhändertas samt för att förbättra 

måluppfyllelsen av fastställda mått 

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att: 

 Tillse att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så 

att kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs 

Vi rekommenderar valnämnden att: 

 Säkerställa att nämnden i samband med valår bedriver ett internkontrollarbete i 

enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 

internkontrollarbetet. 

Vi riktar inga rekommendationer till övriga nämnder eller beredningar. 

 

Göteborg den 18 mars 2020   

 

Thomas Edin    Maria Carlsrud Felander 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 

bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 

redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den 

grundläggande granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll22 

I kommunrevisionens revisionsplan 2019 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2019. Exempel på risker som 

revisorerna uppmärksammat i risk- och väsentlighetsanalysen avser lokalförsörjning, 

ekonomistyrning, projektstyrning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa och andra 

uppmärksammade risker behandlas översiktligt i den grundläggande granskningen. 

Avgränsningar 

Granskningen avser verksamhetsår 2019 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 

revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen.  

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och kommunfullmäktigebeslut. Kriterier kan också 

ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §  

 Kommunallagen 6 kap. 6 §  

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Kommunspecifik styrmodell 

 Andra kommunspecifika styrdokument 

                                                

22 De förtroendevalda revisorerna läser löpande styrelsen och nämndernas protokoll och ansvarar för 

att påtala eventuella otydligheter i protokollen samt för att relevanta frågor behandlas löpande under 

året. 
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Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, 

överförmyndaren, demokratiberedningen och valberedningen. 

Metod och genomförande 

Granskningen genomförs genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, 

protokollsgranskning och nämnddialoger. 

Löpande insamling av fakta och iakttagelser 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 

iakttagelser. Insamlingen sker genom att revisorerna: 

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, 

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas 

protokoll. 

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse. 
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell och styrdokument 

Kommunens styrmodell och styrdokument utgör revisionskriterium för granskningen och 

beskrivs i denna bilaga. 

13.1. Styrning 

Kommunfullmäktige antog i mars 2019 kommunens vision23 samt kommunens strategiska plan 

för 2019-2022. I mars 2019 genomfördes även den senaste revideringen av kommunens 

riktlinjer för styrning och ledning. Kommunfullmäktige antog i december 2018 flerårsplan 2019–

2021 med budget för 201924. 

Som övergripande beskrivning av nämndernas ansvar anges i riktlinjerna för styrning och 

ledning bland annat att nämnderna har verksamhetsansvar och ska fördela sina resurser och 

bedriva verksamhet utifrån kommunens gemensamma vision, lagar, avtal och politiska beslut. 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är ändamålsenlig. I figuren nedan visas 

EY:s tolkning av kommunens styr- och ledningssystem. 

 

Figur 2. EY:s tolkning av Uddevalla kommuns styr- och ledningssystem. 

 

13.1.1. Vision 

Kommunfullmäktige antar inför varje mandatperiod en vision som är gemensamt framtagen av 

styrande majoritet och opposition. 

13.1.2. Översiktsplan 

Kommunfullmäktige aktualiserar översiktsplanen inför varje mandatperiod. Översiktsplanen 

utgör en koppling mellan kommunens vision och den strategiska planen som antas varje 

mandatperiod. Detta genom att identifiera de viktigaste riktningarna som kommunen behöver 

gå i för att nå visionen. Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen. 

13.1.3. Strategisk plan 

Kommunfullmäktige antar den strategiska planen i samband med ny mandatperiod. Planen 

gäller för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar:  

                                                

23 Visionen lyder ”Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv lust och läge ger livskvalitet”. 

24 Flerårsplanen 2019-2021 med budget 2019 har därefter kompletterats i mars 2019 med en 

sammanställd budget i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen.  

Vision (KF)
Översiktsplan 

(KF)
Strategisk plan 

(KF)
Flerårsplan 

(KF)
Verksamhets-
plan (nämnd)
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 Kommunens vision. 

 Den styrande majoritetens politiska plattform. 

 Riktningar från översiktsplanen. 

 Övergripande strategier, vilka finns inom varje riktning och tydliggör den politiska 

majoritetens viktigaste vägval. 

 Mätbara och målsatta mått som visar effekter och resultat. 

13.1.4. Flerårsplan 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året 

och ekonomisk plan för de kommande två åren samt kommunfullmäktiges styrkort. 

13.1.5. Verksamhetsplan 

Nämndernas verksamhetsplaner är treåriga och innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån 

tilldelat kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk plan för de kommande två åren 

samt de åtaganden som respektive nämnd fått genom kommunfullmäktiges flerårsplan. Den 

innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. 

Nämnderna beslutar senast i november året före budgetåret om verksamhetsplan med 

internbudget. 

13.1.6. Styrkort 

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive nämndernas processer, där den strategiska 

politiska nivån sammanfattas. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort är 

nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje 

nämndkort.  

Kommunfullmäktiges styrkort innefattar: 

 Kommunens vision 

 Riktningar 

 Övergripande strategier 

 Mätbara och målsatta mått 

 

 

Nämndernas styrkort innefattar: 

 Kommunens vision 

 Fullmäktiges riktningar 

 Fullmäktiges övergripande strategier 

 Nämndens strategier 

 Politiska uppdrag 

 Fullmäktiges och nämndens mätbara 

och målsatta mått

13.1.7. Revisionskriterier för styrning 

Utifrån den beskrivna styrmodellen och riktlinjer för styrning och ledning är vår tolkning att 

styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha säkerställt att verksamheten styrs 

utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt: 

 Antagit verksamhetsplan för nästa år senast i november 

 Årligen besluta om styrkort utifrån fullmäktiges uppdrag samt valda delar av 

fullmäktiges styrkort 

 Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och nämndens egna mått 
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13.2. Uppföljning och rapportering 

Av kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning framkommer att uppföljning sker genom 

två delårsrapporter (per april respektive augusti) samt bokslut/årsredovisning som redovisas 

till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Delårsrapporterna ska innehålla en 

helårsprognos för ekonomin totalt samt för respektive nämnd, bolag och stiftelse. 

Delårsrapporterna ska också innehålla verksamhetsuppföljning25. Ekonomisk uppföljning till 

kommunstyrelsen sker även genom tre controllerrapporter, per februari, juni och oktober. 

Dessa innehåller övergripande ekonomisk information och uppföljning för innevarande år. 

Nämnderna bör följa upp sin ekonomi vid fler tillfällen än vid bokslut och de två delårsrapport-

tillfällena under ett år. 

Vid styrelse eller nämnds avvikelse från kommunbidrag eller budget ska åtgärder sättas in i 

syfte att arbeta in underskottet före årets slut. Nämnderna ska informera kommunstyrelsen när 

väsentlig avvikelse uppstått eller beräknas uppstå från tilldelat kommunbidrag, 

kommunfullmäktiges och/eller nämndens mål, lagstiftning eller annan bindande föreskrift. 

Rapportering ska i normalfallet ske tillsammans med delårsrapporten, dock senast till 

påföljande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Vid avvikelse överstigande 1 procent av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av 

kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden informera kommunstyrelsen om detta 

samt redovisa åtgärderna26. 

13.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt  

I reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun (reviderat senast 

december 2018) görs gällande att kommunstyrelsen ska: 

 Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi och ha 

uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. § 17 och § 18 

Kommunallagen (1991:900) och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem 

i. 

 

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen samt tillse att uppföljning och avrapportering sker till 

fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning framgår därutöver att: 

                                                

25 Av riktlinjerna för styrning och ledning framgår inte närmare vilken verksamhetsuppföljning 

delårsrapporterna ska innehålla. 

26 För samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 procent av nämndens bruttokostnader. 
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 Politiska uppdrag som av nämnderna anses vara slutförda ska diskuteras på årliga 

uppsiktspliktsmöten tillsammans med politiska uppdrag som också behöver förlängas 

Kommunstyrelsens uppsikt definieras inte närmare i kommunens styrmodell och riktlinjer. 

13.2.2. Revisionskriterier för uppföljning och rapportering 

Utifrån den beskrivna styrmodellen, riktlinjer för styrning och ledning samt riktlinjer för 

ekonomistyrning är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha 

säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt: 

 Följt upp verksamheten i delårsrapporter per apr och aug 

 Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året  

 Översänt ekonomiuppföljningar till KS och KF 

 Vid avvikelse från kommunbidrag eller budget: Åtgärder för att arbeta in underskottet 

före årets slut. 

 Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: Avvikelse rapporterad till 

kommunstyrelsen27 

 Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Exempelvis genom årliga uppsiktspliktsmöten. 

13.3. Revisionskriterier för styrelsens och nämndernas internkontrollarbete 

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen: 

 Ska utvärdera nämndernas internkontrollarbete. 

 Senast i oktober ska fastställa kommungemensamma kontrollpunkter för 

nästkommande års internkontroll. 

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att nämnderna: 

 Senast i december varje år ska: 

o Godkänna resultat från uppföljningen av internkontrollarbetet i december. 

o Anta ny internkontrollplan 

o Rapportera uppföljning samt ny internkontrollplan till kommunstyrelsen och 

kommunrevisionen. 

 Vid upptäckta brister ska föreslå åtgärder i syfte att förbättra kontrollen. 

 

Internkontrollplanen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen ska resultera i 

ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att 

målsättningar uppnås samt att riktlinjer och föreskrifter följs/upprätthålls. Risk- och 

väsentlighetsanalysen ska dokumenteras. 

 

                                                

27 I rapporteringen till kommunstyrelsen ska även åtgärd redovisas i fall då avvikelsen överstiger 1 

procent av nämndens kommunbidrag eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat. För 

samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 % av nämndens bruttokostnader. 
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13.4. Valnämnden 

Valnämnden omfattas enligt kommunledningskontoret inte av kommunens styrmodell och 

behöver inte utarbeta styrkort eller verksamhetsplan. Valnämnden behöver heller inte upprätta 

delårsrapporter, mot bakgrund av verksamhetens begränsade omfattning. I kommunens 

styrmodell med tillhörande riktlinjer framgår dock inte att valnämnden är undantagen de krav 

som angår övriga nämnder. Valnämnden har beslutat att i samband med valår upprätta en 

risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan samt uppföljning av denna. 

Mot bakgrund av att valnämnden inte anses omfattas av kommunens styrmodell tillämpar vi 

revisionskriterier utifrån kommunallagens 6 kap 6 §. Där framgår att nämnderna inom sitt 

område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 

i övrigt tillfredsställande sätt. Vidare granskas utifrån kommunallagens 12 kap 1 § om 

valnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Utifrån ovan tillämpar vi följande revisionskriterier för valnämnden: 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 

 I samband med valår ha bedrivit ett internkontrollarbete i överensstämmelse med 

kommunens riktlinjer 

13.5. Överförmyndaren 

Överförmyndaren omfattas inte av kommunens styrmodell. Överförmyndaren har enligt 

reglementet att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan och helhetssyn för ett 

optimalt resursutnyttjande. Uddevalla ingår i samarbetet samverkande överförmyndare28. I den 

grundläggande granskningen tillämpar vi revisionskriterier utifrån kommunallagens 12 kap 1 § 

om huruvida överförmyndarens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Följande revisionskriterier tillämpas: 

 Ändamålsenlig styrning av verksamheten, exempelvis genom utarbetandet av en 

verksamhetsplan med produktionsmål 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 

 Bedrivit ett internkontrollarbete genom riskanalys, internkontrollplan och uppföljning av 

densamma 

13.6. Beredningar 

Beredningar och överförmyndare omfattas inte av kommunens styrmodell. Beredningarna ska 

verka inom de ansvarsområden som stipuleras i kommunfullmäktiges arbetsordning (senast 

reviderad 12 december 2018). 

                                                

28 I samverkande överförmyndare ingår kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 

Sotenäs, Strömstad, Tanum samt Uddevalla. 
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13.6.1. Demokratiberedningen 

Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av 

kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens genomförande och 

utveckling, att ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris samt att 

initiera demokratiprojekt. Beredningens ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana 

projekt. I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess uppgiftsområde och 

hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner påkallade. 

13.6.2. Valberedningen 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med 

undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval29. 

  

                                                

29 Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

 Kommunstyrelsen   2019-11-20 

 Barn- och utbildningsnämnden  2019-06-18 

 Kultur- och fritidsnämnden  2019-06-18 

 Samhällsbyggnadsnämnden  2019-08-21 

 Socialnämnden   2019-12-18 

 Valnämnden   2019-09-18 

Dokumentförteckning  

 (KF) Flerårsplan 2019-2021 

o Sammanställd mars 2019 

o Kompletterad sep 2019 

 (KF) Strategisk plan 2019-2022 

  

 (KF) Riktlinjer för 

o Styrning och ledning (mars 

2019) 

o Ekonomistyrning (apr 2018) 

o Intern kontroll (nov 2015) 

 

 (KF) Reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga 

nämnder (dec 2018) 

 (KF) Arbetsordning för kommun-

fullmäktige (dec 2018) 

 (KF) Delårsrapport april samt aug 

2019 

 

 (Kommunstyrelsen & nämnderna) 

o Verksamhetsplan 2019 

o Internkontrollplan 201930 

o Delårsrapport april samt 

aug 2019 

o Samtliga protokoll 2019 

 

 Kommunfullmäktiges beredningar 

o Samtliga protokoll 2019 

 

 Överförmyndaren/samverkande 

överförmyndare 

o Reglemente 

o Delegationsordning 

inklusive arbetsordning 

o Verksamhetsplan 2019-

2020 

o Dokumenthanteringsplan 

o Internkontrollplan 

o Samtliga mötes-

anteckningar 2019 

 

 

 

                                                

30 Inklusive risk- och väsentlighetsanalys för samtliga nämnder förutom socialnämnden. 



 

 

 
 

 
   

          2020-03-20 

 

Kommunens revisorer 

 
 

Till: Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Valnämnden 

Överförmyndaren 

  

  

  

Grundläggande granskning 2019 

 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning. Granskningens 

syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verk-

samhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar dock att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges 

och egna antagna mått. Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt vår bedömning i allt väsentligt 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna. Undantagen är de 

avvikelser som iakttagits i kultur- och fritidsnämndens ekonomiuppföljning. Vi bedömer vidare att 

kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i 

enlighet med riktlinjerna. Undantaget är socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll 

som avvikit på flera områden från kommunens riktlinjer. Slutligen bedömer vi att kommunens 

överförmyndare och beredningar säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med reglemente samt 

kommunfullmäktiges uppdrag. 

 

Granskningsrapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 

fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren och översänds med önskemål att erhålla ett svar 

på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. 

 

Svar önskas elektroniskt till thomas.edin@se.ey.com senast 2020-06-25 

 

 

Uddevalla den 20 mars 2020 

 

 

 

Christian Persson   Carl-Johan Sernestrand  

Ordförande    Vice ordförande 
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Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 

hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har ett uppdrag från fullmäktige ”att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet”.  

Med anledning av Bohusläns försvarsmuseums akuta kris som diskuterades för ca två år 

sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande ekonomiska svårigheter, 

lyftes frågan om hur vi som nämnd och förvaltning hanterar våra stiftelsemuseer. 

Risken var överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin 

verksamhet samtidigt som vi inte hade rätt att, enligt våra egna regler, ge ekonomiskt 

stöd. Samtidigt har vi efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 

museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och vi begärde därför ett 

uppdrag från Kommunfullmäktige att göra så och eventuellt därefter ändra i våra regler. 

Utredningsuppdraget gavs och i denna tjänsteskrivelse ger förvaltningen sin syn på 

förhållandena.  

I utredningen ingår bl a följande avsnitt: 

- Något om Regeringens hållning till kulturarv 

- Uddevalla kommuns hållning i Strategisk plan  

- Ur Kultur och fritidsnämndens strategier  

- Ur Kultur och fritidsnämndens reglemente   

- Vikten av de stiftelsedrivna museernas verksamheter för Uddevalla kommun  

- Vad är och vad gör stiftelsemuseerna  

- Det ekonomiska läget för stiftelserna   

- Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  

- Förvaltningens bedömning  

- Förvaltningens förslag på grunder för beslut om stöd 

 

Begränsningen för ekonomiskt stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet 

att redovisa vare sig ekonomi och verksamhet och att kommunala skattemedel ska 

användas till stöd åt de som behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett 

enkelt sätt att hantera den problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett 

krav på ekonomisk insyn, alltså utan den insynen kan vi inte ge ekonomiskt stöd. 

Medel till eventuellt ekonomiskt bidrag föreslås, om inte andra resurser finns 

tillgängliga, kunna fås genom omfördelning av medel som idag omfattas av riktlinjer för 

föreningsbidrag. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för 

detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av 

nämnden.  
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Hela utredningen finns som bilaga till detta tjänsteärende och i en kortare version i 

ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid  2020-05-29 

Utredning: Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd till kommunens 

stiftelsemuseer 2020-05-27 

Tjänsteskrivelse KLK  2019-04-04 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-08 § 120 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av riktlinjer 

för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel lyfts 

ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 

förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar uppdraget. 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning av utredningen Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge 

stöd till kommunens stiftelsemuseer: 

 

De fyra stiftelserna bedriver verksamheter som är av stort värde för Uddevalla kommun.  

De hjälper oss att förklara vår identitet och att förstå varför platsen vi bor på ser ut som 

den gör. Ibland behöver också kommunen den expertkunskap som stiftelserna har. 

  

I denna redogörelse utelämnas i de flesta fall Bohusläns museum vars 

verksamhetsberättelse årligen redovisas för Kultur och fritidsnämnden. 

 

Det kommunen kan begära av stiftelserna är att bevara, vårda och utveckla våra 

kulturmiljöer och vårt kulturarv. Hur man gör vår historia känd är viktigt - t.ex. vilka 

öppettider och vilken tillgänglighet man erbjuder. De stiftelsedrivna museerna spelar 

också stor roll för andra organisationer och privatpersoner, inte minst för släktforskare.  

  

Sjömanshusmuseet 

Bildare för Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum är Klubb Maritim Uddevalla, 

Sjömansklubben i Uddevalla, Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift, Stiftelsen 

Sveriges sjömanshus, Bohuslandstinget, Uddevalla hembygdsförening och Uddevalla 

kommun.   
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Stiftelsen verkar i den egna fastigheten som är landets enda bevarade mönstringshus för 

sjöfolk med ett tidstypiskt inrett mönstringskontor. I utställningar berättas om hur man 

sökte arbete till sjöss och om livet ombord i äldre tid samt om krigsseglare. Här finns 

även ett forskningsarkiv med referensbibliotek.  

 

En av museets större utmaningar är att öka öppethållandet för allmänheten.  

  

Bohusläns Försvarsmuseum 

Bohusläns Regementes Kamratförening är stiftare av Bohusläns Försvarsmuseum. 

Föreningen förvaltar och sköter också Regementsparken som kan hyras av föreningar 

och enskilda. Sedan 2019 är även Källvikenstiftelsen stiftelsebildare. 

 

Stiftelsen arbetar med bevarandet av Bohusläns regementes historia och dokumenterar 

försvaret av Bohuslän genom tiderna. I en egen byggnad och i Regementsparken med 

utomhusscen och torp, visas vapen, uniformer och försvarsmateriel. Ett stort antal 

böcker med egen forskningsverksamhet har publicerats.  

 

I verksamheten planerar man för att bevara fler föremål och digitalisera bilder och 

filmer. Man vill utveckla utställningar och historiska vandringar, öka antalet besökare 

samt ha mer utbyte med grundskolan.  

 

Stiftelsen vill utöka uthyrningen av lokalerna och öka öppethållandet för allmänheten.  

  

Backamo lägerplats  

Stiftelsebildare är Ljungskileortens Hembygdsförening, Hemvärnet och Bohusläns 

Regementes Kamratförening och sedan 2018 även Kulturföreningen Bondens dag. 

Sedan 2019 har man en arbetande styrelse. Stiftelsen arrenderar området av Uddevalla 

kommun. 

Stiftelsen arbetar i nära samarbete med Kulturföreningen Bondens Dag samt Backamo 

vänner.  

 

Stiftelsen förvaltar Backamo lägerplats och har som uppgift är att bevara områdets 

byggnader som har ett betydande kulturhistoriskt värde.    

 

Verksamheten består, förutom underhåll av miljö och byggnader, av omfattande 

uthyrningsverksamhet. Här hålls flera stora årliga evenemang, t.ex. Bondens dag. Här 

finns också vandrarhem, konferenslokaler, ställplatser för husbilar, badplats, 

fiskevatten, träningsanläggning m.m. Backamo har även använts flitigt av 

förskolebussarna.  

 

Flera projekt är påbörjade, t.ex. tömningsstation för husbilar, renovering av badplats 

med handikappanpassning och utveckling av träningsanläggningen. 
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En grupp har bildats med målsättning att bygga upp en permanent utställning om  

lägerplatsens historia. En hel del material behöver restaureras och konservator är 

vidtalad om detta. Stiftelsen fortsätter utveckla Backamo till ett självklart utflyktsmål. 

  

Det ekonomiska läget för stiftelserna   

För Stiftelsen Bohusläns museum delas finansieringsansvaret mellan Uddevalla 

kommun och Västra Götalandsregionen. En tredje stiftande part är Bohusläns 

hembygdsförbund som dock inte bidrar finansiellt. Kommunen skriver i uppdrag till 

museet vad den vill att organisationen ska utföra och kopplar sitt bidrag till detta 

uppdrag. Ekonomin redovisas årligen för kommunen. 

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum hade stora ekonomiska problem som löstes i och 

med att man 2019 fick in Källvikenstiftelsen som finansiär.   

 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum har mycket stora ekonomiska problem då en av 

stiftelsebildarna har dragit in sitt bidrag på 500 000 kr årligen. Samtal pågår om vad 

man kan göra åt situationen.  

  

Stiftelsen Backamo lägerplats har normalt många olika saker på gång som ger intäkter. 

  

Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  

Enligt gällande lokala regler för föreningsstöd får inte Uddevalla kommun ge bidrag till 

stiftelser. Undantag görs därför varje gång kommunen ändå väljer att ge stöd.  

 

Skälet att inte tillåta stöd till stiftelser är att stiftelserna inte är skyldiga att vara öppna 

för ekonomisk granskning. I stiftelserna Bohusläns museum och Sveriges 

Sjömanshusmuseum är kommunen en av flera stiftelsebildare och har därmed insyn i 

ekonomin. För Backamos del äger kommunen marken och byggnaderna som stiftelsen 

arbetar för att bevara, varigenom samhället slipper dessa kostnader. 

 

Förvaltningens bedömning  

Kultur och fritids bedömning är att stiftelsemuseerna är av stort värde. Vilja till stöd 

finns därför från förvaltningen, men möjligheterna begränsas av brist på tillgängliga 

medel och nuvarande lokala regler. 

 

Kultur och fritids regelsystem för föreningsbidrag omfattar således inte 

stiftelsemuseerna. Förvaltningen har även i uppdrag att se över gällande bidragssystem, 

i vilken detta resonemang förs. Det är dock ett omfattande arbete som kommer pågå 

under en relativt lång tid framöver.  

Kultur och fritid bedömer att Uddevalla kommun bör göra det möjligt att ge 

stiftelsemuseerna ekonomiskt stöd under förutsättning att stiftelsernas ekonomi 

redovisas för kommunen och att stiftelsernas arbeten är demokratiska och gagnar 

befolkningen i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun har inte laglig rätt att kräva att 

stiftelser ska redovisa sin ekonomi, men kan besluta att det är ett villkor för att ge 

ekonomiskt stöd.   
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Ett ekonomiskt stöd bör vara avhängigt någon form av avtal med varje stiftelse. 

 

Kultur och fritid anser att ekonomiskt stöd till stiftelserna kan ges för: 

• vård av vårt gemensamma kulturarv  

• pedagogisk verksamhet, särskilt för barn 

• att de utgör en resurs för forskningsverksamhet  

• att öka tillgängligheten, fysiskt och/eller digitalt  

• verksamhetens betydelse som besöksmål 

 

Vården av vårt kulturarv är viktigt och i detta arbete kan även människor som åsidosatts 

arbetsmarknaden delta.  

 

Förvaltningen kan även stödja stiftelserna på andra sätt, t.ex. att i samarbete med 

skolförvaltningen hitta former för mer utvecklat pedagogiskt arbete.  

Därutöver kan Kultur och fritid också delta i samtal rörande behovet av stöd från andra 

kulturarvsaktörer och andra finansiärer.   

 

 

 

 

Katarina Hansson Carl Casimir 

Kultur och fritidschef Kommunantikvarie 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 

Telefon 0522-69 65 40 

carl.casimir@uddevalla.se 

 

Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd 

till kommunens stiftelsemuseer  
Bakgrund  
Kultur och fritidsförvaltningen har ett Kommunfullmäktigeuppdrag ”att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet”. 

Uppdraget avser de stiftelsedrivna museerna, Sjömanshusmuseet och 

Försvarsmuseet. Förvaltningen inkluderar även Backamo i denna utredning då 

dessa har gemensamma förutsättningar. Bohusläns museum är inte inkluderat i 

aktuell utredning, men nämns här och var i detta sammanhang då de också är en 

stiftelsedriven museiverksamhet. Syftet är att beskriva museernas verksamhet och 

samhällsvärde i dagsläget samt deras framtida potential. Förvaltningen avser även 

utreda på vilka sätt Uddevalla kommun skulle kunna stötta museernas 

verksamheter framåt. Alla kommunens förvaltningar har i uppdrag att samverka 

med och stötta civilsamhället och denna utredning är en del i Kultur och fritids 

arbete med det uppdraget.  

 

I Uddevalla kommun finns fyra stiftelsedrivna museiverksamheter  

- Stiftelsen Bohusläns museum  

- Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum   

- Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum   

- Stiftelsen Backamo lägerplats  

 

En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag 

varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger sig själv, brukar man säga. 

Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, 

till exempel pengar eller fastigheter och ett särskilt långsiktigt ändamål.  

Skälen till att dessa fyra ovanstående valt stiftelsen som organisationsform är 

avsikten att skapa en organisation som är långsiktigt bestående över tid och där 

arbetet inte ska riskera att utsättas för tillfälliga omständigheter. En stiftelses 

statuter, dvs det man bestämt att man ska göra, är svåra att ändra och kräver ofta 

permutation godkänd av Länsstyrelsen. Men en stiftelse kan sättas i konkurs av 

domstol om den förlorat sin ekonomiska bärkraft. 

 

Kultur och fritidsförvaltningens nuvarande regler för bidrag kan ej utges till 

stiftelser och undantag har därför varje år fått göras av Kultur- och 

fritidsnämnden. 
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Relation till styrande dokument  
Något om Regeringens hållning till kulturarv 

När vi ska förstå oss själva och det samhälle vi är en del av, är det en 

grundläggande mänsklig drivkraft att utgå ifrån det som har varit. Detta är den 

svenska regeringens hållning till kulturarvspolitiken; kulturarvet är en 

angelägenhet för alla och alla måste ha möjlighet att ta del av den kunskap den 

rymmer. Kulturarvet består av värden i form av kollektiva minnen, bildning, 

kunskap och konstnärliga upplevelse, där bredden av kulturuttryck är centralt. 

Likaså fyller kulturarv en viktig funktion i identitetsskapande och 

gruppgemenskaper, likväl som möjlighet till individuell frigörelse och kritik mot 

rådande system.  

 

Uddevalla kommuns hållning i Strategisk plan 2019-2022 – Riktningar  

 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region  

“I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av 

regionens fyra delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en 

tillväxtmotor är kopplingen till kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för 

handel och kultur”…  

Värdeord: mötesplats för handel och kultur  

 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans   

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och 

näringsliv. Detta skapas i samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett 

hållbart samhälle.   

Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, 

aktivitetscentra och idéburet offentligt partnerskap (IOP).  

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle 

och får en bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap.   

Värdeord: ett rikt föreningsliv  

 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden   

... “Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till 

högre studier, företagande eller anställning.”  

Värdeord: en livslång lust att lära  

  

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla 

och nya miljöer möts och samspelar   

“Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen 

har utvecklats genom sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och 

utbildning”... ”i tilltalande miljöer där vi värnar, vårdar och utvecklar kultur- och 

boendemiljöer.” … “Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens 

livsmiljö och intensivt arbete pågår kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår 

fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra samhällsaktörer.”  

Värdeord: Uddevalla har en lång historia som präglar invånarnas liv. 
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Ur Strategisk plan - övergripande strategier  

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala 

kulturfastigheter ska bevaras. Även Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke 

med Gustafsberg och Lyckorna som särskilda landmärken, ska utvecklas och 

stärkas för att synliggöra våra besöksmål.  

Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social 

delaktighet har bättre hälsa och välmående. Därför strävar vi efter att åstadkomma 

integration, inkludering och delaktighet. Vi gör detta genom 

arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder, men även genom att 

stötta kulturverksamhet och föreningar och med deras hjälp skapa ett samarbete 

som gör att kommunen och civilsamhället tillsammans når fler invånare. 

  

Uddevalla kommun har alltså i Strategisk plan tydligt tagit fasta på värdet av 

kulturarv. Det beskrivs som en viktig kugge i utvecklingen av Uddevalla med 

kulturella mötesplatser och som en självklar och för besöksnäringen viktig 

tillväxtmotor i regionen. Kulturarvet beskrivs också som en utgångspunkt i 

samhällsplaneringen för att kulturarvet ska säkras till kommande generationer. 

 

Ur Kultur och fritidsnämndens strategier  

Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet  

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

Kultur och fritid ska främja ett livslångt lärande  

 

Ur Kultur och fritidsnämndens reglemente   

§ 2 Särskilda uppgifter 

I kultur och fritidsnämndens uppgifter ingår bl.a. att  

- sätta barns och ungdomars rätt till kultur och fritid främst, genom att de får 

delta, uppleva, påverka och skapa utifrån sina egna förutsättningar 

- aktivt stödja föreningar, organisationer och enskilda som verkar inom kultur-, 

idrotts-, och fritidsområdet 

- verka för att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden 

karaktäristiska byggnader och miljöer, bevaras, vårdas och används 

- bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning 

- fastställa normer och regler och fördela kommunens anslag och bidrag till 

föreningsverksamhet, studieförbund, invandrar-, handikapp- och m.fl. 

organisationer samt ansvara för kommunens totala bidragsstatistik 

 

Kultur och fritidsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden  

- bidrag till föreningar, organisationer och enskilda i enlighet med de riktlinjer 

fullmäktige föreskrivit 

  

 

 

 

 



 Utredning 4 (9) 

 2019-05-27 Dnr: 2019/00083   

 

 

Vikten av de stiftelsedrivna museernas verksamheter för Uddevalla 

kommun  
De fyra stiftelserna bedriver verksamheter som är av stort värde för Uddevalla 

kommun, kommunens invånare, kommande befolkning, samt tillresande. 

Stiftelserna hjälper oss att förklara vår identitet och att förstå varför platsen vi bor 

på ser ut som den gör. 

 

Ibland har också kommunen behov av experthjälp, det kan gälla äldre 

förhållanden som påverkar oss i nutid och framtid, stöd vid framtagande av 

planeringsunderlag, namnsättning av platser, bakgrunder till vår kollektiva 

identitet, etc. Här spelar stiftelserna, liksom våra kulturarvsföreningar, ofta en stor 

och viktig roll.   

  

Det kommunen kan begära av dessa stiftelser handlar oftast om att bevara, vårda 

och utveckla, att på något sätt arbeta med kulturmiljöer och kulturarv, vår 

gemensamma historia. Men också om sättet man gör det på. Hur man arbetar för 

att göra vår historia känd och tillgänglig är viktigt och t ex handlar det om vilka 

öppettider och vilken tillgänglighet man kan erbjuda.  

 

Kulturarven är flera och de olika stiftelsemuseernas specialiseringar kan ge 

särskilt djup och rikt innehåll. Kommunen önskar också att kulturarvet sätts i 

olika sammanhang, inte minst i relation till vår samtid.   

 

De stiftelsedrivna museerna spelar också stor roll för andra organisationer och 

privatpersoner, inte minst viktigt för t ex släktforskare.  

  

I denna redogörelse utelämnas Bohusläns museum vars verksamhetsberättelse 

årligen redovisas för Kultur och fritidsnämnden vilka också utser två av 

ledamöterna till stiftelsestyrelsen.  

 

Sjömanshusmuseet   www.sjomanshusmuseum.se  

Stiftelsen Sveriges sjömanshusmuseum verkar utifrån och i den egna fastigheten i 

Uddevalla. Denna byggnad är ett mycket viktigt kulturarv i sig, då det är landets 

enda bevarade mönstringshus för sjöfolk, med dessutom ett tidstypiskt inrett 

mönstringskontor.   

 

I utställningar berättas historien om hur man sökte arbete till sjöss och om livet 

ombord i äldre tid, samt om krigsseglare. Man vill levandegöra sjöfolkets 

betingelser och sjömanshusens verksamhet från deras tillkomst 1748 till 

avvecklingen 1969. Här finns även ett forskningsarkiv med referensbibliotek. 

Arkivet innehåller bl a mönstringsrullor, inskrivningshandlingar och 

fartygsregister, vilket är av stor betydelse för släktforskare och fartygshistoriker. 

Viss försäljning av framför allt sjöfartslitteratur förekommer. Lokalerna uthyrs då 

och då, vilket kan utökas. Stiftelsen har en vänförening:  Vänkretsen Sveriges 

sjömanshusmuseum.  
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Stiftelsebildare för Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum är Klubb Maritim 

Uddevalla, Sjömansklubben i Uddevalla, Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs 

Stift, Stiftelsen Sveriges sjömanshus (med säte i Stockholm), Bohuslandstinget, 

Uddevalla hembygdsförening och Uddevalla kommun.   

 

Ett skolsamarbete om sjöfartsrekrytering planeras tillsammans med 

Transportstyrelsen. Museet funderar också i denna stund på hur ett firande av 

museets 25-årsjubileum skulle kunna arrangeras, kanske med besök av 

stockholmstiftelsens styrelse på ett möte med någon slags aktivitet.  

 

En av museets större utmaningar handlar om resurser för att öka öppethållandet 

för allmänheten.  

  

Bohusläns försvarsmuseum   www.bohuslans-forsvarsmuseum.se  

Denna stiftelse arbetar med bevarandet av Bohusläns regementes historia och 

dokumenterar försvaret av Bohuslän genom tiderna. I en egen byggnad, uppförd 

för ändamålet, plus Regementsparken med tillhörande utomhusscen och torp, 

visas vapen, uniformer och försvarsmateriel. Här finns dessutom en unik samling 

dokument, bilder och filmer.  

 

Man bedriver även forskning och registrering av soldater, båtsmän och torpställen, 

vilket är av stor betydelse för släktforskare. Museibyggnaden i Regementsparken 

har utställningar och berättar på flera sätt om Bohusläns omfattande 

försvarshistoria, bl.a. har ett stort antal böcker med egen forskningsverksamhet 

publicerats, vilka försäljs tillsammans med andra föremål.  

 

Lokalerna uthyrs då och då, något man planerar för att utöka.  

 

Bohusläns Regementes Kamratförening bildades 1936. Kamratföreningen är 

stiftare av och samarbetar med Bohusläns Försvarsmuseum. Kamratföreningen 

förvaltar och sköter Regementsparken som kan hyras av föreningar och enskilda 

för trivsamma utomhusaktiviteter under vår- och sommarperioden. Sedan 2019 är 

också Källvikenstiftelsen stiftelsebildare till Stiftelsen Bohusläns 

försvarsmuseum. 

 

I verksamheten planerar man för att bevara fler föremål och digitalisera bilder och 

filmer med hjälp av Bohusläns museum. Man vill utveckla utställningar och öka 

antalet besökare både digitala och fysiska, samt verka för mera utbyte med skolan 

riktat mot grundskolan, samt utveckla historiska vandringar, skyltar, QR-koder, 

genom bl a Natur och kulturguiden.  

 

En av museets större utmaningar handlar om resurser för att öka öppethållandet 

för allmänheten.  
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Backamo lägerplats    www.backamolagerplats.se  

Stiftelsen förvaltar området Backamo lägerplats. Från och med år 1724 blir 

Backamo ordinarie mötesplats för Riksänkedrottningens livregemente till häst 

södra bataljon. Mycket talar för att man nyttjat Backamo sedan slutet av 1600-

talet. I området finns ett stort antal byggnader med betydande kulturhistoriskt 

värde från framför allt 1800-talet.   

 

När I 17 lades ner 1992 såldes området av staten till Uddevalla kommun för en 

krona. Området arrenderas sedan av stiftelsen.   

Stiftelsens uppgift är att bevara områdets kulturella byggnader och flera miljoner 

har investerats under de senaste 20 åren. Stiftelsen arbetar i nära samarbete med 

Kulurföreningen Bondens Dag samt Backamo vänner, båda en sorts stödförening 

vars ändamål är att ” …i samråd med Stiftelsen Backamo Lägerplats främja 

verksamheten vid Backamo lägerplats…”  

 

Verksamheten består förutom underhåll av miljö och byggnader av omfattande 

uthyrningsverksamhet till föreningar mfl. Här hålls flera stora årliga evenemang 

som Bondens dag, som är ett av Bohusläns största besöksevent A-Bombers Old 

Style Weekend, Backamo Bakluckeloppis, marknader, auktioner, musik, 

kulturarrangemang, djur och motorträffar. Här finns också vandrarhem, lokaler för 

konferens, ställplatser för husbilar, badplats, fiskevatten, träningsanläggning m.m.   

Området är öppet för allmänheten och har en tid använts flitigt av 

förskolebussarna från omgivningarna.  

 

Stiftelsen har ett antal projekt påbörjade som t ex tömningstation för husbilar, 

renovering av badplats med handikappanpassning, utveckling av 

träningsanläggningen m m 

 

Stiftelsebildare är Ljungskileortens Hembygdsförening, hemvärnet och Kungl. 

Bohusläns Regementes Kamratförening och sedan 2018 Kulturföreningen 

Bondens dag. Sedan 2019 har man en arbetande styrelse.  

 

En utställargrupp har bildats för att berätta mer om platsens och dess historia. 

Målsättningen är att kunna bygga upp en permanent utställning som beskriver 

lägerplatsens historia. Från interneringstiden 1945 finns en hel del material som 

behöver restaureras och konservator är vidtalad och kommer att påbörja arbetet i 

begränsad omfattning beroende av ekonomi.  

 

Stiftelsen fortsätter att utveckla så att Backamo är ett självklart utflyktsmål, en 

plats för stora och små event och där intressant historia berättas.  
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Det ekonomiska läget för stiftelserna   
Bidragen till stiftelserna har varit mycket olika och det ekonomiska läget för de 

fyra stiftelserna har varit och är även i nuläget varierat.   

 

Stiftelsen Bohusläns museum är när det gäller finansieringen hälftenägd mellan 

Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen. En tredje stiftande part är 

Bohusläns hembygdsförbund som dock inte kan bidra finansiellt. Ekonomin har 

varje år redovisats för kommunen. Kommunen skriver i uppdrag till museet vad 

kommunen vill att organisationen ska utföra och kopplar sitt bidrag till detta 

uppdrag. 

 

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum hade stora ekonomiska problem som dock 

löstes i början av 2019 i och med att man fick in en ny finansiär, 

Källvikenstiftelsen.   

 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla har mycket stora ekonomiska 

problem då en av stiftelsebildarna, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus med säte i 

Stockholm, har dragit in sitt bidrag på 500 000 kr årligen. Samtal pågår om vad 

man kan göra åt situationen. Förnärvarande verkar mycket av diskussionen handla 

mer om hur man kan minska sina utgifter än att öka sitt engagemang.  

  

Stiftelsen Backamo lägerplats har normalt många olika saker på gång som ger 

intäkter och har i dagsläget endast ställt frågan om ersättning för de kommunala 

verksamheter som nyttjar området, huvudsakligen förskolor, samt om hjälp till 

parkering vid flygfältet som är en fastighetsrättslig fråga relativt kommunen som 

äger ifrågavarande mark.  

  

Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  
Vissa delar av verksamheterna är beroende av ekonomiskt stöd. Enligt gällande 

lokala regler för föreningsstöd får inte Uddevalla kommun ge bidrag till stiftelser. 

Undantag görs därför varje gång kommunen ändå väljer att ge stöd. Skälet att inte 

tillåta stöd till stiftelser är att stiftelseformen inte är skyldig att vara öppen för 

ekonomisk granskning.  

 

I två av stiftelserna är kommunen dock en av flera stiftelsebildare, det gäller 

Bohusläns museum där kommunen utser två ledamöter till stiftelsestyrelsen och 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla där kommunen har en 

adjungerad post i stiftelsestyrelsen. För Backamos del äger kommunen marken 

och byggnaderna som stiftelsen arbetar för att bevara, varigenom samhället 

slipper dessa kostnader. 

 

Kultur och fritidsförvaltningens bedömning är att stiftelsemuseerna är av stort 

värde för kommunen och att de uträttar mycket såväl för Uddevallas befolkning 

som för tillresta. Vilja till stöd finns därför från förvaltningen, men möjligheterna 

är begränsade i och med nuvarande lokala regler som nämns ovan samt 

tillgängliga medel.  
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Kultur och fritids regelsystem för föreningsbidrag omfattar således inte 

stiftelsemuseerna och utformningen av befintliga regler omfattar heller inte 

stiftelsemuseernas värde för samhället. Förvaltningen har ytterligare ett uppdrag, 

att se över gällande bidragssystem, i vilken detta resonemang förs. Det är dock ett 

mycket omfattande arbete som kommer pågå under en relativt lång tid framöver.  

 

Förvaltningens bedömning  
Kultur och fritidsförvaltningen bedömer att Uddevalla kommun bör göra det 

möjligt att ge stiftelsemuseerna någon form av ekonomiskt stöd. Förutsättningen 

för stöd måste då vara att stiftelsernas ekonomi redovisas för kommunen och att 

stiftelsernas arbeten är demokratiska och fortsatt gagnar befolkningen i Uddevalla 

kommun. Uddevalla kommun har inte laglig rätt att kräva att stiftelser ska 

redovisa sin ekonomi, men kan besluta att det är ett villkor för att ge ekonomiskt 

stöd.   

 

Är det så att stiftelsens verksamhet svarar mot behov som kommunen har, eller 

löser frågor som kommunen ställer, så bekräftar det verksamhetens berättigande 

ur kommunalt perspektiv.   

Ett ekonomiskt stöd bör vara avhängigt någon form av avtal med varje stiftelse 

och storleken på stödet bör ges i dialogbaserad form utifrån den givna ekonomiska 

ramen.   

 

Förvaltningens förslag på grunder för beslut om stöd 
Även om Kultur och fritidsförvaltningens resurser är begränsade kan Kultur och 

fritid tydligare visa vad man anser gynnar befolkningen och där skattemedel, i 

mån av möjlighet, skulle kunna användas. Svarar stiftelsens verksamhet mot 

behov som kommunen har, eller löser frågor som kommunen ställer, så bekräftar 

det verksamhetens berättigande ur kommunalt perspektiv. 

 

Arbete med vårt gemensamma kulturarv, kan utgöra en grund för stöd. Att vårda 

och bruka platser, samlingar och berättelser med särskilt kulturhistoriskt värde är 

en angelägen uppgift. Här handlar det om att förvalta och utveckla berättandet om 

viktiga delar av Uddevallas kulturarv och bebyggelsehistoria, samt att arbeta med 

delar av det lokala kollektiva minnet, dvs det som finns här och ingen annanstans. 

Däri ingår att tillhandahålla och underhålla en fysisk plats för dessa minnen, 

liksom att vårda och bruka samlingar. 

 

Prioriterade när Uddevalla kommun ska ge stöd är alltid Barn och ungdom, 

liksom att de verksamheter som utförs ska vara tillgängliga för alla och möjligt att 

delta i för alla. Utgångspunkten är alltså en demokratisk syn, med betoning på de 

unga i samhället.  

 

För många kulturarvsföreningar är det inte tydligt hur stor del av verksamheten 

som vänder sig till barn och ungdom och man har heller inte barn som 

medlemmar som räknas för sig. Det som utförs görs ofta för alla, alltså även för 
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barn och inte ens bara för oss som lever nu. Kommande generationer är viktiga i 

allt kulturarvsarbete. Några verksamheter har därutöver särskilt bjudit skolgrupper 

till visningar och samarbeten, vilket naturligtvis extra uppskattas av kommunen 

och kommunens skolor.  

 

- Att samverka med andra kulturarvsaktörer ger ofta positiva effekter.  

- Pedagogisk verksamhet uppskattas, särskilt till barn.  

- Att utgöra en resurs för forskningsverksamhet är av betydelse.  

- Kulturarv som sätts i relation till vår samtid kan förhöja kunskap och förståelse 

på ett positivt sätt.   

- Tillgänglighet är en prioriterad fråga generellt för kommunen. Det kan såväl 

handla om att människor fysiskt ska kunna närma sig, som att verksamheten ska 

ha bra öppettider och/eller möjligheter att delta digitalt.  

- Verksamhetens besöksantal och betydelse som besöksmål för turismen är en 

värdefull sak för kommunen även om det inte ingår i Kultur och fritids 

verksamhetsmål. 

- Arbete med kulturarv är meningsfullt, inte minst för människor med 

funktionshinder. Med god arbetsledning kan även människor som åsidosatts 

arbetsmarknaden utföra nyttiga arbetsuppgifter och känna sig behövda. Att 

erbjuda meningsfull sysselsättning för människor med problem på ordinarie 

arbetsmarknad är inte en sak som Kultur och fritid ska sätta pris på, men det är 

naturligtvis till gagn för kommunen i stort. 

 

Förvaltningen kan även vara behjälplig på annat sätt än med rent ekonomiskt stöd. 

Det kan t ex handla om att hitta former för mer utvecklat pedagogiskt arbete riktat 

direkt till ortens skolbarn och i samarbete med skolförvaltningen.  

 

Ett första möte mellan Kultur och fritid, Barn och utbildningsförvaltningen, samt 

de kulturarvsstiftelser som här diskuteras, har planerats men inte varit möjligt att 

genomföra under våren 2020, utan får skjutas på framtiden. En förhoppning är att 

det ska bli möjligt till hösten. Därutöver kan Kultur och fritidsförvaltningen också 

delta i samtal rörande behovet av stöd från andra kulturarvsaktörer och andra 

finansiärer.   

 

 

Förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av 

riktlinjer för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för 

museistiftelser. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett 

regelverk för detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på 

delegation av nämnden. 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar 

uppdraget. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2019-04-04 Dnr KS 2018/00855 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 

hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Bohusläns försvarsmuseum ansökte i juni 2018 om ekonomiskt stöd för att kunna 

bedriva sin verksamhet vidare då stiftelsens ekonomiska situation riskerade att 

verksamheten skulle tvingas avvecklas.  

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslog i november 2018 dels att kommunstyrelsen skulle 

bevilja ett tillfälligt stöd till förvarsmuseet och dels att kommunfullmäktige skulle ge 

nämnden i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och 

Sjömanshusmuseet. Efter kontakter med förvarsmuseet ombads kommunen avvakta 

med stödfrågan då det pågick samtal med andra samarbetsparter som senare visade sig 

kunna lösa driftkostnaderna den närmaste tiden. Stiftelsen har dock sagt sig vara 

intresserad av fortsatt samtal med kommunen för finansiering på längre sikt.  

 

I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer, varav ett är Bohusläns museum som 

kommunen beviljar ett årligt bidrag till, grundat på årliga avtal mellan museet och 

kommunen. Bohusläns museum är inte inkluderat i förslaget. Museerna, i egenskap av 

stiftelser, ligger utanför reglerna för föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen 

hanterar.  

 

De andra två lokala museerna är Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Kultur och 

fritidsförvaltningen ser ett behov av att utreda hur kommunen långsiktigt ska förhålla 

sig till det historiska värdet och attraktionskraften dessa verksamheter har samt 

eventuellt ekonomiskt stöd.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen anser att man inte bör besluta om bidrag till endast ett av 

de lokala museerna. Frågan bör istället utredas mer övergripande. Värdet av 

verksamheterna är av principiell karaktär och utredningen bör inkludera frågan om 

mervärden i form av ett ökat samarbete mellan museerna och kommunen. Frågan bör 

även angå fler förvaltningar, varför dessa kan involveras. Förvaltningen föreslog 

ursprungligen att utredningen skulle vara färdigställd i juni, men då saken av ovan 

nämnda skäl dragit ut på tiden bör målet snarare vara att färdigställandet ska ske någon 

gång under hösten 2019.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-06 § 159. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2019-04-04 Dnr KS 2018/00855 

  

 

 

 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06. 

Ansökan från Bohusläns försvarsmuseum om ekonomiskt stöd.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Utredning, med förslag, ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige hösten 2019.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Expediera till 

Kultur- och fritidsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-05-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 2018/00855  

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Bohusläns försvarsmuseum ansökte i juni 2018 om ekonomiskt stöd för att kunna 

bedriva sin verksamhet vidare då stiftelsens ekonomiska situation riskerade att 

verksamheten skulle tvingas avvecklas.  

  

Kultur- och fritidsnämnden föreslog i november 2018 dels att kommunstyrelsen skulle 

bevilja ett tillfälligt stöd till förvarsmuseet och dels att kommunfullmäktige skulle ge 

nämnden i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och 

Sjömanshusmuseet. Efter kontakter med förvarsmuseet ombads kommunen avvakta 

med stödfrågan då det pågick samtal med andra samarbetsparter som senare visade sig 

kunna lösa driftkostnaderna den närmaste tiden. Stiftelsen har dock sagt sig vara 

intresserad av fortsatt samtal med kommunen för finansiering på längre sikt.  

  

I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer, varav ett är Bohusläns museum som 

kommunen beviljar ett årligt bidrag till, grundat på årliga avtal mellan museet och 

kommunen. Bohusläns museum är inte inkluderat i förslaget. Museerna, i egenskap av 

stiftelser, ligger utanför reglerna för föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen 

hanterar.  

  

De andra två lokala museerna är Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Kultur och 

fritidsförvaltningen ser ett behov av att utreda hur kommunen långsiktigt ska förhålla 

sig till det historiska värdet och attraktionskraften dessa verksamheter har samt 

eventuellt ekonomiskt stöd.  

  

Kultur och fritidsförvaltningen anser att man inte bör besluta om bidrag till endast ett av 

de lokala museerna. Frågan bör istället utredas mer övergripande. Värdet av 

verksamheterna är av principiell karaktär och utredningen bör inkludera frågan om 

mervärden i form av ett ökat samarbete mellan museerna och kommunen. Frågan bör 

även angå fler förvaltningar, varför dessa kan involveras. Förvaltningen föreslog 

ursprungligen att utredningen skulle vara färdigställd i juni, men då saken av ovan 

nämnda skäl dragit ut på tiden bör målet snarare vara att färdigställandet ska ske någon 

gång under hösten 2019.   

 

Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-24 § 104 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-06 § 159. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06. 

Ansökan från Bohusläns försvarsmuseum om ekonomiskt stöd.      



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-05-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 120 

 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.      

            

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Utredning, med förslag, ska återrapporteras till 

kommunfullmäktige hösten 2019.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-05-13 

Elving Andersson, Anna-Lena Heydar, Johanna Ramneskär 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-13 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-05-14 

Kultur och fritidsnämnden 

Bohusläns försvarsmuseum 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-06-05 Dnr KFN 2020/00039 

  

 

Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir  

Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Ändrad lånetid av konstverket Étude Éclairage av Anders Zorn  

Sammanfattning 

Då Nationalmuseum tvingats hålla stängt av Covid-skäl är inte planerad lånetid för 

kommunens konstverk Étudé Éclairage av Anders Zorn längre aktuell. Istället önskas en 

ny lånetid till en utställning under tiden 2021-02-18 till 2021-08-28. 

 

Bohusläns museum som ska hantera lånet konkret ser inget problem med framflyttat 

utlån. 

 

Samma krav på försiktighet vid lagring och transport av konstverket gäller även under 

denna låneperiod. 

 

Vad gäller eventuellt lån även till museet i Haag har ännu ingen ny förfrågan inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-06-05 

Ny låneförfrågan från Nationalmuseum 2020-06-03 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godtar förfrågan om ändrad lånetid till 2021-02-18 till 

2021-08-28 för konstverket Étude Èclairage av Anders Zorn till Nationalmuseum i 

Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Carl Casimir 

Kultur och fritidschef Kommunantikvarie 

Skickas till 

Bohusläns museum 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2020-06-08 Dnr KFN 2020/00006 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-06-15 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nr 1 om att upphäva Kultur och fritidsnämndens beslut  

2020-04-22 att avveckla Kärr som kommunal badplats 

 

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till Ljungskile 

Segelsällskap 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 

 

jofl02
Maskinskriven text
13.



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-06-08 Dnr KFN 2020/00005 

  

 

Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2020-06-15 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Justering av kommunbidrag 2020 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-05-06 

 beslut KS 2020-05-27 § 159 

 

Månadsrapport KULF - antal ärenden 

Månadsrapport UAK - antal ärenden 

 

Granskning rörande detaljplan Restenäs 2 m.fl. 

 planbeskrivning 

 plankarta 

 samrådsredogörelse 

 underrättelse 

 

Granskning rörande detaljplan; Resteröds-Strand 3:1 m.fl. 

 planbeskrivning 

 plankarta 

 samrådsredogörelse 

 underrättelse 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

 beslut KF 2020-05-13 § 117 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-04-03 

  

Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 

 beslut ekonomiutskottet 2020-04-20 § 23 

 beslut KF 2020-05-13 § 118 

 beslut KS 2020-04-29 § 125 

 tjänsteskrivelse KLK 2020-04-16 

 Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel 

 

Överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Uddevalla kommun angående 

Bohusleden och Kuststigen 

 beslut  KS 2020-05-27 § 160 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-06-08 Dnr KFN 2020/00005 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Stefan Apelman 

Kultur och fritidschef Webbredaktör 
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