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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid  Sammanträdesrum Bäve kl. 09.00  onsdagen den 6 oktober 2021  
  
Ordförande Annelie Högberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr KFN 267051  

 

2.  Fastställande av dagordning 
Dnr KFN 274259  

 

3.  Anmälan om jäv 
Dnr KFN 276002  

 

4.  Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 
Dnr KFN 276211  

09.05-09.35 

Projektledare 

5.  Information: arbetet med Kulturstråket 
Dnr KFN 276269  

10.00 

Projektledare 

6.  Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt 
Dnr KFN 2021/00044  

10.15 

7.  Medborgarförslag från Martin Bäckström om att ha löparbana-

friidrottsanläggning öppen för allmänheten vissa tider dagligen 
Dnr KFN 2020/00118  

 

8.  Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i 

centrum 
Dnr KFN 2021/00029  

 

9.  Revidering av kultur och fritidsnämndens delegationsordning  
Dnr KFN 2021/00108  

 

10.  Delårsrapport augusti 2021, kultur och fritid 
Dnr KFN 2021/00112  

 

11.  Ledamotsinitiativ om upprustning av Kungsparken i Ljungskile  
Dnr KFN 2021/00071  
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Föredragningslista Föredragande 

12.  Fastställande av kultur och fritidsnämnden sammanträdesdatum 2022 
Dnr KFN 2021/00100  

 

13.  Ändrad representation från Kultur och fritidsnämnden till styrgruppen 

för Idrottsalliansen, Uddevalla Elitidrottsgymnasium 
Dnr KFN 2021/00110  

 

14.  Förvaltningschefen informerar 
Dnr KFN 267055  

 

15.  Ordförande informerar 
Dnr KFN 267054  

 

16.  Redovisning av anmälningsärenden 2021 
Dnr KFN 2021/00003  

 

17.  Nämndens egna överläggningar: budgetarbete 
Dnr KFN 276988  

11.00-12.00 

13.00-13.30 

18.  Nämndens egna överläggningar: bidragssystem 
Dnr KFN 276987  

13.45-16.30  

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

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

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-09-17 Dnr KFN 2021/00044 

  

 

Handläggare 

Utredare Åsa Andersson 

Telefon 0522-69 64 44 
asa.andersson@uddevalla.se 

 

Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt 

Sammanfattning 

Klass 9 A på Västerskolan har skickat ett medborgarförslag om att låta ungdomar ha mer 

roligt med hjälp av sport och annat. Förslagsställaren menar att det saknas aktiviteter som 

hjälper unga till en bra fritid. 

 

I Verksamhetsplanen för 2021-2023 anges att kultur och fritidsnämndens mål är att skapa 

verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar 

samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare i Uddevalla. 

Tillsamman med klass 9A på Västerskolan har vi ((Jonas Källman, Lotta Henriksson, 

David Gylfe (Mobila fritidsledarteamet) och Åsa Andersson (Utredare)) därför jobbat i 8 

fokusgrupper i syfte att vidareutveckla ovanstående förslag. Fokusgrupperna 

genomfördes parallellt under en 90-minuters-lektion i samhällskunskap i ordinarie 

klassrum på Västerskolan. Klassläraren och två socialpedagoger från Västerskolan hjälpte 

till att genomföra samtalsprocesserna. Samtliga fokusgrupper hjälptes sedan åt att 

sammanställa insamlad data på klassrummets whiteboard-tavla. 

 

Att ha mer roligt med hjälp av sport och annat handlar för klass 9A till stor del om att 

kunna utöva ”spontana” aktiviteter i ett sammanhang där man känner gemenskap. Det 

handlar om verksamheter där man kan delta när man själv vill och med den intensitet som 

man själv bedömer lämplig. ”Man ska inte behöva bli svettig jämt” är en återkommande 

kommentar. En annan kommentar är att ”det är viktigt att det också finns ett ställe att 

hänga på, dit man kan gå när man inte vill vara med men ändå vara med”. Viktigt är också 

att man kan påverka innehållet i aktiviteten. Det får också gärna vara personer med olika 

kunskaper och kunskapsnivåer som deltar i aktiviteten. Stämningen ska vara sådan att 

man kan lära av varandra. Skolan är också en bra miljö för att genomföra aktiviteter i. 

”Hit vet vi att vi får gå” säger några. Med detta menas att de känner sig välkomna och att 

det är lätt att komma till platsen. 

 

Klass 9 A ger också en mängd konkreta idéer om vad sport och annat kan handla om. Allt 

från dans och olika bollsporter till löpning, styrketräning och att meka med olika fordon. 

Det finns olika åsikter om när på dygnet dessa aktiviteter ska ske. De som redan är 

engagerade i organiserade fritidsaktiviteter tycker ofta att aktiviteterna ska ske under 

senare kvällstid. För dessa ungdomar är det viktigt att komma hem direkt efter skolan för 

att hinna äta, göra läxor och delta i ordinarie träningar. De som inte är engagerade i 

organiserade fritidsaktiviteter tycker ofta att aktiviteterna ska ske direkt i anslutning till 

att man slutar skola, dvs. innan man går hem för att äta och göra läxor. Dessa personer 

påtalar också vikten av att det finns något slags mellanmål att äta i anslutning till 

aktiviteterna. 
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-09-17 Dnr KFN 2021/00044 

  

 

 

 

För att komma vidare med medborgarförslaget har vi tillsammans med klass 9 A bestämt 

att kultur och fritidsförvaltningen via avdelningen Unga ska söka pengar hos 

Hälsopolitiska rådet i syfte att utveckla och pröva en lågintensiv fritidsverksamhet i 

anslutning till någon högstadieskola i Uddevalla. Anledningen till vi inte pekat ut vilken 

högstadieskola det kan komma att handla om är att klass 9 A nu sprids åt olika håll via 

sina gymnasieval. På sikt handlar det dock om att skapa trygga mötesplatser öppna för 

påverkan. Mötesplatser där fysiska aktiviteter inte är färdigdefinierade redan från början 

och där vi välkomnar oförutsedda idéer. Mötesplatser där vi kan svettas och inte svettas, 

vara erfarna och oerfarna, röra oss och vara stilla. Tillsammans. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-14 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 58 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag, 2021-01-26 § 8 

Ungdomsförslag från Klass 9A Västerskolan 2021-01-20 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att kultur och fritidsförvaltningen under hösten 2021 gör en ansökan till Hälsopolitiska 

rådet i syfte att utveckla och pröva en lågintensiv fritidsverksamhet inriktad på fysisk 

aktivitet i anslutning till någon högstadieskola i Uddevalla. Med detta anser kultur och 

fritidsnämnden medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Åsa Andersson 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Förslagsställarna  

Kommunfullmäktige 

Ungdomsfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2020/00595  

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att låta ungdomar ha 
mer roligt  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-03-15 

Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-03-16 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sekreterare för ungdomsfullmäktige 

 

 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2020/00595  

Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt  

Sammanfattning 

Ett ungdomsförslag har inkommit om att ge ungdomar möjlighet till att ha mer roligt på 

fritiden, till exempel genom olika sportaktiviteter med mera. 

 

Ungdomsfullmäktige har diskuterat liknande förslag tidigare, och kommer att fortsätta med 

det. Ungdomsfullmäktige står bakom det, men behöver vidareutveckla det innan det tas 

vidare. 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag, daterat 2020-01-20 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att ställa sig bakom ungdomsförslaget 
 



1

Josefin Florell

Från: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige
Skickat: den 13 mars 2020 10:14
Till: Josefin Florell
Ämne: VB: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

________________________________________ 
Från: no‐reply@uddevalla.se <no‐reply@uddevalla.se> 
Skickat: den 20 januari 2020 15:50 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 

Skola/klass: 
Västerskola 9A 

Lämna förslag 
Jag vill ge ett förslag att man borde låta ungdomar skall ha mer roligt i nån sort av sport eller något i samma form då 
dem kan göra något som hjäper dem på deras fritid 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-09-08 Dnr KFN 2020/00118 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Adam Gistedt 

Telefon 0522-69 64 37 
adam.gistedt@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Martin Bäckström om att ha löparbana-

friidrottsanläggning öppen för allmänheten vissa tider 

dagligen 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen har mottagit medborgarförslag att göra Rimnersvallen 

mera tillgänglig för löpning för allmänheten.  

 

Kultur och fritidsnämnden avslog 2020-01-22 (§ 7) ett medborgarförslag med liknande 

intention. Under hösten och våren 2020 respektive 2021 har löparbanorna emellertid 

varit belysta för att föreningar under tid av pandemi inte skulle behöva trängas i 

Rimnershallen. Detta har fungerat väl. 

 

Påbörjas ingen ombyggnation av Rimnersvallen under hösten anser förvaltningen att 

man i likhet med intentionen i medborgarförslaget arbetar för att göra Rimnersvallen 

tillgänglig för allmänheten någon eller några dagar i veckan genom att ha tänt 

belysningen. Om ingen ombyggnation av Rimnersvallen sker måste belysningen dock 

bytas ut då den är uttjänt. Detta för med sig en kostnad som behöver hanteras i 

budgetarbetet.  

 

I det fall ombyggnation påbörjas är det prioriterat för kultur och fritidsförvaltningen att 

göra den nya Rimnersvallen mera tillgänglig för allmänheten, exempelvis i form av 

allmänhetens löpning på bestämda tider likt allmänhetens åkning i Fridhemshallen. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-08 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-09 

Medborgarförslag 2020-08-02 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-01-22 § 7 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen ska sträva efter att göra Rimnersvallen mer tillgänglig för allmänheten 

genom att ha belysningen tänd en eller flera dagar i veckan. 

 

 

Annica Ryman Adam Gistedt 

Förvaltningschef Enhetschef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2021-09-08 Dnr KFN 2020/00118 

  

 

 

 

Skickas till 

Förslagsställaren  

Kommunfullmäktige 

Enhetschef anläggningar 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr KS 2020/00499  

Medborgarförslag från Martin Bäckström om att ha 
löparbana/friidrottsanläggning öppen för allmänheten vissa 
tider dagligen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-09-14 

Elving Andersson (C), Jan-Olof Andersson (S) och Christer Hasslebäck (UP)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-09-15 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 

 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 2 augusti 2020 22:25 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Motion och rörelse för alla 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag var nyligen i Falun och där har man infört att deras superfina löparbana/friidrottsanläggning 
utomhus är öppen för allmänheten vissa tider varje dag. Det har varit mycket uppskattat där och 
borde verkligen kunna appliceras även i Uddevalla. 
 
Dagens datum: 
2/8 
 
Namn: 
Martin Bäckström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KFN 2019/00150  

Medborgarförslag från Claes Gustafsson om att låta 
Rimnershallen vara öppen samt upplyst under kvällar 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Claes Gustafsson om att tända och öppna 

Rimnershallen för allmänheten några kvällar i veckan för att uppmuntra allmänheten till 

att röra på sig. Förslaget innebär också att det ska vara kostnadsfritt och att vem som 

helst ska kunna gå dit för att springa eller motionera.    

Kommunfullmäktige har överlåtit till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet. 

  

I förslaget nämns både Rimnersvallen och Rimnershallen. När det gäller Rimnersvallen 

så är belysningen tyvärr inte anpassad för den typen av verksamhet som föreslås. 

Rimnersvallen är utrustad med belysning för arrangemang och ger en ljusstyrka på 1100 

lux vilket är energikrävande. Att hålla tänt under kvällstid skulle innebära en stor 

kostnad och ett högre slitage på utrustningen.  

Det finns ingen ekonomisk möjlighet för kultur och fritid att gratis erbjuda allmänheten 

att nyttja Rimnershallen eftersom det finns driftkostnader i samband med öppethållande. 

Däremot finns möjlighet att köpa löparkort för privatpersoner.  

  

Vill man nyttja kommunens kostnadsfria alternativ så finns våra elljusspår vid Bjursjön, 

Herrestadsfjället, Stenshult och Bredfjället.   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2019/00150 

Medborgarförslag från Claes Gustafsson 2019-10-04.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-09 § 252    

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget om att låta Rimnershallen och 

Rimnersvallen vara upplysta och tillgängliga kostnadsfritt några kvällar i veckan med 

anledning av en alltför hög driftkostnad och energianvändning vid anläggningarna. 

  

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-01-24 

Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 intygar 

Josefin Florell  

 

Skickat 2020-01-27 till  

Förslagsställaren 

 

Kommunfullmäktige 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-09-15 Dnr KFN 2021/00029 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Jonas Hansson 

Telefon 0522-69 65 48 
jonas.p.hansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i 

centrum 

Sammanfattning 

Förslagsställare, Ewy Gahnström, har lämnat in ett medborgarförslag om förläggning av 

en konstfrusen isbana som ämnar bidraga till en hållbar och levande utveckling av 

Uddevalla centrum. Kultur och fritidsförvaltningen har kontaktat både leverantörer och 

aktörer och gjort bedömningen att en sådan anläggning är en kostsam investering att 

göra. Förvaltningen har också tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, när 

väderleken tillåtit, anlagt tillfälliga isbanor i Uddevalla kommun. 

 

Initiativet går i linje med Kultur och fritidsförvaltningens ambitioner kring spontana 

mötesplatser som ger upphov till jämlika förutsättningar och god hälsa. Dock är det, ur 

ett ekonomiskt perspektiv, ett kostsamt initiativ som det inte finns utrymme för, sett till 

rådande ekonomiska ramar. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 27 

Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i centrum, 2021-01-08 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om konstfrusen isbana i centrum 

 

 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställare, Ewy Gahnström, har lämnat in ett medborgarförslag om förläggning av 

en konstfrusen isbana som ämnar bidraga till en hållbar och levande utveckling av 

Uddevalla centrum där människor i olika åldrar kan mötas för rekreation och fysisk 

utomhusaktivitet. 

 

Kultur och fritidsnämnden har under de senaste 15 åren behandlat både 

medborgarförslag och motioner med samma inriktning som inkommet 

medborgarförslag. Tidigare beslut har, i merpart av fallen, varit att avslå med anledning 

av ekonomiska skäl, begränsad kvalitet (syntetisk is), ogynnsamma markförhållanden 

samt att temporära isbanor, om förutsättningar funnits, har anlagts runt om i kommunen.  
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 Tjänsteskrivelse  
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2021-09-15 Dnr KFN 2021/00029 

  

 

 

 

 

När liknande ärende senast behandlades (2015) gav Kultur och fritidsförvaltningen på 

förslag att upprätta en utredning kring en konstfrusen isbana vid utveckling av eventuell 

aktivitetsyta i centrum. Ärendet återremitterades till kommunstyrelse och fick sedermera 

avslag i Kommunfullmäktige med anledning av osäkra markförhållande vid tilltänkt 

placering, museiparken.     

               

För en uppdaterad bedömning av ärendet, sett till både konstfrusen samt syntetisk is, så 

har kontakt tagits med både leverantörer samt aktörer som investerat i de olika 

underlagen. Med hänsyn till detta står Kultur och fritidsförvaltningen fast vid tidigare 

bedömning om att en konstfrusen isbana innebär en stor initial investering som också 

medför en markant driftskostnad genom tillsyn/skötsel samt tillhörande kylanläggning. 

Avseende syntetisk is så har utvecklingen gått framåt och tidigare påtalade 

kvalitetsbrister verkar inte överensstämma med dagens verklighet, vilket innebär att en 

syntetisk isbana skulle kunna vara ett alternativ kontra en konstfrusen isbana. Däremot 

så innebär också en syntetisk isbana en stor initial investering, men med betydligt lägre 

driftskostnader. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har också fortsatt tillsammans med 

samhällbyggnadsförvaltningen anlagt tillfälliga isbanor i kommunen när väderleken 

tillåter. Från förvaltningens sida är detta fortsättningsvis också ambitionen då det ger 

upphov till spontana mötesplatser som ämnar sänka trösklarna för deltagande och på så 

vis bidraga till jämlika förutsättningar och en god folkhälsa. 

 

Ett av Kultur och fritidsförvaltningens främsta mål är att främja förutsättningar för ett 

rikt kultur- och fritidsliv som ger upphov till förhöjd livskvalitet för kommunens 

invånare. Således går förslagsställarens initiativ i linje med förvaltningens ambitioner 

kring spontana mötesplatser som ger utrymme för rekreation och fysisk aktivitet och på 

så vis främjar samhället i sin helhet. Dock är det, ur ett ekonomiskt perspektiv, ett 

kostsamt initiativ som det inte finns utrymme för, sett till rådande ekonomiska ramar.  

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställare 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2021/00037  

Medborgarförslag från Ewy Gahnström om konstfrusen isbana i 
centrum 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2021-02-15 

Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Jarmo Uusitalo (MP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-02-16 

Förslagsställaren  

Kultur och fritidsnämnden  

 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 januari 2021 13:27 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Konstfrusen isbana i centrum 
 
Ditt medborgarförslag: 
Medborgarförslag till Llddevalla Kommunfullmäktige KONSTFRUSEN ISBANA BIDRAR TILL EN 
HÅLLBAR OCH LEVANDE UTVECKLING AV UDDEVALLA CENTRUM. 
Under många år har det diskuterats hur vi skall kunna få en hållbar och levande utveckling av 
Uddevalla centrum. Insatserna har varit många men vi ser idag att det behövs mer.  
Undertecknad och även andra har föreslagit en konstfrusen isbana tidigare men av olika skäl har det 
inte förverkligats.  
 En mötesplats i centrala Uddevalla i form av en konstfrusen isbana skulle bidraga till att människor i 
olika åldrar kan träffas för rekreation och fysisk utomhusaktivitet.    
I närheten av den skulle man både på dag och kvällstid kunna hyra skridskor och ex. köpa sig en varm 
kopp choklad och korv med bröd. Något som kanske våra idrottsföreningar skulle kunna vara 
intresserade av att ansvara för. Här  finns ju möjlighet till extra inkomster för dem. 
När det gäller placeringen finns säkert bästa kompetensen hos Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden 
men närheten till centrum är en förutsättning.  
Viktigt är att man använder sig av den mest miljövänliga tekniken för konstruktion och drift. 
Därför föreslår jag att:  
- Att en konstfrusen isbana anläggs i centrala Uddevalla. 
-Att man använder sig av den mest miljövänliga tekniken för konstruktion och drift. 
- Att samarbete sker med idrottsföreningar.  
Uddevalla 8/1 2021 
Ewy Gahnström 
 
Dagens datum: 
8/1 2021 
 
Namn: 
Ewy Gahnström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Utvecklare Jonas Hansson 

Telefon 0522-69 65 48 
jonas.p.hansson@uddevalla.se 

 

Revidering av kultur och fritidsnämndens delegationsordning  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning, avsnitt Personal samt Upphandling och inköp av varor och 

tjänster. I samband med beslut om revidering uppmanar kommunstyrelsen samtliga 

nämnder att följa exempel. Förvaltningen har således sett över och reviderat Kultur och 

fritids delegationsordning som antogs 2020-01-29 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Personal, är gällande för kommunens 

samtliga nämnder och förvaltningar, vilket kommer av att kommunstyrelsen är 

anställande myndighet. Med anledning av att kommunstyrelsens delegationsordning, 

avsnitt Personal, ofta tenderar att revideras har hänvisning till avsnittet förts in i Kultur 

och fritids delegationsordning snarare än en utförlig redogörelse. 

 

I kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Upphandling och inköp av varor och 

tjänster, ämnar beslutad revidering förbättra anpassning till inköpsprocessen och dess 

beslutsprocesser. Kommunstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att i sina 

respektive delegationsordningar införa motsvarande delegationer inom 

upphandlingsområdet, med avsikt att främja likvärdighet i delegationerna. Med hänsyn 

till detta har reviderade delegationer avseende avsnitt Upphandling och inköp av varor 

och tjänster förts in i Kultur och fritids delegationsordning. 

 

Kultur och fritid inkluderar inte verkställighetsåtgärder i sin delegationsordning och har 

därför exkluderat de punkter som härrör verkställighetsbeslut avseende 

kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Upphandling och inköp av varor och 

tjänster. Förvaltningen har en rutinbeskrivning för avtalshantering där 

verkställighetsfrågor behandlas och kommer vid revidering av denna beakta 

kommunstyrelsens delegationer. 

 

Förvaltningen har även tydliggjort strukturen för Kultur och fritids delegationsordning. 

Detta för att underlätta läsning av dokumentet samt framtida revidering av 

delegationsordningen.       

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Kultur och fritids delegationsordning, reviderad 2021-09-15 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 46 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 352 

jofl02
Maskinskriven text
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner 

reviderad delegationsordning daterad 2021-09-15 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  



Kultur och fritids delegationsordning  
Antagen 2019-02-13 

Rev. 2020-01-29 

Rev. 2021-10-06 

Om delegation/delegering 
Att delegera beslut innebär att överlämna befogenheten att fatta beslut till någon annan som 

beslutar i nämndens ställe. Det är uppgiften att besluta som delegeras, och inte ansvaret som 

sådant. De förtroendevalda har det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är 

de som styr förvaltningen.  

 

Inför införandet av 1991 års kommunallagen resonerade man om en förskjutning i den 

politiska styrningen; från detaljstyrning till övergripande styrning med mål och ramar1. De 

förtroendevalda kan helt enkelt inte fatta alla beslut själva, utan behöver fokusera på mer 

övergripande frågor. I förarbetet resoneras även om en förskjutning mot en allt mer 

professionell förvaltning. Dessa två trender sammantaget med den kommunala verksamhetens 

ökande omfattning och komplexitet gör att kommunallagen möjliggör delegering av 

beslutanderätten, från nämnd till exempelvis anställda inom verksamheten.   

 

Ett delegationsbeslut är ett politiskt beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Kommunallagen (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens 

verksamhet. Beslutanderätten kan delegeras till exempelvis tjänsteperson. Detta finns till 

eftersom de förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid över för 

övergripande frågor. Det frigör helt enkelt resurser som nämnden kan använda för att 

formulera och utveckla den politiska viljan2. 

 

Hur går det till? 
En nämnd får uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 

viss grupp av ärenden (KL 7:5). Vilka beslut eller typer av beslut som delegerats och till vem, 

framgår av Kultur och fritids delegationsordning.  

 

En nämnd får även uppdra åt ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (KL 6:39). 

 

Delegaten har ansvar för handläggning och beslutsfattande i de ärenden som delegationen 

omfattar. Delegationsbeslutet kan inte ändras av nämnden (i annat fall än när nämnden har rätt 

eller skyldighet att fatta ett nytt beslut). Nämnden kan emellertid återkalla beslutanderätten, 

och kan även föregripa delegationsbeslutet genom att ta upp ett ärende till eget avgörande, 

även om beslutanderätten delegerats. Det kan till exempel ske om ett delegerat ärende fått en 

oväntad principiell betydelse3. 

 

Likväl ska delegat avstå sin delegationsrätt om hen bedömer att ett ärende är av principiell 

betydelse eller av större vikt. Vid frånvaro av ordinarie delegat, eller vid exempelvis jäv, ska 

närmast överordnad chef fatta beslut i dess ställe.  

 

                                                 
1 Regeringens proposition 1990/91:117 om en ny kommunallag 
2 ibid 
3 Danielsson, Axel (2018) Kommunal nämndadministration 



Ett delegationsbeslut som är anmält till nämnden kan överklagas utifrån kommunallagen inom 

tre veckor från den dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet 

innehållande beslutet justerats (KL 13:5). Klagotiden för delegationsbeslut som får överklagas 

med laglighetsprövning enligt kommunallagen och som inte anmälts till nämnden börjar löpa 

när de tillkännages på kommunens anslagstavla (KL 6:40, 8:10, 13:5)4. 

 

 

När är det inte tillåtet att delegera beslutanderätten? 
I vissa fall får beslutanderätten inte delegeras. Detta gäller exempelvis ärenden som rör 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet (KL 6:38, p.1). Detta beror på att 

nämnden alltjämt har det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Medborgarförslag får 

inte heller delegeras enligt samma paragraf.  

 

Om verkställighet  
Begreppet verkställighet betyder att verkställa, utföra, ett beslut som är fattat. En kommunal 

förvaltnings verksamhet är i sig verkställighet, det vill säga genomförande av politiskt fattade 

beslut. Den anställda ska sköta den löpande förvaltningen och verkställa åtgärder som 

nämnden beslutat om.  

 

Begreppet ”ren verkställighet” kan också ställas i relation till beslut som kan delegeras.  

Förenklat kan man säga att de förtroendevalda fattar beslut och de anställda verkställer. 

Eftersom kommunal verksamhet är omfattande kan de förtroendevalda emellertid inte fatta 

alla beslut själva, vilket ger upphov till att tjänstepersoner i praktiken fattar en stor del av 

besluten. 

 

Om en verksamhet har tydliga målsättningar, kan många vardagliga åtgärder inom 

förvaltningen anses vara ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt 

ställningstagande5.   

 

Beslut som anställda fattar kan således antingen vara delegationsbeslut, eller beslut som ryms 

inom verkställigheten.  

 

Beslut som fattas inom ramen för verkställighetens ramar ska karaktäriseras av att: 

 

 Det finns lite utrymme för självständigt bedömningar eller alternativa lösningar, dvs 

beslutet fattas på grundval av tydliga regler, lagar eller taxor. 

 Invånarna har litet intresse att överklaga lagligheten i de besluten.  

 Beslutet förutsätts ske inom givna ekonomiska ramar.  

 

 

Verkställighetsbeslut behöver ingen delegation och ska heller inte anmälas som 

delegationsbeslut.  

 

 

 

                                                 
4 Danielsson, Axel, 2018, Kommunal nämndadministration 
5 Regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag 



Beslut som fattas på kultur och fritid 
 

I kommunallagen (KL 6:44) anges att fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas 

verksamhet och arbetsformer. Detta infördes i kommunallagen för att möjliggöra en friare 

nämndorganisation.  

 

Kultur och fritids reglemente beskriver nämndens manöverutrymme, varför beslut som fattas 

av nämnden eller på nämndens vägnar (delegationsbeslut) ska rymmas inom de uppgifter som 

finns angivna för kultur och fritid i reglemente. Om beslutas fattas utanför reglementets 

spelplan kan det annars bli föremål för laglighetsprövning, det vill säga beslutet har inte 

fattats på lagligt sätt.  

 

Kommunallagens regler om delegation finns bland annat till för att beslutsfattandet ska kunna 

anpassas efter lokala förhållanden. Utifrån kultur och fritids reglemente har nämnden i uppgift 

att fastställa normer och regler och fördela kommunens bidrag till föreningsverksamhet, 

studieförbund och olika typer av föreningar. Några av dessa bidragsbeslut är delegerade till 

tjänstepersoner. Detta och flera andra beslutstyper som finns i delegationsordningen har 

delegerats för att man ska kunna ge snabbare besked, exempelvis till föreningar, då man inte 

behöver invänta ett nämndsammanträde. Detta ger även en effektivare verksamhet. 

Delegationsbesluten avlastar även nämndsammanträdena, som annars skulle belastas med 

många beslut om föreningsbidrag. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen inkluderar inte verkställighetsfrågor i delegationsordningen. 

Detta beror på att mängden verkställighetsärenden är för stor för att redovisa i en 

delegationsordning på ett fullständigt sätt.  

 

Kultur och fritid har ett separat dokument för avtalshantering som beskriver 

verkställighetsfrågor för inköp samt rutiner för de avtal som skrivs på kultur och fritid inom 

ramen för verkställighetsbeslut.  

 

Förvaltningen har även riktlinjer för fakturerings- och kravverksamhet, till exempel 

upprättande av avbetalningsplan. 

 

Vid osäkerhet om beslut som fattas i tjänsten ryms inom verkställigheten, bör detta lyftas med 

respektive avdelningschef. 

 

 

Förvaltningsgemensamma delegationer om upphandling och inköp av 

varor och tjänster samt personalärenden 
Kultur och fritids delegationsordning avseende avsnitt Upphandling och inköp av varor och 

tjänster är, i enlighet med Kommunstyrelselens rekommendation, samstämmig med 

motsvarande avsnitt i Kommunstyrelsens delegationsordning.  

 

Då Kommunstyrelsen är anställande myndighet vars delegationsordning inkluderar 

förvaltningsövergripande delegationer inom avsnittet Personal görs hänvisning till detta 

avsnitt i Kultur och Fritids delegationsordning (se s.7).  

 

 

 



Uppföljning av verkställighet och delegationsbeslut 
Enligt kommunallagen är det upp till nämnden att avgöra i vilken utsträckning 

delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. I delegationsordningen kommenteras vilka 

delegationsbeslut som anmäls och vilka som inte gör det.  

  

Delegationsbeslut som enligt rutin inte anmäls, och åtgärder och beslut som tas inom ramen 

för verkställighet, återrapporteras till nämnden i form av informationsärenden, delårsbokslut, 

bokslut, med mera. 



 

 

Kultur och fritids delegationsordning  
 

Dele-

gation 

nr. 

Gällande Delegat Anmälan till 

nämnd 

 
1= anmäls 

2= anmäls ej 

 Allmänna ärenden   

1. Besluta å Kultur och fritidsnämndens vägnar enligt 6 kap. § 39 

Kommunallagen i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras och inte kan 

vänta till nästa nämndsammanträde  

Ordförande, Kultur och fritidsnämnden 

 

1 

2. Besluta om Kultur och fritidsnämndens ledamöters och ersättares deltagande i 

kurs, konferens, och dylikt samt praktikdagar inom nämndens 

verksamhetsområden, med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

 

Ordförande, Kultur och fritidsnämnden 

 

2 

3. Besluta om extern representation när alkohol serveras Förvaltningschef 2 

4. Besluta om att överklaga en annan myndighets/domstols beslut att t.ex. 

upphäva nämndens beslut. Gäller när Kultur och fritidsnämndens beslut inte 

kan inväntas p.g.a. tidsfrister 

 

Förvaltningschef efter samråd med 

kommunjurist 

1 

5. Tillståndsgivning enligt spellagen  Utredare 2 

6. Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Avdelningschef  2 

Beskrivning i 

avtalsdokument 

 

 Utlämnande av allmän handling   

7. Besluta om att sekretessbelägga allmän handling 

 

Avdelningschef stöd och utveckling  2 

8. Besluta att helt eller delvis avslå begäran om att få ta del av allmän handling på 

grund av sekretess eller på annan grund, till exempel att handlingen inte finns 

Avdelningschef stöd och utveckling 2 



eller att 

handlingen inte är en allmän handling. 

 

 Bidrag/ stöd    
9. Besluta om utvecklingsbidrag till föreningar 

 

Avdelningschef stöd och utveckling                       1 

10. Besluta om förbättrings- och utrustningsbidrag till föreningar 

 

Avdelningschef stöd och utveckling 1 

 Upphandling och inköp av varor och tjänster   
 Förvaltningsspecifika avtal   
11. Besluta att avbryta upphandling Förvaltningschef  1 

12. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid förnyad konkurrensutsättning 

för varor och tjänster med ett upphandlings-värde över 10 miljoner kronor 

Kommundirektör   1 

13. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid förnyad konkurrensutsättning 

för varor och tjänster med ett upphandlings-värde upp till 10 miljoner kronor 

Förvaltningschef 1 

14. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot ramavtal 

för varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till gällande 

direktupphandlingsgräns 

Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera till avdelningschef 

1 

15. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot ramavtal 

för varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till ett prisbasbelopp 

Förvaltningschef med rätt att 

vidaredelegera till enhetschef 

1 

16. Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde över 20 

miljoner kronor 

Kommundirektör 1 

17. Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 

20 miljoner kronor 

Förvaltningschef  1 

 Direktupphandling (kommunövergripande och förvaltningsspecifika avtal) 
 Övrigt   
18. Avge yttrande till domstol avseende överprövning av upphandling Förvaltningschef  1 

19. Teckna beslut om att sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling Förvaltningschef  1 



20. Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om sekretess av allmän 

handling rörande upphandling 
Förvaltningschef  1 

 Ekonomi   
21. Utse beslutsattestanter för nämndens ansvarsområde 

 

Förvaltningschef 1 

22. Försälja fordon, inventarier och materiel över två basbelopp  

- inom avdelnings verksamhetsområde  

 

- inom förvaltningsledningen 

 

 

Avdelningschef 

 

Förvaltningschef 

 

2 

23. Avskriva fordringar upp till 25 000 kronor  Avdelningschef 2 

24. Avskriva fordringar upp till 50 000 kronor  Förvaltningschef 2 

 Personal   

25. Se separat avsnitt för delegationsordning avseende personal nedan.   

 

 

Kultur och fritids delegationsordning avseende personal 
 

Kultur och fritids delegationsordning avseende område personal följer avsnittet personal ur Kommunstyrelsens delegationsordning. Avsnittet 

personal tenderar att vara föränderlig varpå hänvisning till Kommunstyrelsens delegationsordning görs. 

 

Se dokument:  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning – Med kommunövergripande delegationer inom personalområdet, Personal, s.21–25 

Delegationsordning - Inblicken (uddevalla.se) 

 

https://inblicken.uddevalla.se/regler--instruktioner/arendehantering/delegationsordning.html


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2020/00745  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
upphandling och inköp av varor och tjänster 

Sammanfattning 

Upphandlingsenheten bedömer att avsnittet Upphandling och inköp av varor och 

tjänster i kommunstyrelsens delegationsordning har behov av en genomgripande 

översyn varför en genomlysning med förslag till förändringar är gjord. 

  

För bättre anpassning till inköpsprocessen och dess beslutsprocesser innebär förslaget 

bl.a. att beslut om upphandling samt tecknande av avtal ändras från att vara ett 

delegationsbeslut till att behandlas som en verkställighetsåtgärd. Vidare föreslås att det 

införs nya delegationer för beslut att avbryta upphandling samt för beslut att häva avtal.  

  

Det föreslås även att underavsnittet Verkställighet av inköp ändras till 

Direktupphandling samt att det införs två nya underavsnitt; Avrop/inköp ramavtal och 

Övrigt. Avsnittet Övrigt föreslås innehålla delegationer för sekretessbeslut samt 

överklagan av sekretessbeslut och yttrande avseende överprövning av upphandling, 

vilka tidigare har omfattats av avsnitten Utlämnande av allmän handling och Allmänna 

ärenden. 

  

Det nuvarande upphandlingsavsnittet antogs 2018 och ett av målen då var att skapa 

likvärdighet i delegationerna genom att samtliga nämnder skulle införa motsvarande 

delegationer i sina respektive delegationsordningar. Så föreslås även denna gång.  

  

Upphandlingsavdelningen har reviderat den kommentar till delegationsordningen som 

togs fram 2018. Kommentaren följer ärendet för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-11. 

Förslag till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-11. 

Kommentar till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-

02. 

Nu gällande avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta förslaget till ändrad delegationsordning avseende avsnitt upphandling och inköp 

av varor och tjänster, 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 46 

 

att ändringen ska gälla från och med 2021-03-01, 

  

att rekommendera samtliga nämnder att i sina respektive delegationsordningar införa 

motsvarande delegationer inom upphandlingsområdet.  

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2021-02-26 

Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-02-26 

Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, upphandlingsavdelningen 

 

 

jofl02
Markering



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 352 Dnr KS 2020/00648  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
Personal 

Sammanfattning 

Avsnittet Personal i kommunstyrelsens delegationsordningar har inte genomgått någon 

genomgripande översyn på ett antal år varför personalavdelningen aktualiserat en 

genomlysning med förslag till förändringar.  

  

Förutom en allmän modernisering och förenkling samt anpassning till den gällande 

mallen för delegationsordningen innebär förslaget bl.a. att flertalet i den tidigare 

delegationsordningen redovisade verkställighetsåtgärder tas bort, funktionen 

sektionschef skrivs in i enlighet med kommunens riktlinjer för styrning, 

förhandlingschef (FHC) införs som delegat och delegationer för lönestrategi, lönetillägg 

och lönesättning införs.  

  

Vidare förslås att nuvarande ordning, där kommunstyrelsen, respektive 

personalutskottet beslutar om uppsägning p.g.a. arbetsbrist vid fler, respektive färre än 

fem tillsvidareanställda, tas bort och ersättas med delegation till närmaste chef. Detta 

motiveras av att processen vid uppsägningar måste följa fastställda regler oavsett 

beslutsnivå samtidigt som att tidsfaktorn inte sällan är viktig. 

  

Nya delegationer för att tydliggöra beslutanderätten avseende åtgärder i syfte att nå en 

budget i balans föreslås i form av anställningsstopp och återbesättandeprövning. 

  

Kommunstyrelsens delegationsordning är gällande för samtliga förvaltningar, vilket 

kommer av att kommunstyrelsen är anställande myndighet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-11. 

Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, avsnitt personal. 

Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, avsnitt personal. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, avsnitt Personal.  

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2020-11-27 

Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 

Sebastian Johansson 

Skickat 2020-11-27 

Samtliga nämnder  

Personalavdelningen  
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Delårsrapport augusti 2021, kultur och fritid 

Sammanfattning 

30 juni togs det första spadtaget i byggandet av simhallen Rimnersbadet. 

Sommarlovsaktiviteter har arrangerats med fokus på utomhusaktiviteter i 

utanförskapsområdena samt simkunnighet. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 0,7 mkr och 

prognostiserar ett underskott på 7,9 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar 

hänsyn till effekterna av Covid-19 såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och 

arrangemang samt ökade kostnader för att kompensera föreningslivet. Intäktsbortfall 

och ökade kostnader täcks till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för 

bland annat Stadsbiblioteket som uppstår först 2022. 

Budgeterade investeringsmedel beräknas att användas under året. Pågående 

investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet, 

ersättningsplaner för fotboll samt konstnärliga gestaltningar. 

Pandemin har som tidigare präglat perioden med anpassningar och omställning av 

verksamhet. Det har lett till ett ökat utbud av digitala verksamheter och aktiviteter. På så 

sätt har fler målgrupper kunnat delta efter egna villkor om när, hur och var. 

Parksommar som arrangerades i slutet av augusti kunde ses i sin helhet via 

livestreaming och kunde nå ut till många fler. 

Landbadet förlängde sin säsong genom att öppna anläggningen tidigare och stänga 

senare för att kompensera stängningen av simhallen. Kostnadsfri simskola har under 

sommaren arrangerats på flera platser i kommunen och över 300 barn har deltagit. 

Sommarlovsaktiviteter har arrangerats i samarbete med andra kommunala 

verksamheter, myndigheter som polisen och andra aktörer. Syftet var att öka förtroendet 

för kommunen, myndigheter samt öka kunskap om viktiga samhällsfunktioner bland de 

boende, framför allt bland unga och barn. Många av aktiviteterna har skett ute i 

bostadsområden på Hovhult, Tureborg och på Dalaberg. Dessa har skett i pop-up form 

för att på ett flexibelt sätt kunna ställa om eller flytta ifall restriktioner skulle ändras, 

alla aktiviteter har varit kostnadsfria. 

Under hösten väntas de flesta verksamheter kunna öppna som vanligt allt eftersom 

restriktionerna lättar. Simhallen kommer att i början av september återigen öppna för 

allmänheten men med begränsningar för antal besök. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Delårsrapport augusti 2021, kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringspecifikation 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport augusti 2021, kultur och fritid 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Monica Laigar-Strandberg 

Förvaltningschef Ekonom 

Skickas till ekonomirapportering@uddevalla.se 
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1 Sammanfattning 

30 juni togs det första spadtaget i byggandet av simhallen Rimnersbadet. Sommarlovsaktiviteter har 

arrangerats med fokus på utomhusaktiviteter i utanförskapsområdena samt simkunnighet. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 0,7 mkr och prognostiserar ett 

underskott på 7,9 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 

såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang samt ökade kostnader för att 

kompensera föreningslivet. Intäktsbortfall och ökade kostnader täcks till en del under 2021 av 

tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som uppstår först 2022. 

Pandemin har som tidigare präglat perioden med anpassningar och omställning av verksamhet. Det 

har lett till ett ökat utbud av digitala verksamheter och aktiviteter. På så sätt har fler målgrupper 

kunnat delta efter egna villkor om när, hur och var. Parksommar som arrangerades i slutet av 

augusti kunde ses i sin helhet via livestreaming och kunde nå ut till många fler. 

Landbadet förlängde sin säsong genom att öppna anläggningen tidigare och stänga senare för att 

kompensera stängningen av simhallen. Kostnadsfri simskola har under sommaren arrangerats på 

flera platser i kommunen och över 300 barn har deltagit. 

Sommarlovsaktiviteter har arrangerats i samarbete med andra kommunala verksamheter, 

myndigheter som polisen och andra aktörer. Syftet var att öka förtroendet för kommunen, 

myndigheter samt öka kunskap om viktiga samhällsfunktioner bland de boende, framför allt bland 

unga och barn. Många av aktiviteterna har skett ute i bostområden på Hovhult, Tureborg och på 

Dalaberg. Dessa har skett i pop-up form för att på ett flexibelt sätt kunna ställa om eller flytta ifall 

restriktioner skulle ändras, alla aktiviteter har varit kostnadsfria. 

Under hösten väntas de flesta verksamheter kunna öppna som vanligt allt eftersom restriktionerna 

lättar. Simhallen kommer att i början av september återigen öppna för allmänheten men med 

begränsningar för antal besök. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bild från Parksommar 2021, Foto: Kerstin Karlsson 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden 

Mkr 
Nettokostnad tom 

augusti 2021 

Budgeterad 
nettokostnad tom 

augusti 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kultur -23,1 -23,0 -0,1 -0,8 

Bibliotek -16,2 -17,3 1,1 0,5 

Unga -9,5 -10,7 1,2 0,7 

Fritid -33,4 -28,6 -4,8 -8,4 

Gemensam verksamhet -19,4 -21,3 1,9 0,1 

Kommunbidrag 99,4 99,4 0,0 0,0 

Resultat -2,2 -1,5 -0,7 -7,9 

 

  Utfall tom augusti 
Budget tom 
augusti 

Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar -25,5 -34,0 -51,0 -50,9 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 0,7 mkr och prognostiserar ett 

underskott på 7,9 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 

såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang samt ökade kostnader för att 

kompensera föreningslivet. Intäktsbortfall och ökade kostnader täcks till en del under 2021 av 

tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som uppstår först 2022. 

Budgeterade investeringsmedel beräknas att användas under året. Pågående investeringar är bland 

annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet, ersättningsplaner för fotboll samt 

konstnärliga gestaltningar. 

 

Avdelning kultur, bibliotek och unga 

Avdelning kultur, bibliotek och unga prognostiserar ett överskott för 2021 på 0,4 mkr. 

Offentlig kultur har inte genomfört arrangemang traditionellt utan alternativa lösningar på grund av 

restriktioner i publikantal har arrangerats eller ställts in. Det finns en obalans för ej fullt genomförda 

besparingar av tjänster som täcks delvis upp av överskott av verksamhetsmedlen samt en befarad 

kundförlust för hyra som ej kan betalas på grund av Covid-19 och restriktioner. 

För kulturskolan beräknas ett underskott på grund av Covid-19. Det beror dels på att inga nya elever 

till kulturskolan har antagits i samma utsträckning som vanligt och att många elever är pausade eller 

avslutade, dels på att lärare har varit sjukskrivna och att man inte har lyckats få in vikarier och 

därmed har lektioner blivit inställda. Färre elever samt avdrag på grund av utebliven undervisning 
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leder till minskade intäkter. Kulturskolan har under perioden fokuserat på att möta deltagare digitalt 

där undervisning har varit möjlig. 

Biblioteken beräknas få minskade eller nästan uteblivna intäkter större delen av året. För perioden 

har kostnader för e-bokslån och filmlån ökat. Programverksamheten är inställd under våren och där 

används medlen för digital innovation/utveckling istället. Flera webbaserade lösningar för låntagare 

är under utveckling. Prognosen för året beräknas ge ett överskott, då sjukskrivningar inte har 

tillsatts med vikarier fullt ut. En lägre hyra för Rampen än budgeterat ger ett överskott för både 

biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten. Bibliotekens minskade öppettider och stängda perioder 

medför att uppdraget att verka för utveckling av det demokratiska samhällets fria åsiktsbildning och 

kunskapsförmedling har utmanats. 

Den öppna fritidsverksamheten beräknas ge ett överskott, som till stor del beror på ledighet av 

personal som inte har återbesatts med vikarier. Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har 

hållits stängd och ersatts av bokningsbara aktiviteter för mindre grupper. Flera digitala innovationer 

har uppstått och blivit uppskattade. Insatser som Discord har fler barn och unga kunnat nås än vad 

som vanligtvis kommer till fritidsgården. Samordning och planering och genomförande av 

aktiviteter under sommarlovet har gjorts. I prognosen ingår även återställningskostnader för 

uppsagda fritidsgården Bryggeriet. 

Biblioteken, kulturskolan och den öppna fritidsverksamheten har i gång flera projekt med 

integrationsfrämjande insatser som grund i samverkan med varandra och andra. 

 

Avdelning fritid  

Avdelning fritid prognostiserar ett underskott på 8,4 mkr. Prognosen baseras på ett aktuellt läge och 

de faktiska omständigheter som råder som konsekvens av Covid-19. Hänsyn till riskbedömningar 

och Folkhälsomyndighetens direktiv har det fattats beslut om att öppna upp för allmänheten, dock 

med anpassningar. 

Gemensamt fritid inkl. friluftsliv beräknas hålla budget. Under rådande pandemi och hemarbete har 

inköp av IT-utrustning tidigarelagts. Lägre kostnader för kompetensutveckling och resor i tjänsten 

har inte förekommit. Uppkomna behov i samband med pandemin är till exempel att satsa på frilufts- 

och motionsspår. Generellt spår- och leder handlar om förbättrad tillgänglighet och attraktivitet 

samt ökad trygghet genom utökad och ny uppmärkning. 

Anläggningar beräknas få ett stort underskott som orsakas av betydligt lägre intäkter än budgeterat 

på grund av hårda restriktioner i anläggningarna med anledning av Covid-19. Underskottet 

balanseras till viss del med bland annat lägre personalkostnader på grund av tjänstledigheter som 

inte återbesatts, färre inköp, lägre driftkostnader i och med lägre aktivitet i anläggningarna. 

Rimnersvallens B och C plan har rivits till förmån för simhallsbyggnation och ersättningsplan för B 

plan har påbörjats. 

Walkesborgsbadet och Bowlinghallen förlorar stora intäkter då dessa har varit stängda för bland 
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annat allmänheten. Simhallen har dessutom gjort återköp på säsongs- och månadskort i syfte att 

nollställa läget inför sannolika normala förhållanden 2022. Dessa två enheter bedöms få stora 

underskott 2021 på grund av pandemilag med restriktioner. Fortsatt stora utmaningar trots ett 

anpassat öppnande 30 augusti. Personal från Walkesborgsbadet och Bowlinghallen har utgjort 

huvudbemanningen i vaccinationscenter Agnebergshallen. 

En medveten satsning på ökad tillgänglighet och längre öppethållande under pandemin och 

hemestertider på Landbadet har gett en merkostnad för året. Anläggningen har varit bemannad med 

badpersonal från Walkesborgsbadet under säsongen. Pandemin har tagit hårt på både simkunnighet 

och folkhälsan i samhället. För att främja simkunnighet och hälsoaspekten i kommunen har 

genomförts extra åtgärder inom befintliga ekonomiska ramar. 

Emaus lantgård prognostiserar en negativ avvikelse som orsakas av kostnader för vikarier i 

samband med höga sjukskrivningstal samt beordrat köp at tidigare såld häst. Med finansiering av 

statligt Lovstöd har flera aktiviteter genomförts på plats och digitalt i samarbete med öppen 

fritidsverksamhet, kulturskolan och fritidsbanken. 

Genom att Fritidsbanken har finansierats med statligt Lovstöd har det varit möjligt att hålla öppet 

under ordinarie medarbetares semester. Måluppfyllelsen har varit god med relativt hög utlåning 

under pandemin samt nya och utvecklande samarbeten med kommunala verksamheter och 

föreningsliv. 

 

Gemensam verksamhet inkl. föreningsstöd 

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

(administrativa avdelningen) och föreningsstöd, förvaltningsgemensamma kostnader samt 

förvaltningens förändring av semesterlöneskulden. Prognosen för den gemensamma verksamheten 

beräknas sammantaget ge ett överskott på 0,1 mkr. 

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

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

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

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

rörelsefriheten med anledning av Covid-19 är begränsad. Under gemensamt finns även en budget 

för verksamhetsanpassningar i kultur och fritidslokaler, dessa medel matchar inte förvaltningens 

behov utan det är mycket högre. 

Föreningsbidragen beräknas ge ett underskott om 2,0 mkr, som har med det uppdrag som 

förvaltningen fått muntligt från kommunstyrelsen via kommundirektör och ekonomichef i juni 

2021, att ge ett extra bidrag till föreningslivet kopplat till effekterna av pandemin under 2021. Detta 

är en väsentlig avvikelse som inte har kompenserats med utökat kommunbidrag. Det ordinarie 

föreningsbidraget beräknas att gå jämt ut med budget. Bidragen har under 2020 och 2021 anpassats 

till det utfall som föreningslivet hade 2019 med anledning av de effekter som pandemin haft på 

föreningslivet. 



 Delårsrapport augusti 2021 7 (23) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning regleras hur avvikelse av väsentlig ekonomisk 

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

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

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

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

beskrivas. 

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

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

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

har däremot ej kunnat välkomnas till kultur och fritidsanläggningar. 

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

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

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

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

I viss anpassad form kommer anläggningar, simhall och bowlinghall att öppnas för allmänheten, 

vilket förbättrar förutsättningar och möjligheter att prognostisera ett bättre ekonomiskt resultat. Det 

är dock inte rimligt att förvänta sig en budget i balans och en prognos mot noll vid årets slut. Nuläge 

och faktiskt ackumulerat underskott är helt enkelt för stort. 

 

Effekter, kvantifiering och specificering Augusti 2021 
Prognos   

2021 

LÄGRE INTÄKTER PÅ GRUND AV RESTRIKTIONER OM ÖPPETHÅLLANDE 

ANLÄGGNINGAR: -0,8 mkr -1,5 mkr 

RIMNERSVALLEN, utomhusaktiviteter har inte ställts in och begränsats i lika hög 
grad, matchspel har kommit igång och därmed bokningar och intäkter. 

FRIDHEMSHALLEN, delvis nedstängd under våren och sommaren Stort 
intäktsbortfall har mötts av personalanpassningar och vakansprövningar. Stängt 
för allmänhetens åkning samt alla föreningar följt av öppethållande för elit och 
succesivt påsläpp av ungdomsföreningar.         
FRITIDSVERKSAMHETSLOKALER, allmänheten har inte haft möjlighet att boka 
tider i våra lokaler och därmed uppstår 100% intäktsbortfall. Detta står för mer än 
hälften av enhetens intäktsbortfall.                                      

AGNEBERGSHALLEN, som vaccinationscenter skapade intäktsbortfall från 
verksamhet/föreningar. Varsel om låg bokningsfrekvens som grund även efter 
pandemi - som konsekvens av att Kroppskultur förlagt sig till Stenab Arena och 
HAIF förlagt sig till Källdalshallen.                                                     
RIMNERSHALLEN, anledningen till de låga intäkterna är att hallen varit delvis 
stängd under perioden och bokningarna är kraftigt begränsade då verksamhet 
med barn och unga endast födda 2002 eller senare har tillgång till hallen. 
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Effekter, kvantifiering och specificering Augusti 2021 
Prognos   

2021 

BAD OCH BOWLING: -3,7 mkr -6,8 mkr 

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

  

SUMMA -4,5 mkr -8,3 mkr 
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3 Uppföljning av styrkort 

 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T2 
2021 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat man 
T2 2021 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Resultat 
totalt T2 
2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

3,6 2,56 1,5 0 2,6 1,99 

Kommentar Korttidsfrånvaron (R12) fortsätter att sjunka, motsvarande siffra samma period (Juli T1 2020) förra året 

var drygt 1 % högre. 
Majoriteten av de som varit sjuka är kvinnor över 60 år. 

 

  Mått Kommentar 

  Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom sommarlovsaktiviteter närvarat i 
prioriterade områden Tureborg, Dalaberg och Hovhult, där människor rör sig för 
att samtala, ge samhällsinformation och bygga relationer och förtroende för 
kommunen. Detta har gjorts i samverkan med flera andra kommunala 
verksamheter och andra samhällsfunktioner. 

 
 

Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

Personalen i kultur och fritids verksamheter har olika förutsättningar för att 
använda kommunens bilpool. Eftersom verksamheterna är förlagda i centrum 
och inte i stadshuset kan de inte nyttja kommunens bilpool. Kulturskolan hade 
tidigare två bilar från kommunens bilpool på sin parkering, dessa nyttjades även 
av andra förvaltningar. Bilarna har dock tagits bort vilket avsevärt försvårar för 
verksamheten att använda bilpoolsbilar. Fordon kopplade till idrottsanläggningar 
drivs till största del av diesel. Enhet bad och bowling nyttjar en elbil på årsbasis 
och en av idrottsanläggningarna har en gräsklippare som drivs på el. 

 
 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Kultur- och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga 
utsträckning ekologiska och etiska varor. För de inköp som görs utanför 
inköpsavtal finns en medvetenhet om att i första hand handla ekologiskt. Kultur 
och fritidsförvaltningens livsmedelinköp är mindre omfattande än övriga 
förvaltningars. 

3.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom att stärka 

kulturens och kulturaktörernas villkor att bedriva verksamhet i 

kommunen. Konkret handlar arbetet dels om utformningen av 

Kulturstråket/hus för kultur för att skapa fler rum för kultur, dels 

konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. Upphandlingsarbetet av 

den första delen av konst i den nya simhallen har påbörjats. Flera 

platser för konst i offentlig miljö har färdigställts och kommer att 

invigas runder hösten. Vilka är viktiga inkomstkällor men också 

publicitet och synlighet för konstnärerna. 

             Bild från Parksommar 2021, Foto: Kerstin Karlsson 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 
kulturarbetares villkor att verka i 
kommunen 

Processen med att etablera Hus för Kultur, dit kulturutövaren ska kunna finna 
lokaler i kommunen är i gång. Under de senaste månaderna har processen 
handlat om vilka byggnader som ska hyras eller köpas av kommunen. Kostnader 
ses över på kort och lång sikt. 

Fortsatt hyr föreningar tillfälliga lokaler på Bastionsgatan där kulturutövning kan 
ske. 
De offentliga arrangemang som kunnat genomföras har också möjligort för 
kulturutövare att verka, därtill har Parksommar genomförts både live och digitalt. 
Att kunna erbjuda alternativ i form av digitalisering gör det också möjligt för 
kulturutövare att nå ut. 

 

3.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kultur- och fritidsförvaltningen har aktivt deltagit i dialog om lokal trafikplanering med Västtrafik. 

Perspektiv på vilka områden invånare i Uddevalla kommun vill, kan och behöver ta sig till med 

kollektivtrafik och som är viktiga för kultur, idrott- och föreningsliv samt friluftsliv. Ett barn- och 

ungdomsperspektiv har lyfts i sammanhanget då kollektivtrafiken är viktig för att barn och unga ska 

ha en möjlighet att röra sig fritt i kommunen. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en 
hållbar samhällsutveckling 

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat med att lyfta nämndens 
perspektiv i samhällsplaneringen genom att bland annat lämna synpunkter i 
samrådet för förslag till kajpromenad med översvämningsskydd och ny 
översiktsplan. Dialog har förts med Västtrafik gällande kommande plan för 
lokaltrafik. En viktig del har varit att lyfta framför allt barn- och ungas perspektiv 
och behov av lokaltrafik för att oberoende ta sig runt i kommunen samt att lyfta 
behovet av avgångar och hållplatser nära platser under utveckling 
(Rimnersområdet, hus för kultur) och anropsstyrd trafik för ett aktivt friluftsliv. 
 
Förvaltningen har även lyft kulturmiljöperspektiv vid startmöte för detaljplan på 
Skogslyckan samt i processen för ny- och ombyggnation av Ljungskileskolan. 

Ett förslag till energi- och klimatplan har tagit fram av bland andra kommunens 
miljöstrateg, samhällsbyggnads miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare. 
Kultur och fritid har lämnat synpunkter på energi- och klimatplanen bland annat 
utifrån hur förvaltningen kan bidra till planens syfte och mål. 

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

Flera av Kultur och fritids verksamheter har i och med pandemin ökat sitt utbud av 
digitala aktiviteter, tjänster och utbud. Flera områden har utvecklats för att öka 
service och tillgänglighet anpassade av när besökaren vill och kan ta del av 
verksamheten eller arrangemanget. Taggsystem på fler idrottsanläggningar, digital 
fritidsgård, livearrangemang som sänds digitalt är exempel på sådana lösningar 
som ökar tillgängligheten och samtidigt ger fler möjlighet att delta på egna villkor. 
En ökad digital närvaro i sociala medier och digitala plattformar barn och unga 
använder bidrar också till ökad trygghet. 

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

Pandemin har präglat större delen av de senaste två åren. Det har begränsat 
möjligheten för kulturevenemang men också bidragit till att utveckla och växla upp 
det digitala utbudet. 
I slutet av augusti arrangerades Parksommar, en kostnadsfri 2-dagars 
musikfestival i Margretgärdeparken. Evenemanget sändes i sin helhet live i 
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Nämndsstrategier Kommentar 

samarbete med Bohuslänningen. På så sätt kunde fler ta del av utbudet, när och 
hur de själva ville.  

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera 
förslag för 
tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för 
kulturskolans lokaler, 
Skolgatan 4 (KF ÖS 4) 

Förstudie är beställd 

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

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnad påbörjat 
projektet under 2021 och det fortlöper enligt plan. I nuläge handlar den om att 
eventuellt köpa fastigheten Frideborg alternativt fortsatt hyra vilket delvis har 
påverkat tidsplanen. Kommunen och fastighetsägaren förväntas hitta en lösning 
under början av hösten 2021. 

 

  Mått Kommentar 

 

 

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

Kulturskolan har flyttat ut verksamhet till flera av de prioriterad områdena: 
Tureborg, Hovhult och Dalaberg.  För att förhålla sig till den pågående pandemin 
arrangerades aktiviteterna i form av pop-up aktiviteter; små mobila grupper med 
stor flexibilitet för att möjliggöra verksamhet i förhållande till rådande restriktioner 
och skiftande förutsättningar.  

 

 

 

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

Under perioden har lovaktiviteter arrangerats ute i bostadsområdena Dalaberg, 
Tureborg och på Hovhult. Att i år genomföra aktiviteter i bostadsområden ledde 
till nya typer av möten och samtal även med föräldrar till barn och unga och på 
så sätt gavs möjlighet att presentera Kulturskolan och den verksamhet som 
bedrivs där. 

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

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden fokuserat och flyttat ut verksamhet till de 

identifierade utanförskapsområdena. Detta har gjorts i samverkan med annan kommunal 

verksamhet och samhällsviktiga funktioner som bland annat polisen. Syftet har varit bland annat att 

genom samarbeten öka förtroende för kommunala tjänstepersoner och myndighetspersoner i 

utanförskapsområden. 

Flera kostnadsfria aktiviteter som sommarsimskola, lovaktiviteter och workshops har arrangerats 

under perioden för att ge fler möjlighet att vara med och delta. 

Digitala aktiviteter har gjort verksamheter och aktiviteter mer tillgängliga och möjliga att nå för fler 

målgrupper. Viktig aspekt för att minska utanförskap och utveckla demokratiska samhällen. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja 
civilsamhällets organisering och 
verksamhet 

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

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

Kultur och fritidsförvaltningen n är över tid delaktiga i flertalet stora och prioriterade 
stadsutvecklingsprojekt. Rimnersområdet som helhet, uppgradering och 
tillgänglighetsanpassning samt renovering av Rimnersvallen samt ny simhall. 

Aktivitetsytor, spår och leder och friluftsområden har varit frekvent använda även 
under vår och sommar och från september är anläggningar åter öppna för såväl 
föreningar som allmänhet. 
 
Förvaltningen är inbjudna till dialoger och samverkan kring kommande större 
projekt som exempelvis Ljungskileskolan, Skäretskolan etc. i syfte att tidigt bidra 
med kompetens, erfarenhet, perspektiv och viljeyttringar. 
 
Antalet Medborgarförslag inom aktuell strategi har tilltagit. Dessa tas omhand i 
särskild ordning och vissa delar kan bli till omedelbara åtgärder/förbättringar. En 
stor del av dessa medför stora kostnader i investeringar och drifts (och underhålls) 
kostnadskalkyler, varför de går upp i KFN för ställningstagande och beslut. 
 
En badplatsöversyn pågår, vilken avrapporteras momentant i ledningsgrupp och 
KFN.  

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

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

Kultur och fritidsnämnden har varit med och tagit fram en IOP med Uddevalla E-
sportförening. Under sommarlovet med satsningen lovstöd har Kultur och fritid 
tillsammans med e-sportföreningen erbjudit gratis verksamhet gör unga mellan 5-
15 år. 
Verksamheten har öppnat succesivt och fritidsledare samt fältsekreterare 
kommer att kopplas till verksamheten. 

  Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet 
och ta fram förslag till nya 
bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 3) 

Arbetet med att ta fram nya regler för föreningsbidrag pågår och enligt nu 
gällande tidplan kommer kultur och fritidsnämnden att ta ett beslut 3 november 
för vidare beslutsprocess i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

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

Uppdraget har fått en tydligare koppling till Rimnersområdet som helhet och 
kompletterats med en utvecklad politisk vilja - att ta fram en plan för att utveckla 
Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum i SM standard för 
friidrott samt elitarena för paraidrott och fotboll. Ovanstående innebär rent 

konkret: SM-standard för friidrott, Superettan standard för fotboll samt 
tillgänglighetsanpassning av omklädningsrum och åskådarplatser, säkerställande 
av tillträde till friidrottssegmenten, "brutna kurvor" etc. En dialog har förts över tid, 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

i syfte att säkra funktion, med Svenska Parasportsförbundet och med berörda 
föreningar. Arbetet leds av Samhällsbyggnadsnämndens projektledare med stöd 
av Kultur och fritidsnämndens projektledare för prioriterade 
stadsutvecklingsprojekt. 

 
Beslut enligt gällande förslag fattades i KS 24 (25) augusti. 
Beslutspunkt på KF 9 september 
 

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

Projektgruppens arbete har fokuserat på att hitta tillfälliga ersättningsytor för 
fotbollsplaner; B-plan, C-plan (konstgräs). I december fattade KFN beslut om att 
anlägga en konstgräsplan "9 mot 9" (kompletterande träningsyta) på 
Sommarhemsskolan. Ett arbete som är påbörjat, och där själva planen kommer 
att anläggas med start v. 38. Vidare fattades beslut om att ekonomiskt stödja en 
omläggning av konstgräs på Thordéngården. 

 
Frågan om tillfälliga ersättningsytor är dock fortsatt mycket komplex. 
Anläggningar samt anpassning av aktuella ersättningsytor/planer är förenligt med 
stora kostnader (planer, säkerställande av dränering och kvalitativa och 
kravställda förutsättningar samt omklädningsrum). Situationen blir också mer 
komplex i perspektivet av KF-uppdraget Renodlat, inom vilket anläggningar och 
fastigheter som grund skall övergå till SBN. Vilken nämnd skall då avsätta 
investeringsmedel? 
 
Projektgruppen och förvaltningen har genomfört föreningsdialoger med primära 
föreningar. Med dessa dialoger som grund påbörjas nu förvaltningens interna 
arbete med att processa fram konkreta behov för området.  

 

 

Fortsätt arbeta med en 
ridanläggning i anslutning till 
Uddevalla tätort 

En behovsanalys om behov av en ridanläggning färdigställts och skickats på 
remiss till de föreningar och aktörer som tidigare varit delaktiga i processen kring 
ny ridanläggning. Flera av dessa har inkommit med synpunkter. 

Förvaltningen har under maj månad förankrat behovsanalysen i kommunens 
lokalförsörjningsgrupp genom en föredragning. Förstudie har även beställts, 
varför uppdraget bör kunna avslutas. 

 
 

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

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-03-03 om ett utredningsuppdrag som 
omfattar: 

Kultur och fritidsnämnden förtydligar kommunfullmäktiges uppdrag `att utreda 
villkoren för Uddevallas konstgräsplaner´ genom tre delsyften: 
 
1. Att utreda villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga 
konstgräsplaner. 
2. Att utreda villkoren för en framtida infrastruktur när det gäller alternativa ytor 
för fotboll. 
3. Att utreda villkoren för utfasning av konstgräsplaner. 
 
Förvaltningen avser att under hösten starta arbetet med delsyfte 1 dvs att utreda 
villkoren för skötsel, kontroll och uppföljning av befintliga konstgräsplaner. 

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

Uppdraget är inte påbörjat. Resurser har prioriterats till andra utredningsarbeten, 
att förbereda beställning av förstudie inom ramen för uppdraget om ridanläggning 
i lokalförsörjningsprocessen samt stödja föreningslivet med anledning av den 
padelhall som planeras byggas i Ljungskile. Detta uppdrag bedöms inte kunna 
slutföras inom utsatt tid. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i 
uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och 
deltid som en möjlighet (KF 
ÖS 6) 

Det krävs nya synsätt för att sträva efter heltid som norm i verksamheter som 
kräver specialkompetens men på deltid. Vissa av de verksamheter Kultur och 
fritid bedriver behöver anställa specialkompetens men behovet är inte alltid på 
heltid, tex. lärare för särskilda instrument. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar 
med alternativ som att samverka med andra verksamheter i behov av samma 
kompetens både inom och utanför kommunen som studieförbund till exempel. 
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar för att se över hur tjänster kan kombineras 
både för att bli attraktiva att söka och fylla en heltidstjänst. Hur ser förvaltningens 
behov ut av viss kompetens och hur kan vi på ett resurseffektivt sätt samverka? 

  Kommunfullmäktige har 
2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00063) gett kultur- och 
fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden i 
uppdrag att under 2021 ta 
fram förslag till 
biblioteksplan. Arbetet ska 
ske i samverkan med övriga 
berörda nämnder och aktörer 
och samordnas av kultur och 
fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

Revidering av biblioteksplanen har påbörjats av projektets arbetsgrupp, bland 
annat utifrån aspekter som framkom vid workshops som har genomförts. Den 
reviderade planen har också skickats till referensgruppen för synpunkter. 
Arbetsgruppen bearbetar planen utifrån referensgruppens inspel och planerar att 
i mitten av september skicka en omarbetad version till referensgrupp, 
förvaltningarnas ledningsgrupper samt kompetens från Västra 
Götalandsregionen. 
 
Biblioteksplanen planeras behandlas på kultur och fritidsnämndens 
novembersammanträde och barn- och utbildningsnämndens 
oktobersammanträde. Därefter skickades ärendet vidare till kommunfullmäktige. 
Uppdraget bedöms kunna slutföras i tid.   

 

 
 

Kommunfullmäktige har 
utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr 
KS 2021/00174) gett kultur- 
och fritidsnämnden i uppdrag 
att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla 
Plan integration 

Uppdraget har inte påbörjats men bedöms kunna slutföras innan årsskiftet. 

 

 
 

Kommunfullmäktige har 
utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att 
dela ut gåvobok till nyfödda 

Alla nyfödda i Uddevalla kommun erbjuds en gåvobok, via barnavårdscentralen. 
Boken hämtas på något av kommunens folkbibliotek. 

 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har 
utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
gett kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att 
erbjuda lovaktiviteter 

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samverkan med Udevallahem, polisen, 
vårdcentralen (Dalaberg), Ica Dalaberg, flera kommunala verksamheter och 
andra aktörer funnits på plats under sommaren på Tureborg, Hovhult och 
Dalaberg. Aktiviteterna som genomförts har varit kostnadsfria och fokuserat på 
familj, barn och unga. Det har arrangerats aktiviteter tillsammans med 
kulturskolan, Fritidsbanken och fritidsgårdarna. Det har erbjudits regelbundna 
tillfällen för samhällsinformation och få hjälp och information från olika 
samhällsaktörer och myndigheter. Lovaktiviteter har också arrangerats på 
Rampen, Emaus och Aktivitetsparken på Oljeberget men fokuserat på de 
prioriterade områdena: Tureborg, Hovhult och Dalaberg. 
En utvärdering av sommarens aktiviteter kommer att göras och material med 
synpunkter från besökare har samlats in och kommer att sammanställas under 
hösten. 

 

 

Kommunfullmäktige har 
utifrån Plan Integration 2030, 

Planer för genomförande av medborgardialog med unga gällande Kulturstråket 
och Hus för kultur kommer att startas under hösten 2021. Detta är av stor vikt för 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 

 
 

(Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
gett kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att 
genomföra medborgardialog 
med unga angående 
utformningen av Hus för 
kultur 

att kunna skapa ett så bra innehåll som möjligt för kommunens kulturverksamhet.  
Ett resultat förväntas under 2022. 

 

 

 
 

Kommunfullmäktige har 
utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
gett kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att 
Utvärdera Rampens digitala 
mötesplatsfunktion 

Utvärderingen beräknas att påbörjas under hösten 2021 

 

  Mått Kommentar 

  Föreningarna ska vara nöjda 
med kommunens idrotts- och 
fritidsanläggningar 

Inom ramen för utveckling av Rimnersområdet pågår föreningsdialoger. Dialoger 
som också har möjlighet att fånga upp nöjdhetsgrader även om uppdraget 
handlar mer om framtid än nutid. 

3.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar för att erbjuda trygga mötesplatser för 

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

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

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

nått även andra målgrupper än tidigare. 

Under sommaren har fokus varit närvaro i utanförskapsområdena.             

I samverkan med andra kommunala verksamheter, myndigheter och 

samhällsviktiga aktörer har sommarlovsaktiviteter arrangerats runt om i 

kommunen. Fokus har varit att närvara i bostadsområden i de identifierade 

utanförskapsområdena med syfte att sprida samhällsinformation, bygga 

relationer och förtroende samt aktivera barn och unga i områdena. 

 

 

 

 

Bild Epa-kurragömma 2021, Foto: Kerstin Karlsson 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Flera större projekt och utveckling av utbud och verksamhet är pågående i Kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
I det ständiga utvecklingsarbetet är Uddevalla kommuns invånare en viktig röst att 
lyssna in. Medborgardialog om Emaus är slutförd och visar på att kommunens 
invånare vill kunna mötas på platser med närhet till natur och friluftsområden. 
Liksom föreningsdialogen om Rimnersområdet lyfter viktiga aspekter, behov och 
önskemål från föreningar som använder eller kommer att använda anläggningen. 
Pandemin har tvingat verksamheter att ställa in men framför allt lärt flera 
verksamheter att ställa om och flytta ut på fler digitala plattformar och mötesrum 
och på så sätt ökat tillgängligheten för besökare och användare att ta del av 
verksamheten efter eget behov och förmåga.  

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Kultur och fritid arbetar i samverkan med andra förvaltningar och funktioner i 
kommunen för att anordna aktiviteter både i förebyggande syfte men också för 
att skapa förtroende och bygga viktiga relationer till barn och unga och vistas där 
de är. Under sommaren har lovaktiviteter arrangerats i flera bostadsområden i 
kommunen, bland annat Hovhult, Dalaberg och på Tureborg. Aktiviteterna har 
varit uppskattade och välbesökta och medfört att vuxennärvaro funnits i områden 
det rör sig många barn och ungdomar. 
Tillsammans med polisen, fältsekreterare har Kultur och Fritidsförvaltningen 
arrangerat EPA-kurragömma. Det med bakgrund och önskemål från polis och 
fältsekreterare för att öka förtroendet för polisen och deras arbete genom att 
skapa relationer till förarna, då det framkommit att målgruppen har lågt 
förtroende för polis och myndighetspersoner. 

 

  Mått Kommentar 

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

Nu i halvtid går inte att göra en rättvisande analys då verksamheten varit till stor 
del stängd pga. Covid-19. Dock kommer Kultur- och fritidsförvaltningen 
genomföra KEKS-enkäten under oktober månad. 
 

 

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

förebyggande arbete 

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

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

barn och unga i våra verksamheter. Inriktningen ska prägla samtliga utredningsuppdrag och 

utvecklingsarbeten. Ett pågående förvaltningsgemensamt uppdrag är att skapa förutsättningar för att 

förbättra ungdomars välbefinnande och ett nätverk för att på bästa sätt kunna göra detta håller på att 

växa fram där polis, socialtjänst, kyrka, vårdcentral och andra viktiga samhällsfunktioner finns med.   
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Nämndsstrategier Kommentar 

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

Målet att barn och unga ska vara den främsta resursen i sina liv innebär att de 
lågintensiva aktiviteterna måste möjliggöras i större utsträckning och konkret att de 
styrda aktiviteterna behöver öppna upp sina platser för alternativ. Inom 
avdelningen finns både styrda och icke styrda verksamheter, där Kulturskolan gör 
en satsning i att vara och erbjuda både låg-och högintensiva. Medan Giraffstöd, 
biblioteken och fritidsgårdarna är lågintensiva men behöver utvecklas vidare 
framåt. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Under våren och sommaren har tjänstepersoner från kultur- och 
fritidsförvaltningen deltagit i en utbildning som Fryshuset, i samverkan med 
Uddevalla kommun, anordnat. Fokus har varit på ungas inkludering och 
delaktighet i förebyggande syfte. Verktyg, metoder och erfarenheter från 
Fryshuset har gåtts igenom och använts i utbildningen och som utgått från 
Uddevallas lokala situation. Att utveckla demokratin handlar i det här 
sammanhanget om att stärka ungas delaktighet i det brottsförebyggande arbetet. 
För att unga ska fångas upp och känna sig delaktiga, krävs ett gemensamt 
arbetssätt och samverkan mellan olika verksamheter. Målgruppen var 
tjänstepersoner, inom kommunen, polisen samt delar av civilsamhällets 
organisationer, som i sitt arbete direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn 
och unga. Deltagare vid utbildningsträffarna har idag skapat ett nätverk och för 
att stärka detta ytterligare har medel sökts för två nätverksträffar tillsammans 
med Fryshuset. 
 
Ytterligare medel planeras att sökas för att växla upp arbetet i redan planerade 
aktiviteter med stöd av Fryshuset. 

 

 

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

Analys av resursfördelning utifrån jämställdhetsperspektiv görs över hela kultur 
och fritidsförvaltningen uppdrag och utvecklingsprocesser - bl.a. har en 
redovisning av besökare på spontana aktiva mötesplatser genomförts. 
Som tidigare domineras fritidsgårdarnas verksamheter av män med ett undantag 
för Emaus vars verksamhet domineras av tjejer. För att komma vidare och nå en 
bredare målgrupp, tilltala både killar och tjejer behöver orsakerna utredas och en 
kartläggning göras för att det ska finnas ett underlag brett nog att analysera. I 
och med resektioner pga. rådande pandemi har detta inte kunnat genomföras då 
flera verksamheter helt eller delvis varit stängda. 
Kultur och fritidsförvaltningens jämställdhetsplan behöver revideras och 
ledningsgruppen tittar på möjligheter att arbeta med jämställdhetsperspektivet 
integrerat i all verksamhetsplanering och utveckling på ett tydligare sätt för att få 
ett bättre genomslag. 

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

Kultur och fritid är en del av Drogfri Ungdom. Det drogförebyggande arbetet 
handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god hälsa och att förmedla 
kunskap om olika drogers skadlighet. Det innebär att se, stödja och utveckla det 
som gör att barn och ungdomar fortsätter att vara friska och behåller sin hälsa 
(friskfaktorer) men även det som skyddar och stödjer (skyddsfaktorer). Trygg 
hemmiljö, fungerande skolgång och positiva fritidsaktiviteter är några viktiga 
skyddsfaktorer. Det skapas ett större nätverk för att också koppla arbetet till ett 
övergripande brottsförebyggande sammanhang. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen 

Sommarlovsaktiviteter har arrangerats i området Tureborg. Fritidsbanken har 
arrangerat aktivitetspromenader, kulturskolan pop-up aktiviteter. 
Utvärdering och sammanställning av uppdraget är på gång och färdigställs under 
hösten. En slutsats som gjorts av de fritidsledare och personal från Kultur- och 
fritidsförvaltning är att det i området saknas vuxennärvaro i området och att det 
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Nämndsstrategier Kommentar 

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

finns ett stort behov av detta.  

 

  Mått Kommentar 

 

 

 

Antalet föreningsaktiviteter, 
ska öka 

Antalet aktiviteter har minskat pga. pandemin, men det syns först när siffrorna för 
Vt-21 är kompletta. Prognosen är att aktiviteterna kommer att öka i takt med att 
verksamheten återgår till mer normal nivå utifrån att man minskar på restriktioner 
utifrån pandemiläget. 

 

 

Fritidsgårdarnas besökare 
ska ha en jämn 
könsfördelning 

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

  Besökarna på fritidsgårdarna 
upplever att det är en trygg 
miljö 

Det har inte gått att göra en rättvisande analys denna period då verksamheten 
varit till stor del stängd pga. covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 

Bild från Fritidsbanken på Oljeberget 2021, Foto: Kristina Mars 

3.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

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

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

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

med oss till en utvecklad verksamhet i framtiden. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 
inkludering 

Pandemin påskyndat digitala lösningar, ökad digital närvaro och alternativa 
verksamhetsformer och på så sätt nå ut till fler. En utvärdering efter en tid är viktig 
att göra för att få veta om nya målgrupper, som annars inte besöker 
verksamheterna, har nåtts genom digitala kanaler och utbud. Hur kan vi då 
fortsätta attrahera och nå dessa även efter pandemin? 
 
Liksom att digitala verktyg möjliggör tillgänglighet för vissa målgrupper stänger de 
andra ute. Biblioteken arbetar dagligen med att ge stöd i användandet av digitala 
verktyg, både i system som ska vara tillgängliga för våra besökare men också i 
praktisk hjälp på biblioteken med tex hantera en Ipad eller smartphone, en viktig 
tjänst när allt fler samhällsfunktioner flyttar sin service till digitala system och 
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Nämndsstrategier Kommentar 

verktyg. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

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

Kultur och fritid samarbetar tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
barn och utbildningsförvaltningen samt socialnämnden i 
lokalförsörjningsgruppen. 
När vakans och lediga lokaler finns att tillgå lyft detta i lokalförsörjningsgruppen. 
Här beskriver vi får planerande och kommande lokalbehov. 
Detta ligger till grund för kommande investeringar och budgetberedning. 
 

 
 

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

Processen för fakturahantering är avslutad och fungerande. 
I och med pandemin har det blivit allt mer tydligare att det behövs bättre 
instrument för att räkna besök i verksamheterna vilket också är viktigt för att 
utvärdera och samla statistik över besök och användande i verksamheterna. 
Inköp av besöksräknare, liksom appar, är i gång med följande diskussion av hur 
de på bästa sätt ska användas och vilka fler positiva effekter dessa kan ha 
Kultur- och fritidsförvaltningens IT råd arbetar med plan för IT. 
 

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

Det krävs nya synsätt på heltid som norm i verksamheter som kräver 
specialkompetens men på deltid. Kultur och fritid arbetar med alternativ som att 
samverka med andra verksamheter både inom och utanför kommunen, i behov 
av samma kompetens både inom och utanför kommunen som studieförbund till 
exempel. 
Kultur och fritidsförvaltningen arbetar för att se över hur tjänster kan kombineras 
både för att bli attraktiva att söka och fylla en heltidstjänst. Viktiga aspekter i 
frågan är hur ser förvaltningens behov ut av viss kompetens och hur kan vi på ett 
resurseffektivt sätt samverka. 

 

  Mått Kommentar 

  Medarbetarnas upplevelse 
av engagemang, ska öka 

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

  Andelen ambassadörer för 
Uddevalla kommun ska öka 
(eNPS) 

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

Inom ramen för strategin arbetar kultur och fritidsnämnden med att främja ett livslångt lärande och 

ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Exempel på det förra är 

revidering av biblioteksplanen tillsammans med barn och 

utbildningsnämnden samt samverkan inom Fyrstad vad gäller 

biblioteken. Exempel på det senare är Rampens arbetsmetoder, som i 

hög utsträckning formar aktiviteter utifrån dialog med barn och unga.  

Under perioden har sommarsimskola arrangerats för att kompensera för 

utebliven simundervisning i skolorna pga. pandemin. 

                       Bild från Simundervisning Landbadet 2021. Foto: Kristina Mars 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Kultur- och fritidsförvaltningen har bevakat så att ett barn- och ungdomsperspektiv 
har lyfts i sammanhanget då kollektivtrafiken är viktig för att barn och unga ska ha 
en möjlighet att röra sig fritt i kommunen. För många barn och unga också 
förutsättningen för att ta sig till och från fritidsaktiviteter. 
Medborgardialog gällande Emaus är genomfört och medborgardialog gällande 
kulturstråket och Hus för kultur är planerad. Syftet är att involvera unga att ta del 
och utveckla verksamheten och utbudet. 

Kultur och fritid ska främja ett 
livslångt lärande 

Pandemin har inneburit att biblioteken har behövt ställa in klassbesök, ändrat och 
begränsat öppethållandet men också ökat närvaro på digitala plattformar och på 
så sätt nå fler och nya målgrupper. Det ger också fler en möjlighet att ta del av 
utbudet då digitala verktyg dels ger användaren möjlighet att styra för när, var och 
hur hen vill delta, men också ökar möjligheten att genom teknik göra anpassningar 
efter funktionsvariationer. 
 
Under sommaren har simskola bedrivits, dels för att kompensera höst, vinter och 
vårens minskade bokningar för skolsim. Simskola har bedrivits utomhus på flera 
platser runt om i kommunen: Landbadet, Bjursjön, Skårs badplats på Bokenäs och 
Kungsparkens badplats i Ljungskile. Cirka 300 barn mellan 4–12 år har deltagit i 
simundervisningen som har varit gratis. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

Genomför medborgardialog 
inför utveckling av aktiviteter 
på Emaus lantgård 

Förvaltningen har under hösten 2019 samt våren 2020 genomfört, analyserat, 
sammanfattat samt återrapporterat Medborgardialogen. 
Det framgår i resultatet att Emaus betraktas som en plats för generationer att 
mötas - där djuren, utomhusmiljön, hästar/hästskötsel/ponnyridning och nostalgi 
är viktigt. Andra viktiga aspekter är att det är gratis, möjligheten att få lära sig mer 
om djur, naturen samt historia och kulturvärden.  

Som efterföljande aktiviteter genomfördes också fokusgrupper och uppföljande 
samtal i särskild ordning med några besökare som uttryckt ett önskemål om 
detta. 
Det framgår också att Gula villan engagerar många och det uttrycks många 
åsikter och förslag kring lämpliga användningsområden och verksamhet. 
Det uttrycks önskemål om utvecklade spår och leder, fler grill- och mötesplatser 
samt fler varierade aktiviteter. 
 
Verksamheten har med stöd i grunduppdraget, medborgardialogen, tidigare 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

brukardialoger och utvecklade förutsättningar  tagit fram en Handlingsplan för 
Emaus lantgård. 
 
Uppdraget att genomföra medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på 
Emaus Lantgård är slutfört.  

 

  Mått Kommentar 

  Besökarna på fritidsgårdarna 
upplever att de utvecklats 
personligt och socialt 

Nu i halvtid går inte att göra någon bra analys då verksamheten varit till stor del 
stängd pga. covid-19. KEKS-enkäten kommer att genomföras i oktober. 
 

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

 

  Andel aktiva låntagare per 
invånare ska öka 

 

  Andel biblioteksbesök per 
invånare ska öka 

 

 

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

och turism 

Den framtagna friluftsplanen syftar till att utveckla friluftslivet i kommunen och öka 

förutsättningarna för invånarnas möjlighet till naturupplevelse. Kultur och fritidsnämndens 

verksamheter hanterar också löpande invånares synpunkter och idéer som rör utomhusmiljön och 

vidtar åtgärder för att säkra god kvalitet på spår och leder. 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Kultur och fritidsförvaltningen har jobbat med att färdigställa den nya 
vandringsleden Snäckskalstriangel som invigs under september månad. Efter en 
ökad efterfrågan och ett stort intresse från allmänheten har fler turförslag har tagits 
fram. Dessa visas för inspiration med karta och guide på biblioteken runt om i 
kommunen med syfte att det ska vara lätt att ta sig ut. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

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

Under perioden har friluftsplanen färdigställts efter remissrundan och skickats 
upp till KS för beredning inför beslut i KF. Parallellt med detta har arbetet med att 
formalisera GFU, gruppen för friluftslivsutveckling, pågått. GFU skall utgöra den 
förvaltningsövergripande arbetsgruppen som skall samordna det löpande arbetet 
för att uppfylla planens mål. I förberedande syfte har stöddokumentation som 
skall hjälpa denna grupp i sin formalisering tagits fram. GFU kommer 
formaliseras under T3 och kommer då även påbörja arbetet med att formulera 
politiska uppdrag med sina respektive nämnder. 
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3.9 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

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

kulturarv och platsvarumärke. Byggandet av nya simhallen på Rimnersområdet är i full gång, 

planering och dialog om kulturstråket (hus för kultur) förväntas växla upp under hösten. 

Efterfrågan för friluftsliv i Uddevalla kommun har fått ett uppsving i och med pandemin. Flera 

vandringsleder är välbesökta både av kommunens invånare samt turister. Information och förslag på 

turer med kartmaterial har funnits att ta del av på kommunens bibliotek. 

Flera konstverk i offentlig miljö har eller kommer att invigas under hösten, liksom information om 

"konst på stan" på kommunens hemsida har uppdaterats och blivit mer tillgänglig.  

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Under perioden har även ett arbete för att uppdatera kommunens hemsida om 
offentlig konst: ”konst på stan”, som är öppen tillgänglig för allmänheten att 
beskåda. Syftet är att tillgängliggöra, skapa intresse och lyfta konst i en närmiljö 
som många vistas i varje dag. 
 
En processöversyn över hur konstnärlig gestaltning kommer in i byggprocessen 
har i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjats. 
Första upphandlingsuppdraget för konstnärlig gestaltning i nya badhuset har 
påbörjats och förväntas vara klart innan årsskiftet. Under perioden har flera 
uppdrag gått in i en slutfas bland annat konstverket, skulpturen Warda, utanför 
museet som invigs i september, liksom Maria Lundbäcks plats vid Hasselbacken. 

 

4 Strategier nämnden ej har uppdrag kopplade till 

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

4.2  Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

 

5 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Barn- och 
utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att 
tillsammans ta fram en plan 
gällande gemensamt 
bibliotek och skolbibliotek i 
Källdal (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
att tillsammans med barn och utbildning ta fram en plan gällande gemensamt 
bibliotek och skolbibliotek i Källdal. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur 
och fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med 
andra aktörer inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda 
lokalerna, både för att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att 
identifiera goda samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids 
verksamheter. 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 
idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag 
som vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens 
verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens 
besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes 
verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen. 
Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård 
och idrottshall i Källdal är därmed avslutade. 

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

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
att ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop kultur 
och fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka med 
andra aktörer inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att använda 
lokalerna, både för att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt och för att 
identifiera goda samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur och fritids 
verksamheter. 
 
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 
idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de grunduppdrag 
som vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, syftar Rampens 
verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära samverkan med Rampens 
besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 september 2020 invigdes 
verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 personer besökt Rampen. 
Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och skolbibliotek, samt för fritidsgård 
och idrottshall i Källdal är därmed avslutade 

 



UDDEVALLA KOMMUN Bílaga 1

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr Utfall Budget Ack avvikelse Prognos Budget Delårsbokslut Bokslut

2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2021-12-31 2021-12-31 2020-08-31 2020-12-31

Verksamhetens intäkter + 7 983 12 054 -4 071 12 704 19 534 12 576 18 808

Verksamhetens kostnader - -105 668 -108 625 2 957 -163 232 -161 889 -102 509 -160 261

Avskrivningar inkl intern ränta - -3 890 -4 336 446 -6 241 -6 511 -3 574 -5 552

Verksamhetens nettokostnader -101 575 -100 907 -668 -156 769 -148 866 -93 507 -147 005

Kommunbidrag + 99 416 99 416 0 148 879 148 879 96 914 145 886

Finansiella intäkter + 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader - -6 -9 3 -10 -13 -24 -36

Resultat före extraordinära 

poster -2 165 -1 500 -664 -7 900 0 3 383 -1 155

Extraordinära intäkter +

Extraordinära kostnader -

Redovisat resultat -2 165 -1 500 -664 -7 900 0 3 383 -1 155

Investeringar -25 536 -34 000 -50 930 -51 000 -5 245 -26 136

DELÅRSBOKSLUT 2021-08-31

Resultaträkning och investeringar



UDDEVALLA KOMMUN Bilaga 2

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr

Investering/ Utfall Helårsbudget Helårsprognos

projektnamn 2021-08-31 2021 2021 Avvikelse

1. Egna redovisade investeringar

Kultur -119,2 -200,0 -200,0 0,0

Bibliotek -28,9 -1 100,0 -1 450,0 350,0

Unga -29,8 -1 250,0 -1 200,0 -50,0

Fritid -595,2 -1 855,0 -1 868,0 13,0

Gemensamt 0,0 -595,0 -282,0 -313,0

Konstnärlig gestaltning -982,1 -3 000,0 -2 930,0 -70,0

Summa egna investeringar: -1 755,2 -8 000,0 -7 930,0 -70,0

2. Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsförvaltningen

Framtidens bad -20 408,9 -20 000,0 -20 000,0 0,0

Rimnersvallen, enligt LFP 0,0 -17 000,0 -17 000,0 0,0

Konstgräsplaner kommunövergripande -3 340,0 -3 000,0 -3 000,0 0,0

Emaus lantgård, förråd 0,0 -2 000,0 -2 000,0 0,0

Hus för kultur -32,3 -1 000,0 -1 000,0 0,0

Summa investeringar samhällsbyggnads förvaltningen: -23 781,2 -43 000,0 -43 000,0 0,0

Investeringar totalt: -25 536,4 -51 000,0 -50 930,0 -70,0

BLANKETT FÖR DELÅRSBOKSLUT 2021-08-31

 Investeringar, specifikation



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-09-15 Dnr KFN 2021/00071 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Jonas Hagberg  

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

 

Ledamotsinitiativ om upprustning av Kungsparken i Ljungskile  

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har i ett ledamotsinitiativ uppmanat förvaltningen att skyndsamt rusta 

upp Kungsparken med ändamålet att förekomma det ökade trycket på badplatsen i 

spåren av pandemin. I ledamotsinitiativet föreslås fler grillplatser, utökning med en 

bajamaja samt fler papperskorgar med tätare byten.  

 

Badplatsen är idag utrustad med tre soptunnor som töms daglig sommartid. Dessa är 

inte fulla vid hämtning så ytterligare soptunnor bedöms det inte finnas behov av i 

dagsläget samt att antalet grillar ses över på samtliga badplatser inför varje säsong och 

bedöms vara tillräckligt. 

 

Utökning av toalett behandlas inom uppdraget om badplatsutredning som presenteras 

för nämnden under slutet av året där dessa frågor hanteras. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2021-05-05 § 98 

Ledamotsinitiativ om upprustning av Kungsparken 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden avslår ledamotsinitiativet och hänvisar frågeställningarna till 

badplatsutredningen.  

 

 

 

 

Annica Ryman Jonas Hagberg 

Förvaltningschef Enhetschef  

Skickas till 

Uddevallapartiet  
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Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-05-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KFN 2021/00071  

Ledamotsinitiativ om upprustning av Kungsparken i Ljungskile  

Sammanfattning 

Ett ledamotsinitiativ anmäldes till kultur och fritidsnämndens sammanträde 2021-05-05 

av Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP). Uddevallapartiet vill att förvaltningen 

skyndsamt ska rusta upp badplatsen Kungsparken för besökare. Det som föreslås i 

ledamotsinitiativet är att fler grillplatser byggs, att ytterligare en bajamaja ställs på 

platsen och att fler papperskorgar ställs på platsen med tätare byten.  

 

Beslutsunderlag 

Ledamotsinitiativ om upprustning av Kungsparken i Ljungskile 2021-05-05 

 

Förslag till beslut på mötet 
Ordförande föreslår att ledamotsinitiativet bereds av förvaltningen.  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet om upprustning av 

Kungsparkens badplats ska beredas av förvaltningen.  

 



Ledamotsinitiativ: Upprustning av Kungsparken i Ljungskile  

 

Sammanfattning. 

Uddevallapartiet vill att förvaltningen skyndsamt rustar upp Kungsparken för besökare. 

Ärende.  

Då pandemin har ökat trycket på hemmaplanslösningar för rekreation vilket är glädjande.  

Kungsparken i Ljungskile är en plats som besöks av många och ökat kraftigt i antal.  

Där vill vi i UP att man bygger några grillplatser till och utökar med en bajamaja. Köerna till 

den enda som finns där är under högsäsong väldigt långa.  Mer papperskorgar och tätare 

byten hade varit önskvärt med.  

Uddevallapartiet vill alltså  

Att man bygger några grillplatser ytterligare 

Att utöka med ytterligare en bajamaja. 

Att utöka med fler papperskorgar och skötseln med tätare byten. 

 

För Uddevallapartiet 

Lars Olsson    



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-09-15 Dnr KFN 2021/00100 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Fastställande av kultur och fritidsnämnden 

sammanträdesdatum 2022 

Sammanfattning 

Förslag till sammanträdesdagar för kultur och fritidsnämnden 2022 har upprättats. 11 

sammanträden föreslås, en för varje kalendermånad. Juli föreslås fortsatt vara 

sammanträdesfritt.  

 

Kultur och fritidsnämndens sammanträden börjar klockan 09.00.  

 

Följande sammanträdesdagar föreslås: 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6, 2/9, 21/9, 

19/10, 23/11, 14/12.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-15  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar: 19/1, 16/2, 16/3, 

20/4, 18/5, 15/6, 2/9, 21/9, 19/10, 23/11, 14/12.  

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-09-16 Dnr KFN 2021/00110 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Ändrad representation från Kultur och fritidsnämnden till 

styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla 

Elitidrottsgymnasium 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden utsåg 2019-01-30 (§ 27) Annelie Högberg (S) och Gösta 

Dahlberg (M) till att representera nämnden i styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla 

Elitidrottsgymnasium.  

 

Representationen från kultur och fritid i Idrottsalliansen ska bestå av en förtroendevald 

från majoriteten och en från oppositionen. Med anledning av ändrade 

majoritetsförhållanden tillhör numera både Högberg (S) och Dahlberg (M) majoriteten, 

varför en av dessa behöver bytas ut mot en förtroendevald från oppositionen.  

 

   

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-16 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019-02-13 § 27 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden utser Annelie Högberg (S) och Kent Andreasson (UP) som 

nämndens representanter i styrgruppen för Idrottsalliansen, Uddevalla 

Elitidrottsgymnasium.                                 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Uddevalla Elitidrottsgymnasium  
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-09-29 Dnr KFN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Redovisning av anmälningsärenden 2021-10-06 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden:  

 

Omräkning av kommunbidrag 2022 till löpande pris  

Beslut KS 2021-08-25 § 217 

Tjänsteskrivelse KLK 2021-07-22 

 

Personalpolicy för Uddevalla kommun  

 Beslut KF 2021-09-08 § 165 

 

Plan Välfärd 2030 

 Beslut KF 2021-09-08 § 163 

 Bilaga till Plan Välfärd 

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 

 Beslut KF 2021-09-08 § 172 

 Beslut KS 2021-08-25 § 205 

 Tjänsteskrivelse KLK 2021-06-29 

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott och gruppledarträffar 2022 

Beslut KS 210825 § 208 

Tjänsteskrivelse KLK 20210629  

 

Undertecknat avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal omfattande del 

av fastigheten Helendal 1.1 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 
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