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Del I 
Del ett är ett politiskt beslutsärende för kultur och fritidsnämnden.  

Verksamhetsbeskrivning och organisation  
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1.1 Kultur och fritids övergripande mål och principer för styrning 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för invånarna att uppleva, 

skapa, påverka och delta i ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden ska, i 

enlighet med reglementet, särskilt värna om att barn och ungas förutsättningar för detta stärks.  

 

Målet är att skapa verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar 

samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och besökare. 

 

Kultur och fritids verksamhet syftar till att: 

 

 Stärka demokrati och yttrandefrihet 

 Stärka folkhälsan 

 Stärka social gemenskap 

 Stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen 

 

För att stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och kulturell infrastruktur 

för alla invånare, på ett jämlikt och jämställt sätt, har kultur och fritid ett antal principiella 

ställningstaganden som ska styra utvecklingen av verksamheten.   

Kultur och fritid ska aktivt arbeta för att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet. 

Verksamheterna ska: 

Tillgänglighet 

 vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet att besöka/delta i den 

 vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation  

 vara möjliga att delta i oavsett invånarens ekonomiska förutsättningar 

 vara möjliga att delta i oavsett bakgrund, ex utifrån faktorer som etnicitet, utbildningsnivå, kön, 

sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller socialt kapital  

Attraktivitet  

 ha en lustfylld, underhållen och ändamålsenlig fysisk miljö 

 präglas av ett inbjudande socialt klimat som uppmuntrar till delaktighet hos besökaren/brukaren, 

och ett gott och kompetent bemötande från personalen 

 erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånarnas behov och önskemål 
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1.2 Kultur 

 

1.2.1 Kulturverksamhetens syfte 

Kulturverksamheten bidrar till samhällsutvecklingen genom att skapa och främja ett levande 

kulturliv i Uddevalla, som möjliggör för alla invånare och besökare att utöva, möta och uppleva en 

mångfald av kulturuttryck samt att bli utmanade av konst och kultur. Därtill syftar 

kulturverksamheten till att stimulera till samtal och att överbrygga gapet mellan generationerna. 

Kulturverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för både unga och vuxna att utveckla sin 

kreativa, konstnärliga och innovativa förmåga genom såväl det egna skapandet som mötet med 

professionell konst. Eget skapande ger individen fler uttrycksformer som kan stärka självkänslan 

och egenmakten.  

Kulturverksamheten syftar också till att värna och utveckla den kulturella och konstnärliga 

gestaltningen i kommunen. Verksamheten ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används 

och utvecklas så att dåtida, samtida och framtida kulturuttryck får ta plats i det offentliga rummet.  

Kultur kan stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, göra livet mer meningsfullt och 

stärka gemenskapen mellan olika grupper av människor. Kulturverksamheten skapar förutsättningar 

för både nuvarande och framtida invånare att känna stolthet och engagemang. Kulturverksamheten 

bidrar därmed till att Uddevalla blir en attraktiv plats att besöka, leva, bo och verka i.  

Prioriterade grupper: Barn och unga (0–26 år) 

 

1.2.2 Kulturverksamhetens mål  

Kulturskolan 

• Att barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin kreativa, konstnärliga och innovativa 

förmåga. 

• Att barn och unga ska få förutsättningar för en lustfylld fritidssysselsättning. 

• Att barn och unga ska få möjlighet att bredda och komplettera sitt lärande och sin bildning. 

 

Offentliga arrangemang 

• Att skapa ett levande och rikt kulturliv i Uddevalla, som möjliggör för alla invånare och 

besökare att möta och uppleva en mångfald av kulturuttryck. 

• Att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, genom att invånare och besökare blir 

utmanade av kultur och får fler och nya perspektiv. 

• Att bidra till en kulturdriven centrumutveckling. Att invånare ska känna stolthet över 

kommunen, och trivas med att leva, bo och verka här. 
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Barn- och ungdomskultur 

• Att unga ska få ett snabbt och personligt stöd utifrån deras eget initiativ till arrangemang i 

kommunen  

• Att unga ska erbjudas stöd i att utveckla sitt arrangörskunnande och sitt organisatoriska 

kunnande 

• Att de yngre barnen ska erbjudas en mångfald av uttryck med hög konstnärlig kvalitet.  

 

Kulturmiljövård/Kulturarv 

• Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och är en naturlig del av 

samhällsplaneringen. 

 

Konst 

• Att konstnärlig gestaltning får ta plats i det offentliga rummet och i samhällsplaneringen. 

• Att tillhandahålla kommunen sakkompetens inom konstområdet  

 

  

”Trampa på”. Skulptur i Teaterplantaget av Therese Engdahl. 
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1.3 Bibliotek 

 

1.3.1 Biblioteksverksamhetens syfte 

Syftet med biblioteksverksamheten är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 

att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  Biblioteksverksamheten ska öka intresset 

och lusten för bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt, genom 

att vara en inbjudande och naturlig mötesplats öppen för alla invånare att ta del av och forma. Med 

kulturell verksamhet menas exempelvis föreläsningar, författarbesök, läsecirklar, utställningar eller 

sagostunder. 

Biblioteksverksamheten ska även bidra till barns och ungdomars språkutveckling och stimulera till 

läsning.  

Prioriterade grupper: Barn och unga (0–18 år), personer med funktionsnedsättning, nationella 

minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska  

 

1.3.2 Biblioteksverksamhetens mål 

• Att vara en inbjudande mötesplats, öppen för alla invånare att ta del av och forma. 

• Att främja, stimulera och inspirera barn och unga till läsning och förkovran. 

• Att främja fri åsiktsbildning genom att vara en arena för samtal och kulturella möten 

 

Stadsbiblioteket 

• Att vara navet i biblioteksverksamheten genom att vara ett mångsidigt rum, där det finns goda 

möjligheter för besökarna att mötas, läsa, studera eller bara vara 

• Att tillgängliggöra kunskap i olika former och erbjuda ett brett och aktuellt utbud av litteratur 

och information 

• Att förmedla kunskap om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, samt 

hjälpa användare med informationssökning av mer komplex karaktär 

• Att erbjuda ett anpassat utbud av litteratur, teknik och information, så att personer med olika 

funktionsnedsättningar ska kunna tillgodogöra sig kunskap och information 

 

Närbibliotek 

• Att bibliotekens verksamhet och utbud ska spegla människorna som bor i området utifrån deras 

behov och förutsättningar 
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1.4 Unga 

 

1.4.1 Den öppna fritidsverksamhetens syfte 

Den öppna fritidsverksamhetens syfte är att erbjuda en frivillig, öppen och trygg mötesplats där de 

ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social 

utveckling. Verksamheten ska bygga på de ungas egna engagemang och vilja att medverka, uppleva 

och påverka. Syftet är också att unga ska få stöd i att bli den främsta resursen i sitt eget liv, och 

känna delaktighet i ett större socialt sammanhang.   

Syftet med att driva den öppna fritidsverksamheten i olika stadsdelar är att se och fånga upp de 

ungas behov och intresse av fritidsaktiviteter i bred bemärkelse, med nära tillgänglighet till där de 

unga rör sig.  

Prioriterade grupper: 10–12 år klubbverksamhet, 13-18 år öppen fritidsgårdsverksamhet 

 

1.4.2 Den öppna fritidsverksamhetens mål  

• Att de ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och 

social utveckling i en frivillig, öppen och trygg miljö 

• Att verksamheten bygger på de ungas engagemang och vilja att medverka, uppleva och påverka  

 

1.4.3  Syfte och mål för Emaus Lantgård 

Verksamheten på anläggningen Emaus lantgård syftar till att möjliggöra möten mellan människor, 

möten mellan människor och djur samt möten med naturupplevelser och spontana lekaktiviteter och 

genom detta bidra till glädje, lärande, utveckling, välbefinnande och hälsa. 

 

Prioriterade grupper: Barn och unga (0–18 år) 

 

Mål för Emaus Lantgård  

• Att erbjuda djur- och naturassisterande aktiviteter 

• Att erbjuda förutsättningar för spontan och säker utomhuslek samt en anläggning och en plats för 

öppen fritidsverksamhet 

• Att erbjuda pedagogisk vägledning, fortbildning och grund för utvecklad förståelse för djur och 

natur 
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1.5 Fritid 

 

1.5.1 Syfte med stöd till föreningsliv 

Kultur och fritid stödjer föreningslivets organisationer för att skapa förutsättningar för ett brett 

utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Ett utbud som motsvarar invånarnas önskemål och behov, 

bygger på människors engagemang och vilja att gemensamt ta ansvar och utvecklas beroende på 

samtidens trender och nya inriktningar.  

Syftet med stödet till föreningslivet är att skapa förutsättningar för allmännyttiga, ideella föreningar 

att organisera sig och bedriva verksamhet. Stödet ska utgå från demokratiska värderingar, normer 

och ideal. Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen för alla oavsett kön, 

ålder, socioekonomi och etnicitet.  Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika 

värde respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks.  

För att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter i föreningslivets organisationer krävs lokaler att 

bedriva verksamhet i, i syfte att träna, mötas, tävla och arrangera. Stödet till föreningslivet är avsett 

att skapa dessa förutsättningar. 

Prioriterade grupper: Barn och unga (7–20 år)  

 

1.5.2 Mål för stöd till föreningsliv 

• Att stimulera föreningslivet till att skapa en mångfacetterad och tillgänglig fritidssysselsättning 

• Att erbjuda attraktiva anläggningar som motsvarar föreningslivets behov 

 

1.5.3 Syfte med friluftslivsarbetet 

Kultur och fritidsförvaltningens friluftslivsarbete syftar till att skapa förutsättningar för ett attraktivt 

och hållbart friluftsliv för alla i kommunen - boende som besökare. 

Kultur och fritids arbete med friluftsliv syftar till att stödja människors möjligheter att vistas i 

naturen, uppleva välbefinnande och återhämtning, samt få utöva friluftsaktiviteter med 

allemansrätten som grund.  

Arbetet syftar även till att i samhällsutvecklingsprocessen stärka bevarandet och utvecklandet av 

områden för tätortsnära friluftsliv, områden med riksintresse för friluftsliv samt andra platser för 

naturupplevelser och rekreation. 
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Mål för friluftslivet 

• Att ge goda förutsättningar för invånare att uppleva välbefinnande och återhämtning i Uddevalla 

kommun  

• Att samordna kommunens arbete med de tio nationella målen för friluftsliv  

• Att tillhandahålla kommunen sakkompetens inom friluftsområdet 

• Att säkra en god tillgång till och kvalitet på tätortsnära friluftslivsområden.    

 

1.5.4 Syfte och mål för spontana aktiva mötesplatser 

Spontana aktiva mötesplatser finns för att inspirera människor till rörelse och aktivitet, tillsammans 

i grupp eller enskilt. Syftet är att sänka trösklarna för deltagande i aktivitet och öka tillgängligheten 

till densamma. På det sättet kan dessa bidra till att skapa jämlika förutsättningar till en god 

folkhälsa. 

 

Mål för spontana aktiva mötesplatser 

• Att underlätta för människor att utan kostnad eller krav på föreningsmedlemskap utöva 

fritidsaktiviteter, enskilt och tillsammans med andra.  

 

1.5.5 Syfte med anläggningar 

Syftet med anläggningarna är att erbjuda platser där människor kan mötas för att utöva ett 

gemensamt fritidsintresse. Anläggningarna syftar också till att stödja föreningsidrottens 

verksamheter och medlemmarnas möjlighet att delta i träning och tävlan, samt allmänhetens 

möjlighet att aktivera sig i olika former. Anläggningarna skapar också förutsättningar för 

idrottsverksamheten i skolan.  

Anläggningarna används även vid arrangemang, med syfte att möjliggöra positiva upplevelser av 

idrott som underhållning och för att väcka lust och nyfikenhet att själv medverka. 

 

1.5.6 Mål för anläggningar   

• Att erbjuda platser där invånarna kan mötas för att utöva ett gemensamt fritidsintresse, och stödja 

allmänhetens möjlighet att aktivera sig i olika former 

• Att stödja föreningsidrottens medlemmar att delta i träning och tävlan 

• Att möjliggöra positiva upplevelser av idrott som underhållning 

• Att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten i skolan 

Dessa mål gäller för Rimnershallen, Rimnersvallen, Agnebergshallen, Fridhemshallen, Bodele, 

skolidrottshallar och föreningsanläggningar.  

Följande anläggningar har dessutom specifika mål: 
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Walkesborgsbadet 

• Att skapa förutsättningar att bedriva simskola för utökad simkunnighet, vattenvana och säkerhet  

• Att bidra till friskvård och motion för allmänheten 

• Att skapa förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet för simidrotten samt för andra 

vattenverksamheters aktiviteter 

 

Landbadet 

• Att erbjuda lättillgänglig och trygg bad- och rekreationsupplevelse för invånare och besökare, 

med fokus på vattenlek och simträning för alla.  

• Att erbjuda en rekreativ plats och bevara badkulturen på den gamla kurorten Gustavsberg 

 

Bowlinghallen 

• Att allmänheten ska få möjlighet att bowla både som fritidsaktivitet och sportutövande 

• Att skapa möjligheter för träning- och tävlingsverksamhet för föreningar som har bowling i sin 

verksamhet  

1.6 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. 

Mål med Rampen 

• Att erbjuda besökarna en meningsfull fritid genom att vara en plats för såväl fysisk som 

mental urladdning och återhämtning – på egen hand och tillsammans  

• Att åstadkomma en användarstyrd verksamhet som i en levande dialog med besökaren 

främjar ett reellt inflytande 

• Att medarbetarna på Rampen stärks och utvecklas av varandras olika kunskapsområden 
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1.7 Nämndens styrkort 

Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 finns som bilaga. 

Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram 13 strategier som ska vägleda förvaltningens arbete till 

och med 2022. Av dessa har ett urval prioriterats av nämnden. De mest prioriterade områdena är 

arbetet att skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck och för idrott och hälsa, ett 

attraktivt friluftsliv, bevarande av kulturarv och kulturmiljöer, erbjuda och stödja såväl högintensiva 

som lågintensiva verksamheter och aktiviteter och det löpande arbetet att med olika aktörer skapa 

sammanhang för social gemenskap. Tre gånger per år kommer nämnden att få rapport på hur kultur 

och fritidsnämnden arbetar inom samtliga strategier. 

Därtill har kultur och fritidsnämnden ett antal mått, som säkerställer att utvecklingen sker i den 

riktning som avses. Förvaltningen återrapporterar resultaten på måtten till nämnden i samband med 

årsredovisningen.  

Förvaltningschef föreslår följande förändringar i måtten för 2021: 

Den kommungemensamma medarbetarenkäten som genomfördes september 2020 ger förvaltningen 

indikationer på förbättringsområden. Medarbetarenkäten kommer att genomföras fyra gånger per år 

och kommer därför ge fortlöpande indikationer på vad förvaltningen både förbättrar och behöver 

arbeta mer med.  Indexmåttet Engagemang är ett viktigt mått eftersom det hänger samman med 

många delar inom verksamheten som exempelvis målstyrning, kundnöjdhet samt medarbetarnas 

hälsa och välmående. Det är ett område där förvaltningens medarbetare ger lägre betyg (index 68 

för 2020) än kommunens genomsnitt vid mätningen.  

Medarbetarenkäten innehåller också ett mått på ambassadörskap. Måttet ger en indikation på hur 

många av medarbetarna som är stolta över sin arbetsplats och om de kan rekommendera Uddevalla 

kommun som arbetsplats. Ett negativt värde innebär att det finns fler kritiker än ambassadörer. 

Förvaltningen visar ett negativt resultat (-24 för 2020) som är lägre än kommunens genomsnitt vid 

mätningen. Det råder osäkerhet om respondenterna besvarat frågan utifrån stolthet över egen 

arbetsplats eller huruvida de kan rekommendera Uddevalla kommun som arbetsplats. Förvaltningen 

avser fördjupa frågeställningen för att skapa större klarhet i frågan. 

Förvaltningschef föreslår måttet Medarbetarnas upplevelse av engagemang ska öka med 

målsättningen index 72 för 2021 samt måttet Andelen ambassadörer ska öka med målsättningen -11 

för 2021. 

Avslut av måttet Giraffarrangörerna upplever att de fått utveckla sin kreativa förmåga och sitt 

organisatoriska kunnande. Måttet har följts upp i ett antal år och ger återkommande hög grad av 

måluppfyllelse. Förvaltningen konstaterar således att målet är uppfyllt och att arbetssättet för att 

uppnå målet har varit framgångsrikt. 
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Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och unga som bor i de av Uddevalla kommun 

identifierade utanförskapsområdena. Målsättningen för 2020 var 8 procent. Resultatet för 2019 var 

8,5 procent. För 2021 höjs målsättningen till 10 procent.  

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

Målsättningen för 2020 var 300 individer. Resultatet för 2019 var 410 individer. För 2021 höjs 

målsättningen till 400 individer. 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och socialt. Målsättningen för 

2020 var 54 procent. Resultatet för 2019 var 64 procent. Detta blir också målsättningen för 2021. 

För övriga mått föreslår förvaltningschef samma målsättning för 2021 som för 2020. 

Mått Senast resultat Målsättning 2021 

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

ordinarie verksamhet 

410 individer 400 individer 

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

kommun identifierade, utanförskapsområdena 

8,5 procent 10 procent 

Besökarna och deltagarna i kultur och fritids verksamheter ska vara nöjda med helheten 64 procent 70 procent 

Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn könsfördelning 29,5 procent 45 procent  

Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 3,67 3,7 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg miljö 90 procent 92 procent 

Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och socialt 64 procent 64 procent 

Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per invånare 0–17 år 13, 5 lån/person 13, 8 lån/person 

Andel aktiva låntagare per invånare ska öka 24,7 procent 25 procent 

Andel biblioteksbesök per invånare ska öka 7 ,84 besök 7,6 besök 

Medarbetarnas upplevelse av engagemang ska öka (Engagemang) Index 68 Index 72 

Andelen ambassadörer för Uddevalla kommun ska öka (eNPS) -24 -11 

 

Kultur och fritidsnämnden ansvarar också för ett kommunfullmäktigemått: Antalet aktiviteter i 

föreningarna ska öka. Närmare resonemang om måtten kan läsas i bilaga. Kultur och 

fritidsnämnden har också ett flertal uppdrag. Dessa återges i del II i verksamhetsplanen. 

 

1.7.1 Ekonomisk översikt 

Kommunbidrag och investeringar 

Mkr Budget 2020 
Budget fast 

pris 2021 

Budget 

löpande pris 

2021 

Plan 2022 Plan 2023 

Kommunbidrag 143,8 145,0 146,3 142,7 142,7 

Investeringar 155,6 51,0 51,0 118,8 263,0 
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Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med 1,2 mkr för 2021 och minskar med -2,4 mkr 

för 2022 och 2023. Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets 

planeringsförutsättningar uppgår till -3,8 mkr för 2021, -7,4 mkr för 2022 och 2023 och är avdraget 

i ovanstående kommunbidrag.  

Nämndens kommunbidrag utökas med +3,0 mkr i generell utökning, +1,3 mkr ökad hyra 

stadsbiblioteket, +0,5 mkr utredningar om Rimnersområdet och kulturstråk och +0,5 mkr hyra 

Studio 32 (Kungsgatan 32).  

På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 20 mkr för 

2021 och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt 

badhus. Under 2021 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först den dag 

då badhuset tas i drift.  

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden 

när investeringen är färdigställd. 

 

Nämndens ekonomiska förutsättningar för budget 2021 

Till kultur och fritidsnämnden förfogande 2021 finns 145,0 mkr (fast pris) att fördela inom 

nämndens verksamhetsområde. Kultur och fritidsnämndens budget i löpande pris 146,3 mkr för 

2021. 

Uppräkning till löpande priser och särskilda justeringar har skett enligt nedan: 

- Löneökningar för 2020 är med i kommunbidragen om avtalen är färdigförhandlade och utbetalda 

oktober. I annat fall kompenseras detta senare. 

- Löneökningar för 2021 är inte med i kommunbidragen 

- PO-pålägget höjs från 39,20% till 40,15%. 

- Intäkter, material och tjänster i ramen höjs med 1,8 % enligt konsumentprisindex (KPI) 

- För internhyror tillämpas beräkningarna enligt riktlinjer och prissättningsmodell antagna 2019. 

- Lokalvård räknas upp med 3,2 % 

- Facilitet och fordon räknas upp med 2,1% 

- Internräntan sänks från 1,50 % till 1,25% 

 

Investeringar 2021–2023 

I samband med material budgetdialogen 2020 redovisade kultur och fritidsnämnden 

investeringsbehov för planperioden 2021–2023 (KFN/2020:00033). 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 (KS/2020:00559 § 250) fastställdes flerårsplanens 

totala investeringsnivå. Den beslutade investeringsnivån är lika med de behov som presenterades i 

budgetdialogen. Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms inom tilldelat kommunbidrag 

kompenseras nämnden när investeringen är färdigställd. 
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Simhall på Rimnersområdet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att den ekonomiska ramen för en ny simhall ska uppgå till 464 

mkr och att placeringen ska vara på Rimnersområdet. Simhallen kommer att byggas i direkt 

anslutning till Rimnershallen, med cirka 10 – 15 meter mellan. Mellan de båda hallarna kommer i 

framtiden finnas möjlighet att skapa ett gångstråk och en anknytning till övriga områdets 

aktivitetsytor och parkeringsplatser. Simhallen kommer att kopplas ihop med Rimnershallen genom 

en inbyggd glasbro på plan två, vilket kommer att skapa möjligheter att gå ”torrskodd” mellan de 

båda anläggningarna – mycket bra för kund/besökare och goda förutsättningar för optimerade 

driftsrutiner.  

 

Inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en 

bassäng om 50 meter med 10 banor, uppvärmningsbassäng som även är lämplig för 

simundervisning samt barnbassäng. Hoppbassängen ska vara integrerad i 50 metersbassängen. 

 

Det kommer att byggas en höj-och sänkbart botten i aktuell undervisningsbassäng.  

50 metersbassängen kommer att utrustas med två höj- och sänkbara väggpartier samt mellan dessa 

en höj- och sänkbar botten.  Således kan 50 metersbassängen delas in i tre sektioner samtidigt (ex. 

simträning, vattengymnastik/rehab och hopp eller undervattensrugby).  

 

Simhallen kommer att utrustas med café och tillagningskök, gemensam reception/entré till simhall 

och Rimnershallen samt konferensrum och personalutrymmen.  

 

En preliminär driftskostnadskalkyl utifrån förändrat investeringsutrymme och 

komponentredovisning innebär att driftreserven bör uppgå till minst 21,2 mkr. Till detta ska 

tilläggas att det finns behov av investeringsmedel för inventarier 2024, detta investeringsbelopp 

samt ytterligare behov av utökat kommunbidrag kommer att tas fram när projekteringen är klar. 

 

Ett tillskott av kommunbidrag på ca 21,2 mkr exkl. kommunbidrag för inventarier när nya simhallen 

tas i bruk. Under planperioden 2021–2023 behövs ca 320 mkr i investeringsmedel, totalt 464 mkr 

för anläggningen exkl. inventarier. 

 

 

Rimnersvallen 

För Rimnersvallen finns en reinvestering sedan tidigare i budgetdialogen, planerad till åren 2021–

2023. Det handlar om en reinvestering på läktare, löparbanor samt tillgänglighetsanpassning. 

Inventering av brister på Rimnersvallens läktare pågår i samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna reinvestering påverkas av uppdraget om Rimnersområdet 

som idrottscentrum. En ny utredning samt behovsanalys och kalkyl pågår inför reinvesteringen. 

Förstudie pågår. Uppdraget är utökat med åtgärd och önskad färdigställande 2023.  
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Politiska beslut rörande nivån på arenans standard är en prioriterad fråga för fortsatt hantering av 

renovering alternativt nybyggnad av Rimnersvallen. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (KF ÖS 

6). Kultur och fritidsnämnden har också 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. Målsättningen är att det 

färdigställs under 2023.  

 

I flerårsplan finns för åren 2021–2022 avsatt 33 mkr för investeringar, faktiskt behov av 

investeringsutrymme är kopplat till den pågående behovsanalysen och en första grov kalkyl 

kommer att utgöra underlag i budgetdialogen inför flerårsplan 2022–2024. Investeringskostnad 

innebär också behov av drift- och kapitalkostnader när investeringen tas i bruk. 

 

Konstgräsplaner kommunövergripande 

I Uddevalla kommun finns i dagsläget flertalet konstgräsplaner, varav 5 av fullmåttstorlek. Kultur 

och fritidsförvaltningen har i egen regi bland annat en fullmåttsplan på Rimnersvallsområdet samt 

mindre planer på näridrottsplatserna på Dalaberg och Tureborg. Utöver dessa finns tre 

konstgräsplaner på föreningsanläggningar, som kommunen medverkat till finansiering av och äger i 

viss utsträckning: Thordéngården, Fridhem och Undavallen. Den femte konstgräsplanen av fullmått 

(Ljungskile) ägs och förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Som en konsekvens av simhallsplaceringen jobbar förvaltningen med tillfälliga ersättningsytor och 

reinvesteringar i befintliga konstgräsplaner. Vidare jobbar vi med nya överenskommelser i syfte att 

stödja föreningarna samt till del öka kommunens rådighet över befintliga tider.  

 

En konstgräsplan med normal/hög utnyttjandegrad har en garantitid om ca 8 år – och livslängden är 

direkt avgörande av drifts- och underhållsrutiner, serviceintervaller samt träningsstrukturer. Detta 

innebär att kommunen och föreningarna måste utveckla nya samarbetsformer i syfte att öka 

nyttjandegraden, värna miljöperspektivet och samtidigt bibehålla kvalité på planerna samt optimera 

livslängden. Förvaltningen kommer att teckna serviceavtal för löpande besiktningar, skötsel och 

underhållsrutiner, kompetensutveckling och rådgivning i syfte att optimera och förlänga livslängd. 

En översyn av aktuell maskinpark och skötselutrustning är av stor vikt.  

 

Under hösten 2020 reinvesterades ca 2.6 mkr i Undavallen. Under 2021 kommer förvaltningen att 

stödja en reinvestering på Thordéngården och under samma år kommer förvaltningen att, i 

samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltingen, ta tillbaka Fridhem. Förvaltningen kommer att 

ansvara för driften på Fridhem från övertagandet.  
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Inom ramen för tillfälliga ersättningsytor planeras ytterligare anläggning av en konstgräsplan under 

2021.  

 

Ovanstående reinvesteringar (Undavallen) kommer att säkra funktion under ca 8–10 år framöver 

men också kräva nya beslut om reinvesteringar i flerårsplan 2028–2030.  

 

Inom ramen för Rimnersområdets utveckling och återförande av konstgräsplan till området behöver 

beslut om investering fattas, sannolikt i flerårsplan 2023 – 2025. Att nylägga en konstgräsplan 

(beroende av förutsättningar) bedöms kosta ca 10 mkr.  

 

I flerårsplanen finns investeringsmedel på 17 mkr för 2021–2023. Kultur och fritidsnämnden har 

inget utrymme inom ram att finansiera drift av investeringarna för perioden. Behov finns av utökat 

kommunbidragsram vilket behöver kompenseras nämnden när investeringen är klar. 

 

Emaus lantgård 

Emaus lantgård har behov av åtgärder för att förhindra skaderisk och åtgärda arbetsmiljöproblem. 

Det finns även behov av vissa nya utrymmen såsom förråd. Behovsanalysen innehåller en rad olika 

funktioner och utrymmen. Det som ingår i en lokalinvestering är grovfoder- och 

bäddmaterialsförråd i markplan och med ståhöjd samt ett hinder- och lekmaterialförråd. Investering 

på 2 mkr för 2021, utrymme saknas att finansiera kapitalkostnader. Behov av utökat kommunbidrag 

begärs när investeringen är slutförd.  

 

Kulturstråk (Hus för kultur) 

Kultur och fritidsnämnden fattade i november 2019 beslut om att beställa en förstudie om lokaler 

för det fria kulturlivet, KFN 2019/00162 §133, baserat på behovsanalysen ”Hus för kultur”. 

 

Aktuell investering ska inte sammanblandas med eventuellt bygge av 

Kulturhus/stadsbibliotek/kulturskola/stadshus i centrum. Det är en separat fråga och dessa 

investeringar konkurrerar inte med varandra på något sätt. Denna investering ska istället jämställas 

med investeringar i idrottshallar, fotbollsplaner och liknande. Det vill säga, kommunen bereder 

lokaler/ytor för att föreningslivet ska ha möjlighet att verka och utvecklas.  

 

I Kultur och fritidsförvaltningens behovsanalys framgår tydligt att kommunen lider brist på utbud 

av lämpliga lokaler för det lokala kulturlivet. Kulturområdet har varit eftersatt under längre tid och 

kulturområdets andel av det totala kommunbidraget har stadigt sjunkit. De kommunalt ägda lokaler 

som står till kulturella aktörers förfogande utgör en mycket liten andel av det totala utbudet. 

Uddevalla kommun har under överskådlig tid endast gjort smärre satsningar i lokaler för 

kulturlivet. Behovet av en utökning av ändamålsenliga arrangemangslokaler för såväl dans, teater 

och musik är framträdande, särskilt för en mindre publik. 2023 förvinner dessutom det lilla 

kulturhuset Bastionen och möjligheten att arrangera konserter där, på grund av rivningskontrakt. 
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Genom upprustning av byggnaden på Kungsgatan 32, verksamhetsanpassning 

av Lotcen (Kungsgatan 30) samt förhyrning av delar av Frideborg (Kungsgatan 28) skapas ett 

sammanhållet stråk i Uddevallas stadskärna som erbjuder rum för såväl skapande som arrangemang 

inom alla konstarter. Genom att ta tillvara befintliga lokaler i centralt läge med högt kulturhistoriskt 

värde minskar troligen också investeringskostnaden, jämfört med nybyggnation. Den 

centrala geografiska platsen i stadens centrum är viktig också ur tillgänglighetssynpunkt.   

 

Förstudierapporten omfattar endast de byggnationer och underhåll som krävs för de kommunägda 

byggnaderna, Kungsgatan 30 och 32. Förhyrning av delar av Frideborg omfattas inte av förstudien 

då den privata fastighetsägaren utför begärda ändringar och sedan hyr ut lokalen till kommunen.  

Investeringen i de två kommunala fastigheterna samt förhyrningen av delar av Frideborg ska ses 

som ett sammanhållet projekt. Dock fördelas kostnaderna på två olika förvaltningar och det görs en 

uppdelning mellan investering och drift.  

Investeringen för de kommunägda byggnaderna uppgår enligt förstudien till 30 mkr. Investeringar i 

för scenteknik, ljud och ljus, samt möbler uppgår till 6,8 mkr. Investeringsmedel fördelar mellan 

åren, 1,0 mkr 2021 1,0 mkr, 21,8 mkr 2022 och 14,0 mkr 2023. Totalt 36,8 mkr för perioden 2021–

2023. Under 2021 har tillförts ett utökat kommunbidrag på 0,9 mkr. Ytterligare utökat 

kommunbidrag för verksamheten och drift av lokalerna tillkommer för 2022 och 2023, vilket 

kommer tas fram till budgetdialogen 2021. 

 

Konstnärlig gestaltning 

Konstnärlig gestaltning ska ske på det sätt som bedöms lämpligt utifrån antaget styrdokument för 

gestaltning av offentliga miljöer, ”Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen”, antagen av 

kommunfullmäktige 2011-04-13, § 87. Beloppet för konstnärlig gestaltning baseras på att 1 % av 

respektive års investeringar utgör årlig ram. Detta belopp beslutas i samband med att 

kommunfullmäktige antar flerårsplanen.  

 

Enligt flerårsplan 2021–2023 är investeringsramen 588 mkr 2021, 658 mkr 2022 och 878 mkr 2023. 

Bedömning bör ske utifrån skälig nivå, därför har nivån satts utifrån planerade investeringar som 

tidigare erhållit igångsättningsbeslut under planperioden, vilket är drygt 300 mkr per år. En 

osäkerhet finns från 2023 då flertalet investeringar både re- och nyinvesteringar flyttas fram i tid. 

En ny bedömning bör göras varje år. Nivån får därför vara kvar på 3 mkr per år. Behov av utökat 

kommunbidrag för kapitalkostnad på ca 0,05 mkr per år. 

 

Löpande investeringar 

Investeringsnivån för reinvesteringar i form av inventarier och maskiner är 5,0 mkr för respektive år 

under planperioden. Investeringsobjekten fastställs i samband med förvaltningens arbete med 

budget 2020. Ökade drift- och kapitalkostnader finansieras inom tilldelat kommunbidrag. 
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Förvaltningschefens förslag till budget 2021 

Förvaltningschefens förslag till budget 2021 utgår från samtliga avdelningarnas ramar för budget 

2020 med justeringar/uppräkningar i form av avdrag/tillskott.  

Kultur och fritidsförvaltningen arbetade fram förslag på besparingsåtgärder som beslutades inför 

2020, kompletterat med beslut under våren 2020. Besparingar/effektiviseringar har skett genom 

förändringar i organisation och arbetssätt, effektivare lokalutnyttjande, avgifts- och taxehöjningar, 

avstå och begränsa utbud, minskad servicegrad och bemanning samt minskat stöd till civilsamhället.  

Några av de beslutade effektiviseringarna/besparingar kommer att verkställas under 2021.  

Under 2021 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med effektiviseringar och åtgärdsförslag inför 

2022 och 2023, då ytterligare minskade ramar finns beslutat i flerårsplan 2021–2023. 

 

Bidraget till Regionteater Väst för 2021 är 5,178 mkr 

 

Bidraget till Bohusläns museum för 2021 är 10,314 mkr  

 

Avgifterna inom bibliotek och bibliotekens schablonpriser föreslås vara oförändrade. 

Kulturskolans terminsavgifter och kortare kurser föreslås vara oförändrade. 

För övrig verksamhet inom kultur föreslås avgifter vara oförändrade. 

För Agnebergshallen, Bodelefälten, Fridhemshallen, Rimnersvallen, Rimnershallen, Källdalshallen 

och för övriga lokaler föreslås mindre justeringar.  

För Undavallen föreslås en ny taxa motsvarande taxa som Rimnersvallens C-plan. 

För Bowlinghallen föreslås att taxan Seriepriser föreningar ersätts av Träningskort för att locka till 

sig fler föreningsanslutna att bowla utanför ordinarie träningstid. Taxa för Seriespel/Hallserien 

föreslås en ökning som följer övriga bowlingsverige. 

För Walkesborgsbadet föreslås en sänkning av Arrangemangstaxor, då taxa för 2020 är relevant för 

en ny och större anläggning. Taxan kommer att höjas stegvis för infasning i ny anläggning 

2024/2024. Taxa för Träningskort tas bort då denna pristaxa skapar förutsättningar att bedriva 

konkurrerande verksamhet mot privata aktörer därav finns behov av att ta bort den och endast sälja 

Kombinationskort Sim- och träning. 

 

Förvaltningschef föreslår att införa avbokningsavgift för föreningar som inte inkommer med 

avbokningar inom angiven tid. Detta för att undvika att föreningar avbokar sent och att tiderna 

därmed inte kan nyttjas.  

 

Förvaltningschef föreslår även att införa avgifter förknippade med föreningars försummelse av 

övriga uppsatta lokalbokningsregler. Dessa innebär att föreningar blir ersättningsskyldiga om de 
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bryter mot regler såsom ej återlämnade passerkort, öppnade dörrar och fönster och på annat sätt icke 

återställda lokaler efter avslutat pass. 

 

Investeringsbehovet för kultur och fritidsnämndens planerade investeringar 2021–2023 är 51,0 mkr 

2021, 118,8 mkr 2022 samt 263,0 mkr 2023 enligt flerårsplan 2021–2023.  

 

 

Budget per verksamhetsområde 2021 

Ovanstående innebär nedanstående nettobudget - kommunbidrag per verksamhetsområde (löpande 

priser i mkr) 

Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kultur 2,3 36,8 34,5 

Bibliotek 0,5 26,1 25,6 

Unga 1,2 20,3 19,1 

Fritid 16,4 68,8 52,4 

Gemensam verksamhet 0,0 14,7 14,7 

Summa 20,4 166,7 146,3 
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Del II  
Del två är information till kultur och fritidsnämnden. Det är förvaltningens egen plan på hur 

organisationen ämnar möta de politiska målen.  

2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar 

Rum för meningsfull tillvaro i en exceptionell 

tid 

Det är oroliga tider vi lever i. En global pandemi har lamslagit 

stora delar av den ekonomiska marknaden, branscher slås ut 

och folk förlorar jobbet. Samhällen sluts och rädslan och oron 

ökar.  

Den sociala hållbarheten är satt på hård prövning. Som en 

historisk sanning slår kriser hårdast mot dem som redan har 

det sämst.1 Familjer som tidigare hade en tuff ekonomisk 

situation kan få det allt svårare att få vardagen att gå ihop. I 

Uddevalla var det redan före krisen stora skillnader vad gäller 

försörjning och disponibel inkomst. 2016 hade män i området 

Uddevalla kust mer än dubbelt så hög årlig disponibel inkomst 

som kvinnor i norra Uddevalla.2 När krisen är över, förmodas 

skillnaderna knappast ha minskat. 

Pandemin har inte bara inneburit en ekonomisk kris; den vänder upp och ner på samhällets mest 

vardagliga och förgivettagna aktiviteter. Föreningar ställer in sina aktiviteter, institutioner stänger, 

kulturella evenemang skjuts på framtiden. Umgänget med familjen och vänner sker under hårda 

restriktioner. Inte ens matinköp går att genomföra för vissa grupper.  

Social distansering i ett polariserat samhälle 

Förhållningsreglerna för folket är tydliga; undvik att mötas, håll avstånd och stanna hemma. 

Människorna uppmanas att sluta sig kring den lilla krets som utgör den primära familjen av hänsyn 

till riskgrupper och för att minska den allmänna smittspridningen. Detta gör barn som lever i 

dysfunktionella familjer särskilt utsatta. Till skillnad från många andra länder valde Sverige att hålla 

grundskolorna öppna, vilket har underlättat för de barn vars mål mat i skolan utgör det primära. För 

de barn som går i gymnasiet, förväntades dock familjen stå för lunch och internetuppkoppling. 

Bristen på det senare riskerar att leda till svårigheter för barnen att hänga med i skolarbetet, med 

stor oro över skolresultat och hopplöshet inför framtiden som följd, skriver BRIS (Barnens rätt i 

samhället) tillsammans med en rad barnrättsföreningar i en debattartikel publicerad i juni 2020. 

 
1 Exempelvis: https://www.dn.se/sthlm/coronapandemin-slar-hardare-mot-fattiga-i-stockholm/  
2 Välfärdsredovisning 2018 s. 37 

”Mina kompisar”. Skulptur vid 

Källdalsskolan av Thomas Brolin. 

https://www.dn.se/sthlm/coronapandemin-slar-hardare-mot-fattiga-i-stockholm/
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SKR har av förekommen anledning i samarbete med Halmstad kommun genomfört 

barnkonsekvensanalys i fråga om hur pandemin och stängning av gymnasieskolorna påverkat 

elevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling.3 

Den sociala oron i Uddevalla 

Länsstyrelsen gick ut till kommunerna och varnade för att risken för social oro kan öka i samband 

med Corona. Social oro är ett begrepp som också det brottsförebyggande rådet (BRÅ) i kommunen 

använder sig av. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skrev 2014 en rapport som 

beskriver den komplexa samhällsfråga som karaktäriseras av sociala risker, social oro och brist på 

social hållbarhet.4  

För att närma sig begreppet Social oro, behöver dess utgångspunkt definieras, nämligen Social 

balans. Detta är ett tillstånd i samhället (bostadsområdet, kommunen, regionen, landet) där 

befolkningens normer ”stämmer väl överens med samhällets utveckling och inriktning”, det vill 

säga en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov” (den vedertagna definitionen av hållbar utveckling).5  

Sociala risker definieras som ”möjligheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med 

ursprung i människors relationer, livsvillkor och levnadsförhållanden som kan ha negativa 

konsekvenser på det som en grupp människor bedömer vara skyddsvärt”.6 Får dessa risker fäste i 

samhället, uppstår social obalans. När dessa effekter blir synliga i samhället, dvs ”när den sociala 

obalansen tar sig uttryck i det offentliga rummet” har samhället ett tillstånd av social oro.7 

I Uddevalla kommun finns bostadsområden där det enligt BRÅ finns risk för social oro. I ett sådant 

läge är främjande och förebyggande åtgärder av största vikt för att förhindra att social oro utbryter. 

Otillräckliga insatser riskerar inte bara att leda till social oro, utan också till livslånga utanförskap.  

Vad kostar utanförskapet? 

Varje livslångt utanförskap kostar samhället 10 till 15 miljoner kronor, minst.8 Bakom ett 

utanförskap ligger ofta en kombination av segregering, arbetslöshet, misslyckade skolresultat och 

psykisk ohälsa.  

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har sedan slutet av 1970-talet forskat om hur utanförskap uppstår 

och utvecklas och om de samhällskostnader som följer utanförskap. Tecken på risk för framtida 

utanförskap för en individ går att upptäcka tidigt i livet och den negativa utvecklingen går att bryta 

med rätt metoder. Ju tidigare insatser sätts in, desto billigare och effektivare. Nilsson menar ” att 

reducera den uppväxande generationens framtida utanförskap är en av de verkligt stora 

samhällsutmaningarna moraliskt och mänskligt. Det utgör också en av de verkligt stora ekonomiska 

 
3 SKR 2020-04-28 Barnkonsekvensanalys Barnens rättigheter kopplat till covid-19-pandemin 
4 Social oro ur ett kommunalt perspektiv. MSB 2014 
5 Ibid s. 9 
6 Ibid s. 9 
7 Ibid s. 10 
8 Sociala investeringar kring barn och unga, Ingvar Nilsson 2012. s. 11 
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utmaningarna för våra välfärdsystem. Kostnaderna för utanförskapet är ofantliga såväl ekonomiska 

som mänskliga. Därmed är värdet av att undvika ett utanförskap och dess kostnader enormt”.9 

En av de mest framträdande lärdomarna, enligt Nilsson, är att inte betrakta insatser kring barn som 

kortsiktiga kostnader utan som långsiktig social investering i vår framtid. För ett framgångsrikt 

arbete, menar Nilsson, är det av allra högsta vikt med helhetssyn och samverkan. 

Krafter för ökad social sammanhållning och vidgade livsrum  

I detta sammanhang finns skäl att påminnas om den offentliga verksamhetens kärna; nämligen att 

arbeta målinriktat för den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd samt särskilt 

trygga rätten till arbete, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och goda förutsättningar 

för hälsa.  Det är således det allmännas ansvar att förebygga utanförskap. Ett ansvar som inte går att 

värja sig ifrån och som involverar alla kommunens förvaltningar. Det är påfallande tydligt att den 

enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd säkras genom kommunens förmåga att 

skapa helhetssyn och samverkan; mellan förvaltningarna, mellan kommun och civilsamhälle och 

med andra offentliga och privata aktörer.    

En plan för integration håller för närvarande på att skrivas fram. Hela den kommunala 

organisationen är berörd av frågan. För att få till stånd en reell och långsiktig lösning, krävs att den 

kommunala organisationen som helhet har en samlad strategi, där vi gemensamt samordnar 

kompetensen och tar till vara de erfarenheter som redan finns i våra verksamheter.  

Kultur och fritid ger förutsättningar för en meningsfull tillvaro 

När det lokala brottsförebyggande rådet i Uddevalla samlas för att planera insatser för att stävja 

risken för social oro, är aktiviteter ett nyckelord. Att skapa en meningsfull tillvaro för de människor 

som bor i dessa områden, att ha någonting att göra, anses vara den viktigaste faktorn. 

Kultur och fritidsnämnden ger kulturen plats, så människors möjlighet att uttrycka sig och ta del av 

andra nya perspektiv stärks. Kultur och fritidsnämnden stärker civilsamhällets förmåga att skola 

människor i demokratiska färdigheter och värderingar. Kultur och fritidsnämnden erbjuder plats för 

kunskapsförmedling och folkbildning, för det livslånga lärandet. 

Kultur och fritidsnämnden erbjuder rum för människor att mötas, delta och uppleva tillsammans, i 

en anda av frivillighet, lust och nyfikenhet. Genom att engagera sig i ett kultur- eller fritidsintresse 

och utveckla sitt kunnande, växer människor, lär sig nya saker och känner stolthet över sig själva. 

Kultur och fritidsnämnden hjälper människor att bli den främsta resursen i sitt eget liv.  

Som kultur och fritidsnämndens ordförande skriver i kultur och fritidsguiden om den nyetablerade 

verksamheten Rampen i Källdal: ” Liksom hjärtat är kultur och idrott den pumpande kraft som får 

oss människor att överleva och växa”. 

Arbetet kräver närvaro och tillgänglighet. Det förutsätter erforderliga resurser.  

 
9 Sociala investeringar kring barn och unga, Ingvar Nilsson 2012. S 11 
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2.2 Kultur och fritidsförvaltningen 

I Uddevalla kommuns flerårsplan lyfts breda, förvaltningsövergripande välfärdssatsningar för ökat 

välbefinnande, social sammanhållning och förbättrad folkhälsa, särskilt riktat mot barns och 

ungdomars livsvillkor. Den samlade kompetensen hos kultur och fritidsförvaltningens medarbetare, 

som dagligen möter barn och ungdomar på deras fria tid i våra verksamheter, kommer vara 

ovärderlig i de samverkansprojekt som kommunstyrelsen samordnar under planperioden.  

 

Stora stadsutvecklingsprojekt är i rullning, där kultur och fritidsförvaltningen spelar en central roll. 

Det kulturstråk som under planperioden kommer att etableras i centrala Uddevalla, tillsammans 

med renoveringen av kulturskolans lokal på Skolgatan kommer att ge stadskärnan ett välbehövligt 

lyft och det lokala kulturlivet en länge efterlängtad prioritet. Utvecklingen av Rimnersområdet, 

byggnationen av ny simhall och etablering av ny ridanläggning stärker kommunens attraktivitet, 

gynnar rörelseglädjen och främjar den sociala gemenskapen. Men förarbetet fordrar också att 

förvaltningen säkrar de personella resurserna och kompetenserna som behövs och utvecklar 

samarbete mellan avdelningar och förvaltningar. 

 

Allmänheten har högt förtroende för våra verksamheter och vår personal, vilket bland annat den 

senaste brukarundersökningen på stadsbiblioteket visade. Förtroende och tillit är våra främsta 

resurser för att kunna skapa goda förutsättningar för invånarna att uppleva, skapa, påverka och delta 

i ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla. Detta förutsätter i sin tur att vi lyckas skapa verksamhet 

som är relevant och intressant, som speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan 

med invånare och besökare. För ett lyckat sådant arbete krävs tid för omvärldsbevakning och 

analys, något som behöver ges mer utrymme. Förvaltningen kommer under planperioden att ägna 

särskild uppmärksamhet åt att bygga strukturer, både organisatoriskt och genom processer, för att 

skapa effekt i omvärldsanalysen. Genom att stärka och utveckla kommunikationen internt och 

externt skapar vi förutsättningar för ökad samverkan. Samverkan mellan avdelningar och 

förvaltningar, mellan förvaltning och politik och mellan kommun och våra invånare, besökare och 

civilsamhället. Det är helt nödvändigt att kraftsamla kring gemensamma målsättningar för att 

hushålla med resurser, men samtidigt är det också ett givande och inspirerande arbetssätt.  

 

Kultur och fritids medarbetare är den största tillgång förvaltningen äger. Genom att ta tillvara 

medarbetarnas kunskaper stärker vi kompetensen inom och mellan arbetsgrupper. Medvetet 

arbetsmiljöarbete, långsiktig kompetensförsörjning, metodisk kunskapsöverföring och gott 

ledarskap är grundläggande områden för att alla som jobbar på kultur och fritidsförvaltningen ska 

må bra på jobbet, känna engagemang och stolthet och vara självklara medspelare i utvecklingen av 

Uddevalla kommun.  
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Nedan följer en specificering av de olika prioriterade områdena. 

 

• Utveckla jämställt 

Uddevalla kommuns strategiska plan (2020–2022) lyfter vikten av en hållbar samhällsutveckling, 

med betoning på de globala hållbarhetsmålen. Ett av dessa mål handlar explicit om jämställdhet 

(mål 5). Kultur och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att arbeta med jämställdhet 

genom att synliggöra hur jämställdhetsarbete ökar kvaliteten i den kommunala verksamheten, 

motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och 

medvetet vis. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen ska arbeta systematiskt med jämställdhetsperspektivet så att våra 

brukare oavsett kön erbjuds likvärdig service och våra resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar. Det övergripande syftet med Utveckla jämställt är att göra 

jämställdhetsintegrationen relevant, tydlig och överskådlig för alla anställda inom förvaltningen, 

öka förvaltningens kunskap om hur vi kan bedriva vår verksamhet på ett jämställt sätt och hur vi 

därmed också kan inkludera jämställdhet i vårt kvalitetsarbete. Förvaltningen har en gemensam 

jämställdhetsplan som revideras årligen och ingår i det ordinarie styr- och ledningssystemet. 

 

• Utveckla pilotverksamheten på Rampen 

Under hösten 2020 startade tvärsektoriell kultur- och fritidsverksamhet i Källdal. Ett bibliotek med 

meröppet, öppen fritidsverksamhet, öppna aktivitetsrum och idrottshall är inkluderade i 

verksamheten Rampen. Arbetsgruppen är tvärprofessionell och utformar nya arbetssätt 

förvaltningsinternt och i samspel med besökare. Under planperioden kommer förvaltningen att följa 

upp utvecklingen av verksamheten och analysera de arbetssätt som går att applicera på andra 

verksamhetsområden. 

 

• Utveckla digitala och automatiserade processer 

Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utveckla digitala och 

automatiserade processer. Uppdraget innehåller såväl kommunövergripande investeringar som 

förvaltningsinterna åtgärder. Kultur och fritidsförvaltningen har utgått ifrån den rapport som gjordes 

i projektets inledande skede. Under perioden kommer utvecklingen av taggsystem för våra 

verksamhetslokaler att fortgå, liksom samarbetet i IT-rådet. Under 2021 kommer förvaltningen att 

med hjälp av IT- avdelningen skanna/kartlägga arbetsuppgifter och tjänster där automatisering är 

möjlig för att utveckla och effektivisera ytterligare i förvaltningen. 

 

• Strategi för att hantera tillfälliga externa medel i långsiktig planering 

Kultur och fritidsnämnden kompenseras inte för demografiska förändringar. Det har lett till att 

förvaltningen löpande använt externa bidrag för att kunna finansiera den ökning av antalet barn och 

ungdomar som deltar våra verksamheter. Medlen har också använts till verksamhetsutveckling och 
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särskilda insatser riktade till de av Uddevalla identifierade utanförskapsområden. Förvaltningen 

kommer under planperioden att se över möjligheterna att åstadkomma en mer långsiktig rutin för 

hantering av de tillfälliga externa medlen, för att skapa bättre kontinuitet. 

 

• Kartläggning och utveckling av spontana aktiva mötesplatser tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan 2018 haft ett pågående samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen avseende de ytor som har använts eller kommer att användas som 

spontana aktiva mötesplatser på olika platser i kommunen. En inventering är gjord avseende de ytor 

som är i behov av upprustning. Återstår gör att skapa en gemensam plan för hur dessa ytor ska 

utvecklas, hur ansvarsfördelningen ska se ut, samt att utforma en långsiktig plan för vilka framtida 

ytor som ska formas i och med samhällsförändringen. 

 

• Utforma en kompetensförsörjningsplan för kultur och fritidsförvaltningen 

För att möta kommande pensionsavgångar, utveckla medarbetare och verksamhet samt vara 

medvetna om framtida kompetens/rekryteringsbehov behöver förvaltningen ta fram en 

kompetensförsörjningsplan. Planen blir en del i arbetet med kommunens övergripande 

kompetensinventering och kompetensförsörjningsplan som leds av HR avdelningen. 

 

• Utforma en gemensam introduktion till nyanställda medarbetare 

En bra introduktion skapar en positiv och trygg start för nya medarbetare. Introduktionen för 

nyanställda ses över och tydliggörs till stöd för både chef, handledare och ny medarbetare. 

Processen beskrivs och kopplas till viktiga checklistor, dokument och rutiner.  

 

• Samverka resurser för att öka tillgängligheten och attraktiviteten till samt utbudet av kultur 

och fritidsverksamheter för barn och unga 

Uppdraget handlar om att samordna kompetenser och resurser samt utveckla metoder och arbetssätt 

för att kunna bredda utbudet på aktiviteter, antalet platser för aktiviteter samt de grupper barn och 

unga som nås av utbudet. Syftet är att hitta och stödja gemensamma aktiviteter för att nå fler barn 

och unga. 

 

2.2.2 Förvaltningsgemensamma nyckeltal 

Nyckeltal 

Andel gånger Planera jämställt används vid verksamhetsplanering 

Andel arrangemang och aktiviteter som planerats/marknadsförts ur ett jämställdhetsperspektiv 
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2.3 Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet omfattar kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, administrativa 

avdelningen samt andra gemensamma aktiviteter.  Andel av åtgärder för minskade nettokostnader 

2021 och 2022 för kultur och fritidsnämnden redovisas på gemensam verksamhet. 

 

Administrativa avdelningens ansvarsområden 

• Vara en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, nämnd, chefer och övriga anställda 

• Stödja organisationen i effektiv resursanvändning i enlighet med organisationens mål 

• Samordna, förenkla och utveckla förvaltningens administrativa och strategiska frågor inom 

administrativa avdelningens olika arbetsområden 

• Öka kunskapen om de administrativa styr- och stödsystemen, samt bidra till 

kompetensöverföring inom organisationen 

 

Politiska uppdrag  

Politiska uppdrag 

Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela 

samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis (N) 

Ordförandeuppdrag om medborgardialog inför utveckling av aktiviteter på Emaus lantgård (ordf) 

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 8) 

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) 

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 5) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 8) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 8) 

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 6) 

Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att förstärka och skapa en tydligare organisation för 

säkerhetsarbetet (KF ÖS6) 

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 7) 

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

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 7) 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 8) 
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2.3.1 Ekonomisk översikt 

mkr Budget 2020 
Budget löpande pris 

2021 
Plan 2022* Plan 2023* 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 13,5 14,7 11,1 11,1 

Netto 13,5 14,7 11,1 11,1 

* inkl ramförändring kultur och fritid 

  

Möte med älg vid studiebesök på Bratteröd 

Foto: Jörgen Wollbratt 
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2.4 Kultur och bibliotek 

Målgruppen barn och unga växer och kultur och biblioteksverksamheterna får en större och mer 

mångfacetterad grupp att nå ut till. Barn och ungdomslitteratur, barnverksamheten på biblioteken, 

kulturskolan, barnkulturprogrammet och giraffstödet är verksamheter som ska nå alla barn i vår 

kommun. Metodutveckling pågår i alla verksamheter för att nå fler unga, speciellt i våra 

utanförskapsområden. Denna bör fortsätta och samverkan inom och mellan förvaltningarna bör 

stärkas för en gemensam kunskapsbildning, resurseffektivisering och andra synergieffekter med 

barn och unga i fokus.  

 

En stor del av den metodutveckling som genomförts de senaste åren har finansierats av externa 

projektmedel. Medel som söks årligen vilket ger en osäker finansieringsform och svårighet att 

planera långsiktigt. I takt med att målgruppen växer ska förvaltningen spara pengar vilket innebär 

en minskning av utbudet istället för att utveckla det i takt med behoven. Prioriteringar blir 

nödvändiga och utmaningarna kring att nå ut till alla och sänka trösklarna till verksamheterna blir 

allt svårare.  

 

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

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

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

delaktighet i samhället. Det är en stor utmaning att nå människor som idag inte tar sig till eller 

använder våra verksamheter. För att sänka trösklarna arbetar verksamheterna både med att skapa 

attraktiva miljöer och ett angeläget utbud samt med att erbjuda aktiviteter platser där 

verksamheterna inte brukar vara. Det är svårt att balansera resurser för det utåtriktade arbetet 

parallellt med det ordinarie. Det innebär en konkurrens med andra målområden där det är svårt att 

få personalresurserna att räcka till.  

 

För att klara bibliotekets uppdrag om användandet av ny informationsteknik krävs både ny och 

återkommande uppdaterad kompetens, teknik och en anpassad tillgänglig lokal. När bibliotekets 

resurser styrs om för att arbeta med det digitala utanförskapet påverkas bibliotekets övriga 

verksamheter och resurser.  

 

Plats för kultur  

Kultur och bibliotek har stora lokalmässiga behov. Kulturskolans lokaler, på Skolgatan 4, lider av 

eftersatt underhåll som påverkar verksamheten, framför allt personalens och elevernas arbetsmiljö, 

då ljudisolering och ventilation saknas. Kommunen tillhandahåller inte lokaler för kultur till 

kulturföreningar, såsom man gör till idrottsföreningar. Därför blir satsningen på Kulturstråket en 

viktig pusselbit i den gemensamma infrastrukturen för ett rikt kultur- och fritidsliv.  

 

Stadsbiblioteket har behov av en mer ändamålsenlig och centralt placerad lokal för att även 

fortsättningsvis kunna uppfylla sin roll som kulturellt, socialt, informations- och kunskapscentrum. 
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Giraffstödet, som stödjer unga arrangörer, är inte enbart ett ekonomiskt stöd utan även ett stöd i 

form av kunskap och teknik. Denna teknik behöver finnas lättillgänglig. Kulturstråkets hus kommer 

att fungera väl för detta ändamål.  Förvaltningen hävdar att det är absolut nödvändigt att kommunen 

investerar i verksamhetslokaler, tillgängliga för alla, för att kunna fortsätta erbjuda medborgarna ett 

levande och rikt kulturliv.  

 

Kompetensförsörjning för framtiden  

Kultur och biblioteksverksamheternas största tillgång är den kompetenta personalgruppen.  

Metodutveckling, utvidgning av verksamhetsfält samt en förändrad omvärld kräver delvis andra 

eller nya kompetenser. Strategiskt arbete med kompetensutveckling och kompetensväxling borgar 

för verksamheter i takt med tiden och uppdragen. Dock har Kulturskolan svårigheter med 

rekrytering av personal då det råder stor brist på tillgång till utbildade lärare i estetiska ämnen. 

Regeringens satsning på lärarlönelyft har endast kommit grundskolelärare till del, den förmånen har 

inte givits kulturskolans personal.   

Även Biblioteket har problem med rekryteringen av kompetent personal och gemensamt för bägge 

verksamheterna är svårigheten att ha en relevant vikariepool. 

 

Attraktivitet och tillgänglighet  

Kultur och biblioteksverksamheterna har behov av kommunikation på ett annat sätt än de flesta 

kommunala verksamheter. Behovet är kommunikation utifrån ett marknadsföringsperspektiv med 

tilltalande utformning som sticker ut i mediebruset och som är tillgänglig för alla.  Förvaltningen 

besitter i dagsläget inte till fullo den moderna kompetensen inom området och kommunal 

verksamhet är inte van vid den typen av kommunikation. Därför behöver förvaltningen initiera ett 

gemensamt utvecklingsarbete både när det gäller den interna som externa kommunikationen och 

strategier för dessa.  

  

Förväntningarna från medborgare och politiker på ett utvecklingsarbete kring ett levande centrum 

ställer högre krav än tidigare på kulturverksamheten. Det finns idag en uttalad samhällstrend som 

påtalar vikten av konst, kultur och arrangörskap som en del i stadsutvecklingen. Medvetenheten om 

att kulturdriven centrumutveckling främjar centrumhandel ökar och vår verksamhet står därmed 

inför ett mer omfattande uppdrag än tidigare. I detta har en egen post för investeringar i konstnärlig 

gestaltning gett Uddevalla mycket större möjligheter att konstnärligt gestalta de offentliga 

miljöerna, för att öka kommunens attraktivitet. Detta visas inte minst i de senaste årens satsning på 

konstnärlig gestaltning i centrum. De ekonomiska resurserna tillsammans med ett inrättat 

Gestaltningsråd säkerställer ett genomtänkt och långsiktigt arbete med gestaltningen som helhet.  

 

Det finns stora förhoppningar om, och en tilltro till, att satsningen på Kulturstråket; husen, 

verksamheterna däri, möjliggörandet för kulturföreningarna, den konstnärliga gestaltningen av 

Kungsgatan inklusive sidogator och platser, är det som är med och bidrar till ett levande centrum 

och attraktiv kommun för både invånare och besökare. En unik och kulturdriven centrumutveckling, 

med levande och attraktiv stadsmiljö, från Bohusläns museum till Sinclair där en triangel med 
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Kulturstråkets hus, Margretegärdesparken, Kulturskolan och gymnasiet Sinclair blir hjärtat. I detta 

behöver också Stadsbiblioteket lyftas med som en mötesplats och arena för lärande och fri 

åsiktsbildning och som en viktig del i den kulturella infrastrukturen. Det samma gäller även för 

kultur- och biblioteksverksamheternas aktiviteter i ytterområdena där bibliotekshusen på Dalaberg 

och i Ljungskile samt Rampen är viktiga nav. Att verksamheterna får möjlighet till tillgängliga och 

relevanta lokaler i de framtida skollokaler som nu projekteras är ytterligare en framgångsfaktor för 

ett tillgängligt och attraktivt kulturliv. 

 

2.4.1 Ekonomisk översikt 

mkr Budget 2020 
Budget löpande pris 

2021 
Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 2,8 2,8 2,8 2,8 

Kostnader 61,7 62,9 62,9 62,9 

Netto 58,9 60,1 60,1 60,1 

 

Politiska uppdrag  

Politiska uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus” (Kultur och 

fritidsförvaltningen föreslår att uppdragsdelen som rör ”ungdomens kulturhus” tas bort i separat beslut) 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum 

”Hus för kultur”  

 

2.4.2 Avdelningens egna uppdrag 

 

• Deltagandet i Kulturskolans verksamheter ska öka bland de barn och unga som bor i, de 

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena 

För att tillgodose fler barn och ungas möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle, ska 

kulturskolan arbeta med ovanstående uppdrag, liksom med nedanstående. Uppdragen är kopplade 

till nämndstrategin att öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt och 

analogt. 

 

• Kulturskolan ska nå och kunna erbjuda fler barn och unga, bland dem som inte deltar i 

basverksamheten, aktiviteter på skolloven  

 

 

• Öka utlånen av barn och ungdomslitteratur 0–17 år 

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 

språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras 

behov och förutsättningar. Eftersom läsförståelse kommer ur läsande som bygger på läslust är det i 

det läsfrämjande arbetet biblioteken kan ta avstamp. Detta skapar förutsättningar för en mer jämlik 
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skola och ett livslångt lärande och bildning.  Uppdraget är knuten till nämndstrategin att främja ett 

livslångt lärande.  

 

• Utveckla nya metoder och arbetssätt på Dalabergs bibliotek för att fler i området ska 

upptäcka och vilja ta del av bibliotekets verksamhet och utbud 

Dalabergs bibliotek ska fortsätta arbetet med att utveckla nya metoder för att nå fler människor i 

området. Det innebär nya möjligheter för människor att använda, ta del av och påverka sitt 

närbibliotek.  Uppdraget hänger samman med strategin om att öka tillgängligheten och 

attraktiviteteten till service och utbud, digitalt och analogt.  

 

•   Öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i kulturlivet 

Digitaliseringen är ett brett område som utvecklas snabbt. För att klara detta uppdrag och minska 

det digitala utanförskapet krävs kompetensutveckling av både medborgare och personal. I detta 

arbete ingår också att använda ny teknik och hitta nya läsfrämjande digitala verktyg. En utmaning 

kan också vara brist på resurser och en förlegad bild av biblioteken. Uppdraget är knutet till 

nämndstrategin att främja digital inkludering.  

2.4.3 Avdelningens nyckeltal 

Nyckeltal 

Antal besök (fysiskt och digitalt) 

Antal aktiva låntagare - könsuppdelat  

Antal utlån (fysiska och digitala) 

Antal besök under meröppet tid på Ljungskile bibliotek 

Antal besök under meröppet tid på Rampen 

Antal timmar öppet utöver 8–17 på vardagar och helg på Stadsbiblioteket (KKiK) 

Totalt mediebestånd riktat mot barn och ungdomar per invånare 0–17 år 

Nyförvärv av medier riktat mot barn och ungdomar per invånare 0–17 år 

Antal personer nådda av aktiviteter för att främja digital delaktighet 

Procentuell andel sexåringar som mottagit gåvoboken under året 

Antal arrangörer som fått Giraffstöd – könsuppdelat 

Antal anlitade konstnärer – könsuppdelat 

Antal besökare på offentliga barnkultur föreställningar – könsuppdelat 

Antal elevplatser/kursplatser i Kulturskolan 

Antal unika individer i kö till Kulturskolan- könsuppdelat  

Antal unika deltagare i Kulturskolan – könsuppdelat 

Antal besök Regionteater väst föreställningar 

Antal besök Bohusläns museum 

Nöjd medborgarindex (SCB) kultur 
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2.6 Fritid och Unga 

Kompetens och organisation  

Avdelningen har en mycket hög samlad kompetens och bedöms genom engagemang och uthållighet 

ha bra grundförutsättningar för att möta såväl dagens som morgondagens uppdrag och utmaningar. 

Däremot har vi inte all kompetens och vi är inte alltid uthålliga – vi behöver samverka med andra. 

Vi behöver vara medvetna om att vi står inför pensionsavgångar och med detta ”pensionerad 

kompetens”. Med denna medvetenhet är det viktigt att organisera kompetens och resurser på ett sätt 

som medger omvärlds- och invärldsspaning, minskade sårbarheter samt anpassning och flexibilitet 

till nya situationer. Vi bör eftersträva en grundorganisation som på bästa sätt möter det kända samt 

är lyhörd och kan anpassas till att möta det okända och uppkomna, men där vi också är lyhörda för 

våra förutsättningar och vår arbetsmiljö. 

 

Vi behöver anta ett förhållningssätt och skapa en normalitet kring att analysera våra resultat och 

våra effekter – såväl goda som utvecklingsbara. Vidare behöver vi fortsätta samarbeta med aktörer 

inom och utom kommunen i utvecklingsfrågor för att på så sätt komplettera den kompetens vi själva 

besitter.  

 

Avdelningen vill ta initiativet och utmana befintliga strukturer samt komplettera kommunens 

kompetensbaserade rekrytering. Vi vill jobba med genomtänkt kompetens- och personalrörlighet i 

dialog med medarbetare och fack, och alla ska vara medvetna om varför vi vill detta – för att säkra, 

utveckla och behålla kompetens. Vi vill utveckla former för att växla över befintlig kompetens till 

våra yngre medarbetare och vi behöver utveckla former för mentorskap. Vi vill uppfattas som en 

reflekterande och lärande avdelning som hela tiden har kompetens som ett fokusområde, syftandes 

till kloka och väl grundade besked samt beslut.  

 

Samarbeten och samskapande 

Avdelningen vill åstadkomma goda resultat och effekter tillsammans med andra. Vi vill vara öppna 

för befintliga och nya samarbetsformer eftersom vi är medvetna om att vår samlade kompetens kan 

och bör kompletteras i viktiga processer och projekt. Vi tänker att olika är bra och annorlunda 

perspektiv oftast skapar positiv energi för utveckling. Avdelningen vill vara den självklara 

medspelaren och medskaparen i effekter som rör vårt verksamhetsområde – men också då det rör 

andra nämnders verksamhetsområde. Vi vill skapa tillsammans med såväl övriga kommunala 

resurser som externa professioner och allmänhet. När andra förvaltningar och aktörer fattar beslut 

uppskattar vi om vi tillfrågas och bjuds in i sammanhang och beslutsavsikter.  

 

Prioriterade stadsutvecklingsprojekt 

Avdelningens förstärkning av kompetens och förutsättningar ger oss möjlighet att jobba 

processinriktat tillsammans med andra förvaltningar och civilsamhällets aktörer. Vidare ger det oss 
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möjligheter att tidigt och över tid processa frågor kring kostnadseffektiva (tekniska) drifts- och 

underhållsrutiner, val av teknik, systemoptimeringar samt inventarier. Därtill behöver vi säkerställa 

kompetens och strukturer för daglig verksamhetsdrift – bemyndigande och ledningsstrukturer, 

schema, rutiner etc. När projekt lämnas över till oss vill vi ha bästa möjliga kompetens, organisation 

och ekonomi för att kunna erbjuda medborgare och gäster den allra bästa upplevelsen.  

 

Lokal- och anläggningsutnyttjande 

Avdelningen har förmånen att ansvara för bokningar av lokaler och anläggningar i syfte att stödja 

föreningsliv, grupper och individer att utföra idrotts-, kultur-, och fritidsaktiviteter. Vidare har vi 

förmånen att ansvara för hela den definierade och odefinierade ”anläggningen utomhus” – 

spår/leder, fiske och friluftsliv, mötesplatser etc. Den globala coronapandemin har utmanat 

människor, strukturer och välfärd och vi vill genom våra möjligheter och förutsättningar skapa bästa 

möjliga tillgänglighet att utöva aktiviteter. Vi hoppas kunna observera och kartlägga ett 

merutnyttjande av såväl strukturerade lokaler och anläggningar som spontana aktiva mötesplatser.  

 

Utmaningar och försvårande omständigheter 

I tider med snabb samhällsomvälvning och stor ovisshet inför framtiden behöver vi skapa visshet 

och förutsägbarhet inom det vi faktiskt vet och har rådighet om. Det aktuella omvärldsläget och 

kommunens förutsättningar kan innebära förväntningar om fler effektiviseringar och besparingar. I 

varje sådant läge åligger det oss att konsekvensbeskriva aktuella anslag samt förväntade effekter, 

kommunicera vägval och tillse säkrad förståelse för beslutsfattande. 

 

Avdelningen är medveten om att nya stadsutvecklingsprojekt och nya anläggningar kan komma att 

innebära förhöjda trösklar för barn och ungdomar – det kan helt enkelt bli dyrare att besöka våra 

anläggningar. Vidare kanske vi behöver höja hyran för aktuella föreningar som i sin tur behöver 

höja medlems- och träningsavgifter. Detta rimmar lite illa med vårt uppdrag att skapa tillgänglighet, 

sänka trösklar och rekrytera in fler barn- och ungdomar till föreningslivet. Detta behöver säkra 

förståelse kring. 

Det flesta av våra verksamheter är publika och besöks över tid av väldigt många människor. 

Människor som har idéer, synpunkter, referenser, åsikter och som förväntar sig att bli lyssnade på 

och som inte sällan använder media för att bli bekräftade i sina uppfattningar. Vi kan välja att ta- 

och behålla initiativet genom god information, förklaringsmodeller, insyn och dialog samt 

kommunikation. Vi kan välja att vara reaktiva eller proaktiva men vi behöver vara medvetna om att 

detta tillhör uppdraget – och då behöver vi jobba tillsammans.  
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2.6.1 Ekonomisk översikt 

mkr Budget 2019 
Budget löpande pris 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 18,3 17,6 17,6 17,6 

Kostnader 89,7 89,1 89,1 89,1 

Netto 71,4 71,5 71,5 71,5 

 

Politiska uppdrag  

Politiska uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa 

och renovera Rimnersvallen (KF ÖS 6) 

Kultur- och fritidsnämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6) 

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 6) 

Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en övergripande plan ”hållbart 

friluftsliv i Uddevalla kommun” (KF ÖS 4)  

Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort  

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

konstgräsplaner (KF ÖS 1)  

 

2.6.2 Avdelningens egna uppdrag 

 

• Öppen ungdomsverksamhet ska präglas av trygga mötesplatser med hög delaktighet 

Kultur och fritidsförvaltningen har gjort en översyn om vad fritidsgårdsverksamhet bör bedrivas 

utifrån olika målgruppers behov och olika bostadsområden. I översynen ingick också en 

undersökning om vilka former/metoder som är bäst lämpade för verksamheten. Grundfrågan var 

"vad är öppen fritidsverksamhet i Uddevalla kommun?". Fritidsledarna genomgår en utbildning som 

ska skapa en gemensam förståelse för vad öppen ungdomsverksamhet kan vara på samhällsnivå, 

organisationsnivå och individnivå. Den kunskap som utbildningen ger kommer ligga till grund för 

hur mötesplatser utformas samt utvecklingen av nya konkreta aktiviteter som genomförs i dialog 

med unga. 

• Behov för en resurseffektiv verksamhet på Emaus lantgård ska definieras  

För att kunna utveckla verksamheten behöver behov och resurseffektivitet identifieras och kopplas 

till den pågående utredningen om etablering av ridanläggning i anslutning till Uddevalla tätort. 

Emaus lantgårds grundverksamhet är att hantera möten mellan barn och djur och mellan barn och 

natur på fritiden. Detta inkluderar djurskötsel, ponnyridning och hästskötarverksamhet i grupp samt 

lekplats. Uppdraget syftar till att identifiera och budgetera resurseffektiv verksamhet som tar tillvara 

Emaus natur- och djurmiljöer för fritid, utbildning, sysselsättning och habilitering/rehabilitering. 
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• Kartlägga användningen av fullmåttshallar för att undersöka hur tiderna fördelas mellan 

idrotter, kön, ålder 

Uppdraget är kopplat till nämndstrategin att skapa tillgängliga och attraktiva platser för idrott och 

hälsa.  

• Avdelningen ska utreda och föreslå förändrat arbetssätt för hantering av ”put n take” fiske 

på Herrestadsfjället 

Ovanstående uppdrag länkas till strategin att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv.  

• Objektsinventering av fritidsanläggningar ska genomföras. 

Objektsinventering och drifts- och underhållsplaner som möjliggör behovsanalys för bemanning för 

upprätthållande av god kvalité på verksamhet samt god arbetsmiljö för medarbetarna utifrån 

strategin attraktiv arbetsgivare. Detta uppdrag pågår så länge nya objekt tillkommer. 

2.7.3 Avdelningens nyckeltal 

Nyckeltal 

Resursfördelning av aktivitetsbidrag för barn och ungdomsföreningar (7-20 år) - könsuppdelat 

Resursfördelning av lokal och anläggningsbidrag för barn och ungdomsföreningar (7-20 år) – könsuppdelat 

Antal medlemskap i bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar (7-20 år) – könsuppdelat 

Bokad tid under öppettider i fullmåttshallar (%) 

Bokad tid under öppettider i skolidrottshallar (%) 

Besök på Walkesborgsbadet - könsuppdelat 

Besök på Bowlinghall - könsuppdelat 

Besök på Landbadet  

Besök aktiva spontana mötesplatser – könsuppdelat, skriv in nya 

Antal besök öppen fritidsgårdsverksamhet – könsuppdelat 

Antal besök fritidsklubb - könsuppdelat 

Antal timmar öppet på attraktiv tid i snitt per vecka – öppen fritidsgårdsverksamhet (kl 17 > vardagar + helg) 

Antal besök på Emaus Lantgård 

Antal deltagare i riktad verksamhet på Emaus – könsuppdelat 

Nöjd medborgarindex (SCB) Fritidsmöjligheter 

 


