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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 09.00 onsdagen den 2 juni 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: digital presentation av Cirkuskvarnen  

Dnr KFN 276696  
Kl. 09.05-09.10 

5.  Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 

Dnr KFN 276211  
Projektledare 

Kl. 09.10-09.40 

6.  Information: gemensamt bibliotekssystem Fyrstad 

Dnr KFN 276270  
Enhetschef bibliotek 

10.00-10.20 

7.  Medborgarförslag från Farouk Abo Khamis om att bygga en större 

boxningshall i centrum 

Dnr KFN 2021/00028  

 

8.  Medborgarförslag från Christoffer Wetterberg om discgolfbana 

Dnr KFN 2021/00027  
 

9.  Medborgarförslag från Mikael Andersson om en discgolfbana 

Dnr KFN 2021/00065  
 

10.  Medborgarförslag om discgolfbana mellan Skogslyckan och Kurveröd 

Dnr KFN 2021/00078  
 

11.  Medborgarförslag från Christel Nyberg om discgolfbana 

Dnr KFN 2021/00026  
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Föredragningslista Föredragande 

12.  Nämndens egna överläggningar: Kulturpris 2021 

Dnr KFN 2021/00051  
 

13.  Nämndens egna överläggningar: Ungdomsledarpris 2021 

Dnr KFN 2021/00053  
 

14.  Nämndens egna överläggningar:  Kulturstipendium 2021 

Dnr KFN 2021/00052  
 

15.  Delårsrapport april 2021, kultur och fritid 

Dnr KFN 2021/00072  
 

16.  Rapportering av informationssäkerhetsarbete och arbete med GDPR 

2021 

Dnr KFN 2021/00076  

 

17.  Namn till ny simhall  

Dnr KFN 2021/00077  
 

18.  Taxor för uthyrning av Mollöns gård  

Dnr KFN 2021/00081  
 

19.  Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen  

Dnr KFN 2021/00082  

 

20.  Projekt Friluftsplan Uddevalla kommun 

Dnr KFN 2019/00177  
 

21.  Förvaltningschefen informerar 

Dnr KFN 267055  
 

22.  Ordförande informerar 

Dnr KFN 267054  
 

23.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Dnr KFN 2021/00002  
 

24.  Redovisning av anmälningsärenden 2021 

Dnr KFN 2021/00003  
 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

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

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter.  
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Information om distansdeltagande 

På grund av rådande situation med Covid-19 godkänner nämndens ordförande att ledamöter deltar på 

distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. 

Deltagande på distans ska i första hand ske via avskilda rum i Stadshuset. Med ordförandes 

godkännande kan deltagande ske från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets 

överläggningar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-05-18 Dnr KFN 2021/00028 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Fritid Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
roger.hansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Farouk Abo Khamis om att bygga en 

större boxningshall i centrum 

Sammanfattning 

Förslagsställaren Farouk Abo Khamis tycker att kommunen ska bygga en större 

boxningshall så det blir plats för mer människor. Det kommer enligt förslagsställaren 

fler nya ungdomar till träningarna men de kommer inte tillbaka eftersom den (sannolikt 

nuvarande hall) är för liten. Densamme hoppas att föreslagen boxningshall kan vara i 

centrum för att det ska vara enkelt för folk att ta sig dit samt att det finns goda 

kollektivtrafikförbindelser.    

 

Kultur- och fritidsnämnden, med förvaltning, är just nu delaktiga i det långsiktiga 

stadsutvecklingsprojektet ”Rimnersområdet som ett samlat sport- och idrottscentrum”. 

Inom ramen för detta utvecklingsprojekt genomförs föreningsdialoger i syfte att fånga 

upp och sammanfatta förväntningar och konstruktiva idéer för områdets utveckling. 

Medborgarförslaget om en större boxningshall i centrum beaktas i processen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18 KFN 2021/00028 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §23, Dnr KS 2021/00057 

Medborgarförslag från Farouk Abo Khamis 2021-01-16 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser medborgarförslaget om större boxningshall i centrum 

besvarat med hänvisning till pågående behovsanalys för utveckling av Rimnersområdet 

som ett samlat sport- och idrottscentrum.         

 

 

 

Paula Nyman Roger Hansson 

Tf förvaltningschef Avdelningschef Fritid 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

Projektägare, stadsutveckling Rimnersområdet 
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2021/00057  

Medborgarförslag från Farouk Abo Khamis om att bygga en 
större boxningshall 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 16 januari 2021 15:39 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Idrott/boxning och aktiviteter 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag tycker att kommunen ska bygga en större boxningshall så det blir mer plats för människor. Det 
kommer flera nya ungdomar till träningarna men de kommer inte tillbaka eftersom den är för liten. 
Jag hoppas att den kan vara i centrum för att där är det närmaste för folk och det är flera 
busstationer. 
 
Dagens datum: 
16/01/2021 
 
Namn: 
Farouk Abo Khamis 
 
 
Skicka med en bilaga 
Mifitness-3D-floorplan-boxing-gym.jpg 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-05-18 Dnr KFN 2021/00027 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Fritid Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
Roger.hansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Christoffer Wetterberg om discgolfbana 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana. 

Förslagsställaren föreslår platser såsom runt Fridhem, Sanders dalar, ovanför 

Sandersdalsskolan och Kasen.  

 

Kultur och fritid har mottagit ett antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en 

discgolfbana, platser för detta som föreslås är bland annat vid Gustafsberg eller I17-

området, alternativt Bjursjöområdet eller mellan Kurveröd och Skogslyckan. 

 

Sporten växer enligt förslagsställaren och discgolfbana i Uddevalla saknas. 

Förslagsställaren informerar om att den tillsammans med cirka 15 likasinnade åker till 

omgivande kommuner för att utöva sporten.  

 

Frisbeegolf uppges vara mycket hälsofrämjande eftersom man rör sig, engagerar sig i 

något och oftast tillsammans med någon/ några. Frisbeegolf kräver heller inte en stor 

ekonomisk investering för den som spelar och är därmed att betrakta som 

lågtröskelverksamhet. Frisbeegolf kan med fördel utövas över generationsgränser och i 

alla åldrar. Det kan utövas som en lågintensiv motionsform eller som en högintensiv 

idrott.  

 

Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt 

placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad 

med tilldelade medel. Vidare har förvaltningen påbörjat en dialog med en av 

förslagsställarna som visat ett intresse av att bidra med kompetens och engagemang.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-18 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 § 24 

Medborgarförslag från Christoffer Wetterberg 2021-02-15  

Bilaga till medborgarförslag från Christoffer Wetterberg  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla 

med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele.  
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2021-05-18 Dnr KFN 2021/00027 

  

 

 

 

 

 

Paula Nyman Roger Hansson 

Tf förvaltningschef Avdelningschef Fritid 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige  

 



 

 

 

 
Protokollsudrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2021/00055  

Medborgarförslag från Christoffer Wetterberg om discgolfbana  

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 15 januari 2021 13:46 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Discgolfbana 
 
Ditt medborgarförslag: 
All info finns i bifogad fil. 
 
Dagens datum: 
20210115 
 
Namn: 
christoffer wetterberg 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Skicka med en bilaga 
Uddevalla.docx 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Uddevalla + discgolf = Ja? 

 
 
Hej, jag heter Christoffer Wetterberg och är 33 år, jag har en utvecklingsanställning från 

arbetsmarknadsavdelningen och jobbar på stadsbiblioteket sedan 2020-01-01. 2016 blev jag 

heltidssjukskriven och vägen tillbaka har varit tuff, hösten 2019 åkte jag med några kompisar 

och provade på discgolf (frisbeegolf) och jag fastnade direkt. Det var en alldeles lagom 

aktivitet för mig, och att få komma ut och röra på sig ute i naturen samtidigt som man gör 

något kul hjälpte mig väldigt mycket att komma tillbaka från min sjukskrivning. 

Vi är ett gäng från Uddevalla på ca 15 personer som jag vet idag, som åker till Vänersborg, 

Stenungsund, Ale och Göteborg för att kunna utöva denna sport som verkligen passar alla. 

Jag tycker det är självklart att en stad som Uddevalla borde ha en discgolfbana, vi har en 

fantastisk natur och skog runt om i Uddevalla där det skulle finnas möjlighet att göra en 

väldigt fin bana, och få ytterligare en utomhusaktivitet där man håller avstånd från varandra, 

som kan utövas av alla. 

 

Discgolf - sporten för alla 

Discgolf är den perfekta sporten där alla kan vara med. Discgolf är lätt att lära sig, passar 

gammal som ung och är ständigt utmanande. Discgolf är lågintensiv träning, seriös sport och 

social aktivitet i olika grader beroende på tillfälle och sällskap. Discgolf är inte bara 

muskelkraft och teknik, i många lägen krävs omfattande tankearbete när det gäller att hitta 

den bästa kastvägen fram till korg. 

 

 

 



 

Vad är discgolf? 

Discgolf (kallas även frisbeegolf) är en starkt växande idrott och rekreationssport som har 

mycket att erbjuda och lockar allt fler utövare över hela världen, i Finland har antalet 

utövande discgolfspelare nu passerat antalet vanliga golfspelare. Det är en sysselsättning 

som kan tilltala precis vem som helst och det är enkelt att komma igång även om det krävs 

tid och träning för att lära sig behärska tekniken. Dessutom så bjuder den in till en stund av 

socialt umgänge samtidigt som man kommer nära naturen. 

 

Varför discgolf? 

Den tilltalande sysselsättningen att kasta en disc kombinerat med tävlingsmomentet och att 

vara ute i naturen med vänner är en del av det som lockar spelarna. Som namnet antyder är 

reglerna lika vanlig golf men istället för boll och klubba kastas en frisbee, och istället för hål 

används korgar som mål. 

 

Naturupplevelser och dramatik 

Spänningen, dramatiken, känslan, friheten, möjligheterna, alla härliga möten med nya 

människor, samt den underbara nerven vid en avgörande putt, gör discgolf till något utöver 

det vanliga. Discgolf är också sporten där du kommer ut i naturen och rör på dig. Många 

discgolfbanor utnyttjar det spektakulära i sina naturliga miljöer. Det skiftande landskapet 

utgör själva banan, vilket gör att en runda på en discgolfbana ofta innebär sköna promenader 

med rena naturupplevelser. 

 

Bana 

En discgolfbana består oftast av 18 hål, men har ibland 9 eller 27 hål. Banans svårigheter 

består av hålens längd, eventuella hinder i form av träd, buskar, vattendrag samt 

höjdskillnader. Vid blåst fungerar även vinden som en svårighet att bemästra. Vanliga 

underlag är gräs, ängs- eller skogsmark. De flesta banor är gratis att spela på men i takt med 

att sporten blivit mer professionell har det även börjat dyka upp professionellt drivna 

discgolfbanor som det kostar att spela på. 

 

 

 

 



Hål 

Ett hål består av ett utkast och en korg. Vägen däremellan som oftast är 50 till 200 meter 

långt utgör själva hålets spelplan. Den tänkta kastvägen på ett hål kallas fairway, medan 

området längre ifrån, som oftast har längre gräs, sly, och skog; kallas för ruff. Oftast har en 

bana ingen fast gräns utan de naturliga inslagen av till exempel skog och buskar fungerar som 

en naturlig inramning. Det är dock inte ovanligt att det finns fasta gränser i form av gång- 

eller cykelvägar och vattendrag. Om discen landar utanför en fast gräns kallas detta OB, kort 

för Out of Bounds. Likt traditionell golf har varje hål ett par som indikerar hur många kast det 

bör ta för att klara hålet. 

 

Historia 

Exakt när utövandet av discgolf egentligen startade är svårt att säga då det är en sport som 

vuxit fram successivt under en längre tid. Däremot är 1975 ett viktigt år eftersom det var då 

det första kedjehålet/den första discgolfkorgen kom till och man såg sporten formas till vad 

den är idag. Den första banan installerades redan året därefter i Kanada och 1980 kunde 

också vi här i Sverige njuta av vår alldeles första runda. Det kanske inte finns något självklart 

svar på vart sporten uppstod eller mer exakt när, men en sak kan man dock enas om, 

nämligen att discgolf är en oerhört populär och snabbt växande sport runt om i världen och 

det är helt klart lätt att förstå varför. 

 

Jag lämnar detta som förslag till Uddevalla kommun för att göra en discgolfbana. Var det 

finns mark och plats till detta vet ni bättre än mig, men som förslag vill jag ändå nämna runt 

Fridhem, Sanders dalar, ovanför Sandersdalsskolan, Kasen. 

 

Mvh 

Christoffer Wetterberg 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-05-19 Dnr KFN 2021/00065 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Fritid Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
roger.hansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Mikael Andersson om en discgolfbana 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana.  

 

Kultur och fritid har mottagit ett antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en 

discgolfbana, platser för detta som föreslås är bland annat vid Fridhem, Sanders dalar, 

Gustafsberg eller I17-området, alternativt Bjursjöområdet eller i en skog.  

 

Förslagsställaren menar att efterfrågan stor och tillgången till banor liten. 

 

Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt 

placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad 

med tilldelade medel. Vidare har förvaltningen påbörjat en dialog med en av 

förslagsställarna som visat ett intresse av att bidra med kompetens och engagemang.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 92  

Medborgarförslag från Mikael Andersson 2021-04-10 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla 

med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele. 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Roger Hansson 

Tf förvaltningschef Avdelningschef Fritid 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige  
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr KS 2021/00237  

Medborgarförslag från Mikael Andersson om en discgolfbana 

Sammanfattning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-19 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-19 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-04-20 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Discgolf 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! Visst är det väl dags att anlägga en discgolfbana i Uddevalla? Inte nog med att sporten växer så 
det knakar, fr.o.m. imorgon stängs Ale Discgolfcenter ner och övriga banor i Västsverige lär bli totalt 
överbefolkade därefter. Efterfrågan är stor och tillgången liten. Kontakta discgolfpark.com och dra 
igång projektet! 
 
Dagens datum: 
20210331 
 
Namn: 
Mikael Andersson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-05-19 Dnr KFN 2021/00078 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Fritid Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
roger.hansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om discgolfbana mellan Skogslyckan och 

Kurveröd 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en 18-håls discgolfbana 

mellan Skogslyckan och Kurveröd (i Sanders dalar).  

 

Kultur och fritid har mottagit ett antal ytterligare medborgarförslag om att skapa en 

discgolfbana, platser för detta som föreslås är bland annat vid Fridhem, Gustafsberg 

eller I17-området, alternativt Bjursjöområdet eller i en skog.  

 

Förslagsställaren menar att efterfrågan bedöms vara stor men tillgången liten, då 

discgolfbana saknas i Uddevalla och att närmaste banor finns i Vänersborg och 

Stenungsund.  

 

Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt 

placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad 

med tilldelade medel. Vidare har förvaltningen påbörjat en dialog med en av 

förslagsställarna som visat ett intresse av att bidra med kompetens och engagemang.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 § 122  

Medborgarförslag 2021-04-18 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla 

med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele. 

 

 

Paula Nyman Roger Hansson 

Tf förvaltningschef Avdelningschef Fritid 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige  
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-05-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr KS 2021/00267  

Medborgarförslag om discgolfbana mellan Skogslyckan och 
Kurveröd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-05-17 

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

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-17 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-05-18 

Förslagsställare 

Kultur och fritidsnämnden  

 

 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 april 2021 11:30 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Discgolfbana 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, discgolf är en sport som rusar i popularitet och jag tror att Uddevalla kan ha nytta av en sådan 
bana då närmsta discgolfbanor finns i Vänersborg och Stenungsund. Det är lätt att börja med (men 
ytterst svårt att bemästra) socialt, bra för hälsan, nära till naturen, möjlig aktivitet under en pandemi 
med mera. 
 
Mitt förslag är att upprätta en 18-håls discgolfbana och en bra placering kan vara mellan Skogslyckan 
och Kurveröd (naturen kring fårhagen). Det finns säkert andra bra ställen men där finns det goda 
möjligheter. Anläggningen kan vara simpel med endast en skylt där man startar och 18 korgar 
strategiskt utplacerade eller så kan det göras ambitiösare med startavgift, kiosk, uthyrning av diskar 
osv. 
 
Dagens datum: 
2021-04-18 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
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Handläggare 

Avdelningschef Fritid Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 

roger.hansson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Christel Nyberg om discgolfbana 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att skapa en discgolfbana. 

Förslagsställaren föreslår platser såsom vid Gustafsberg eller I17-området, alternativt 

Bjursjöområdet eller i en skog.  

 

Förslagsställaren menar att sporten är hälsofrämjande eftersom man rör sig, engagerar 

sig i något och oftast tillsammans med någon/ några. Den kräver heller inte en stor 

ekonomisk investering för den som spelar och den kan med fördel utövas över 

generationsgränser och i alla åldrar.  

 

Förslagsställaren anger att det är lämpligt att införskaffa 9 alternativt 18 korgar samt 

utveckla en god information.  

 

Förvaltningen har som en omedelbar åtgärd, samt inom ram inköpt två korgar samt 

placerat ut dessa på Bodele i syfte att utprova plats och åstadkomma positiv skillnad 

med tilldelade medel.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-10 §19 

Medborgarförslag från Christel Nyberg 2021-01-31 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget om en discgolfbana i Uddevalla 

med hänvisning till projektet med utplacerade korgar på Bodele. 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Roger Hansson 

Tf förvaltningschef Avdelningschef Fritid 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

jofl02
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Protokollsudtrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2021/00087  

Medborgarförslag från Christel Nyberg om discgolfbana 

Sammanfattning 

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 31 januari 2021 17:18 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Frisbeegolfbana/Discgolfbana 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är att Uddevalla kommun skapar en Frisbeegolfbana.  
• Frisbeegolf är hälsofrämjande. Du rör dig, engagerar dig i något oftast tillsammans med någon/ 
några •Frisbeegolf är enkelt. Allt du behöver är en disc att kasta. 
• Frisbeegolf kräver inte en stor ekonomisk investering för den som spelar • Frisbeegolf kan spelas på 
alla nivåer. Du kan spela ett par gånger som en kul grej eller satsa på att bli riktigt skicklig. Banan är 
samma , du själv bestämmer. 
• Frisbeegolf går att spela i alla åldrar. 
• Frisbeegolf går att spela året runt. 
• Frisbeegolf är en tillgång vid marknadsföring av Uddevalla som turiststad. 
 
Att skapa en Frisbeegolfbana är en billig investering som ger mycket tillbaka till medborgarna i 
kommunen. Om man lägger den i en redan befintlig park, som tex I17 eller Gustavsberg, är 
underhållet väldigt litet. ( jämför Vänersborgs bana i Restadsområdet)  En annan möjlighet är att 
lägga en bana i ett skogsområde ( som i Stenungsund) I Uddevalla finns många fina områden som tex 
Bjursjön där det redan finns vandringsleder. 
 
Så, jag lägger förslaget att i närtid skapa en bana vilket i princip innebär att bestämma ett område 
som är lämpligt, införskaffa 9 eller 18 korgar samt informationsskyltar . Inte en stor investering direkt 
men något som definitivt skulle skapa mervärde i kommunen! 
 
Dagens datum: 
210131 
 
Namn: 
Christel Nyberg 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Ekonom Monica Laigar-Strandberg 

Telefon 0522-69 64 22 
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se 

 

Delårsrapport april 2021, kultur och fritid 

Sammanfattning 

Trots att vissa av kultur och fritidsnämndens verksamheter har tvingats ställa in, har 

andra i stället ställt om. Nya arbetssätt och metoder för att nå invånare har utvecklats 

under perioden. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 1,3 mkr i avvikelse 

mot periodiserad budget och prognostiserar ett underskott på 7,6 mkr för 2021. 

Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 såsom minskade 

intäkter, inställda verksamheter och arrangemang samt ökade kostnader för kommunens 

samlade vaccinationscenter på Agnebergshallen. Intäktsbortfall och ökade kostnader 

täcks till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland annat 

Stadsbiblioteket som uppstår först 2022. 

Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut 

till invånarna. En digital fritidsgård har lanserats, aktiviteter har flyttat utomhus och via 

digitala forum, arbetet med att skapa ett tillgängligt friluftsliv för alla har intensifierats 

och inkluderat både bibliotek och fritidsgårdsverksamhet. Landbadet planerar att öppna 

tidigare i år och förvaltningen förbereder för sommarlovsaktiviteter. 

Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har under perioden hållits stängd och ersatts 

av bokningsbara aktiviteter för mindre grupper. Det har lett till minskning av antalet 

barn i 10–12-årsverksamheten som föredrar umgänge i större grupp. Fritidsbanken har 

underlättat barns tillgång för utomhusaktiviteter. 

Under 2020 har antalet aktivitetstillfällen för pojkar minskat, men ökat för flickor. För 

året utbetalades ekonomiskt stöd med lika mycket till båda könen. Stödet till lokal- och 

anläggningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet ökade från föregående år med 

drygt 10 procent. Antalet medlemskap i de bidragsberättigade barn- och 

ungdomsföreningarna ökade under året med drygt en procent. 

Förvaltningen har slutfört utredningen om ridanläggning i Uddevalla kommun, 

framtagit förslag på kommungemensam friluftsplan, invigt och namnsatt skulpturen på 

Drottninggatan, påbörjat revideringen av biblioteksplanen och fortsatt arbeta med 

projekt Hus för kultur samt Rimnersområdets utveckling. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-11 

jofl02
Maskinskriven text
15.
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Delårsrapport april 2021, kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringspecifikation 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport april 2021, kultur och fritid 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Monica Laigar-Strandberg 

Tf förvaltningschef Ekonom 

Skickas till ekonomirapportering@uddevalla.se 

 
 

mailto:ekonomirapportering@uddevalla.se
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1 Sammanfattning 

Trots att vissa av kultur och fritidsnämndens verksamheter har tvingats ställa in, har andra i stället 

ställt om. Nya arbetssätt och metoder för att nå invånare har utvecklats under perioden. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 1,3 mkr och prognostiserar ett 

underskott på 7,6 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 

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

kommunens samlade vaccinationscenter på Agnebergshallen. Intäktsbortfall och ökade kostnader 

täcks till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som 

uppstår först 2022. 

Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till 

invånarna. En digital fritidsgård har lanserats, aktiviteter har flyttat utomhus och via digitala forum, 

arbetet med att skapa ett tillgängligt friluftsliv för alla har intensifierats och inkluderat både 

bibliotek och fritidsgårdsverksamhet. Landbadet planerar att öppna tidigare i år och förvaltningen 

förbereder för sommarlovsaktiviteter. 

Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har under perioden hållits stängd och ersatts av 

bokningsbara aktiviteter för mindre grupper. Det har lett till minskning av antalet barn i 10–12-

årsverksamheten som föredrar umgänge i större grupp. Fritidsbanken har underlättat barns tillgång 

för utomhusaktiviteter. 

Under 2020 har antalet aktivitetstillfällen för pojkar minskat, men ökat för flickor. För året 

utbetalades ekonomiskt stöd med lika mycket till båda könen. Stödet till lokal- och 

anläggningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet ökade från föregående år med drygt 10 

procent. Antalet medlemskap i de bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningarna ökade under 

året med drygt en procent. 

Förvaltningen har slutfört utredningen om ridanläggning i Uddevalla kommun, framtagit förslag på 

kommungemensam friluftsplan, invigt och namnsatt skulpturen på Drottninggatan, påbörjat 

revideringen av biblioteksplanen och fortsatt arbeta med projekt Hus för kultur samt 

Rimnersområdets utveckling. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden 

 Mkr 
Nettokostnad tom 

april 2021 

Budgeterad 

nettokostnad tom 

april 2021 

Avvikelse mot 

periodiserad budget 

Prognosavvikelse 

helåret 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Mkr Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

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

 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott på delåret med 1,3 mkr och prognostiserar ett 

underskott på 7,6 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 

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

kommunens samlade vaccinationscenter på Agnebergshallen. Intäktsbortfall och ökade kostnader 

täcks till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som 

uppstår först 2022. 

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

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

samt konstnärliga gestaltningar. 

Avdelning kultur och bibliotek 

Avdelning kultur och bibliotek prognostiserar ett noll resultat för 2021.  

Offentlig kulturs verksamhetsbudget kommer att visa ett överskott på grund av att man inte har 

kommer genomföra arrangemang på traditionellt utan planerar vissa alternativa arrangemang på 

grund av restriktioner i publikantal. Detta beräknade överskott täcker obalans för ej fullt 

genomförda besparingar av tjänster. 

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

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

avslutade, dels på att lärare har varit sjukskrivna och att man inte har lyckats få in vikarier och 
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därmed har lektioner blivit inställda. Färre elever samt avdrag på grund av utebliven undervisning 

leder till minskade intäkter. Kulturskolan har under perioden fokuserat på att möta deltagare digitalt 

där undervisning har varit möjlig. 

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

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

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

är under utveckling.  Prognosen för året beräknas dock bli ett mindre överskott, då sjukskrivningar 

inte har tillsatts med vikarier fullt ut. 

Avdelning fritid och unga 

Avdelning fritid och unga prognostiserar ett underskott på 9,9 mkr. Prognosen baseras på ett nuläge 

och de faktiska omständigheter som råder som konsekvens av Covid-19.  

 

Gemensamt fritid inkl. friluftsliv och föreningsstöd beräknas hålla göra ett nollresultat, dock 

avvikelser mellan olika kostnadsslag. Under rådande pandemi och hemarbete har inköp av IT-

utrustning tidigarelagts. Lägre kostnader för kompetensutveckling och resor i tjänsten har inte 

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

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

ökad trygghet genom utökad och ny uppmärkning. 

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

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

balanseras något med bland annat med lägre personalkostnader, färre inköp, lägre 

mediakostnader även detta hänförligt till situationen med Covid-19. 

Walkesborgsbadet och Bowlinghallen förlorar stora intäkter då dessa har varit stängda för bland 

annat allmänheten. Simhallen har dessutom gjort återköp på säsongs- och månadskort i syfte att 

nollställa läget inför sannolika normala förhållanden 2022. Bowlinghallen bedöms fortsätta tappa 

intäkter till att succesiva öppningar kan göras. Dessa två enheter beräknas få stora underskott 2021 

så länge som nuvarande pandemilag med restriktioner kvarstår. 

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

hemestertider på Landbadet bedöms ge en merkostnad för året. 

Den öppna fritidsverksamheten beräknas ge ett överskott, som beror ledighet av personal som inte 

har återbesatts med vikare. Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har hållits stängd och ersatts 

av bokningsbara aktiviteter för mindre grupper. Samordning och planering för aktiviteter under 

sommarlovet pågår. 

På Emaus lantgård sker en fortsatt förbättring i nya hagar och staketbyggnationer i syfte att förbättra 

såväl djurskydd som säkerhet vid barn- och ungdomsaktiviteter och motionering av djur. 
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Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, administrativa 

avdelningen, förvaltningsgemensamma kostnader samt förvaltningens förändring av 

semesterlöneskulden. Prognosen för den gemensamma verksamheten beräknas ge ett överskott på 

2,3 mkr. 

Överskottet består nästan helt av tilldelade medel för utökad hyra för Stadsbiblioteket, som uppstår 

för 2022 samt medel för hyra av lokaler på Kungsgatan kopplat till det som planeras för 

Kulturstråket/Hus för kultur. Utöver detta kommer förvaltningen inte att förbruka medel som var 

avsedda för fortbildning av personal och förtroendevalda mot bakgrund av krav på återhållsamhet 

samt att rörelsefriheten med anledning av Covid-19 är begränsad. 

Under gemensamt finns även en budget för verksamhetsanpassningar i kultur och fritids lokaler, 

dessa medel matchar inte förvaltningens behov utan det är mycket högre.   

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning regleras hur avvikelse av väsentlig ekonomisk 

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

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

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

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

beskrivas. 

Fritid har sammantaget drabbats hårt av pandemin och inte minst av den ryckighet kring 

beslutsriktningar som råder. Verksamheten är mycket följsam mot våra föreningar som hamnat i 

mycket svåra och oönskade lägen rent ekonomisk och har strävat efter att följsamma för den 

verksamhet och de aktiviteter föreningarna önskar utföra i anpassade former. 

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

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

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

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

Om pandemiläget i stort samt smittspridningssituationen förbättras i enlighet med de förväntningar 

som föreligger kommer den ekonomiska prognosen vid årets slut att utvecklas positivt. Högst 

sannolikt kommer dock resultatet att innebära negativa redovisningar och stora minussiffror, då den 

ackumulerade skulden behöver längre tid för återhämtning och reglering. 

Om restriktioner fortsätter under hösten prognostiseras mycket stora underskott på helheten, 

föranlett av intäktsbortfall samt tillkommande kostnader för Agnebergshallen som 

kommungemensamt vaccinationscenter.  
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Effekter, kvantifiering och specificering April 2021 Prognos 2021 

LÄGRE INTÄKTER PÅ GRUND AV RESTRIKTIONER OM ÖPPETHÅLLANDE 

 

ANLÄGGNINGAR: -1,1 mkr -2,5 mkr 

RIMNERSVALLEN, lägre frekvens av matchspel, men inget stort bortfall kopplat till 

Covid-19. Utomhusaktiviteter har inte ställts in och begränsats i lika hög grad. 

 

FRIDHEMSHALLEN, delvis nedstängd. Stängt för allmänhetens åkning samt alla 

föreningar följt av öppethållande för elit och succesivt påsläpp av ungdomsföreningar. 

Avbokning av samtliga tider och därmed intäkter. Under våren tas isen bort och att hämta 

hem vinterns bortfall blir omöjligt.  

 

FRITIDSVERKSAMHETSLOKALER (skolidrottshallar), allmänheten har inte haft 

möjlighet att boka tider i våra lokaler och därmed uppstår 100% intäktsbortfall.  

 

AGNEBERGSHALLEN, som utgångsläge väldigt få bokningar. Uppdraget att starta 

upp ett vaccinationscenter framtvingade avbokningar av eliten och hänvisning till 

alternativa lokaler och därmed ökade kostnader för verksamheten i syfte att tillgodose 

likvärdiga förutsättningar för elitidrotten.  

 

RIMNERSHALLEN, har delvis varit stängd under perioden och bokningarna är kraftigt 

begränsade då verksamhet med barn och unga endast födda 2002 eller senare har tillgång 

till hallen. 

    

 

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

BOWLINGHALLEN, har varit helt nedstängd under perioden och därmed stora 

intäktsbortfall. Stor del av verksamheten finansieras med intäkter.  

 

WALKESBORGSBADET med träningshall. Har varit stängd sedan november 2020 och 

hela perioden. Mycket stora intäktsförluster trots att elit och simskolor prioriteras och så 

småningom verksamhet för födda 2002 eller senare. Som en enskild/avgränsad åtgärd är 

säsongs- och månadskort. Detta i syfte att nollställa och försälja helt återköp av nya kort 

när besökare vet tillgänglighet och åtkomst bättre. 

    

 

KOSTNADER FÖR VACCINATIONSCENTER 

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

 

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

Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2020 

Resultat 

kvinna T1 

2021 

Resultat man 

T3 2020 

Resultat man 

T1 2021 

Resultat totalt 

T3 2020 

Resultat totalt 

T1 2021 

Sjukfrånvaro 

Korttid % R12 

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

Kommentar Största delen av korttidsfrånvaron utgörs av kvinnor i ålder 30-39 samt 50-59 år. 

Korttidsfrånvaron (R12) har sjunkit från drygt 4 % tertial 1 2020 till drygt 2,5% tertial 1 2021. 

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med 

kommun, ska öka 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter värnar om bemötande och dialog med 

medborgarna och erbjuder kontaktvägar både genom kontaktcenter, Facebook, Instagram 

och sms (utöver telefon och e-post). Ansökan och ändringar för kulturskolans 

verksamheter kan medborgaren sköta digitalt hemifrån och verksamheternas 

tillgänglighet är inte begränsad med telefontider. Biblioteket har under de perioder som 

verksamhetens öppettider varit begränsade på grund av pandemin, haft både en chatt-

funktion på sin hemsida och utökat samtliga biblioteks telefontider för att kunna erbjuda 

bra service. 

Förändringar i vissa verksamheter har givit upphov till starka reaktioner hos medborgare 

och processen för att förbättra dialogen pågår. 

Kommunens värdegrund diskuteras årligen på förvaltningens arbetsplatsträffar, vilket 

ökar medarbetarnas kunskap och medvetenhet av betydelsen av vårt bemötande av andra. 

3.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

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

villkor att bedriva verksamhet i kommunen, som en del i att öka kommunens attraktivitet och 

förbättra villkoren för de konstnärliga och kreativa näringarna. Konkret handlar arbetet dels om 

utformningen av Kulturstråket/hus för kultur dels konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. 

Framtagande av kommungemensam friluftsplan, som pågått under perioden, kan indirekt stärka 

kommunens varumärke som attraktiv plats för naturturism. Satsningarna på Rimnersområdet ses 

också som viktigt bidrag till kommunens profilering som idrottsstad. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 

kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

Arbetet med att förverkliga Kulturstråket / Hus för Kultur är den mest framträdande 

åtgärden under perioden som är kopplad till strategin, eftersom den är en viktig del av 

att stärka kulturens och kulturaktörernas villkor. 
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3.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom olika typer av 

infrastruktursatsningar. Förutsättningar för friluftslivet och angöring till dessa områden 

är en sådan. Via samhällsbyggnadsprocessen lyfta behovet av gång- och cykelvägar för 

särskilt den yngre befolkningens förutsättningar för att kunna ta del av den offentliga 

miljön är en annan. Ökad tillgänglighet till våra anläggningar och verksamheter via 

Lokaltrafiken är ytterligare en viktig faktor. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en 

hållbar samhällsutveckling 

Förvaltningens arbete för en hållbar samhällsutveckling sker delvis i en 

förvaltningsövergripande miljöstrategigrupp. Under perioden har en ny miljöpolicy 

tagits fram under ledning av kommunens miljöstrateg och antagits av 

kommunfullmäktige. Kultur och fritidsnämnden har fått information om detta samt de 

av kommunstyrelsen elva antagna klimatlöftena som kommunen ska arbeta med under 

året. Miljöstrategigruppen har även tagit fram en plan för årets interna revision. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden arbetat med att lyfta nämndens 

perspektiv i samhällsplaneringen genom deltagande i uppstartsmöte för 

detaljplanearbete, i besvarandet av två detaljplaner samt handläggande av ansökningar 

om planbesked i kommunens förprövningsgrupp. Exempelvis har kulturmiljömässiga 

konsekvenser belyst samt synpunkter kring allmänhetens tillgång till friluftsliv. 

Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till 

service och utbud, digitalt och analogt 

Pandemin har medfört många nya former för tillgängligheten och attraktiviteten till 

våra verksamheter. Bland annat har en digital fritidsgård öppnat som är öppen för alla 

unga som fyllt 13 år. Fritidsgården är bemannad med fritidsledare under de tider då den 

är öppen. 

Den nya digitala fritidsgården ligger på Discord, som är en röst- och textchattapp som 

ofta används för att kunna prata med andra samtidigt som man spelar datorspel online. 

På Uddevallas digitala fritidsgård kan ungdomarna chatta och ringa och prata med de 

som är inne och det finns alltid vuxennärvaro när den digitala fritidsgården håller 

öppet. I den digitala fritidsgården måste alla hålla en god ton och fritidsledarna har 

möjlighet att blockera de användare som inte sköter sig och följer fritidsgårdens regler. 

Idén att öppna en digital fritidsgård väcktes när de nya restriktionerna för att minska 

smittspridning av Corona gjorde att alla fritidsgårdar stängde all sin verksamhet strax 

efter jul. 

Den digitala fritidsgården på Discord heter Uddevallas digitala fritidsgård. 

Offentlig kultur har utvecklat fler metoder för att nå publiken. Exempelvis arbetar 

barnkulturen analogt med att trycka ett barnkulturprogram två gånger per år, affischer, 

flyers, vykort och liknande, samt annonser i tidningen emellanåt. Informationen finns 

också digitalt på uddevalla.se/barnkultur, i kalendern på uddevalla.com, på Instagram: 

kulturlivet, på Facebook: Barnkultur i Uddevalla. Kulturskolan har under pandemin 

utvecklat sina metoder för att möta unga digitalt. Inte minst har detta varit en framgång 

för våra funktionsvarierade deltagare, som under pandemin blivit än mer begränsade i 

sina utbud av aktiviteter, men som nu fått möjlighet att mötas digitalt i musikskapande. 

Förvaltningen fortsätter utveckla såväl fysiska platser som information (digitalt och 

fysiskt) i samarbete och dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Informationsenheten och Kontaktcenter. Friluftslivet och den pågående utformningen 
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Nämndsstrategier Kommentar 

av Uddevalla kommuns friluftsplan har marknadsförts digitalt och analogt via bland 

annat biblioteken. 

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga 

och attraktiva platser för kulturella 

uttryck 

Det stora projektet inom strategin är den pågående utformningen av Hus för kultur, till 

vilket en projektledare är knuten. En beställning på en förstudie för att utreda 

möjligheterna för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för 

Kulturskolan, Skolgatan 4 är beställd hos samhällsbyggnadsförvaltningen. På 

biblioteken är tre fönster längst Södergatan förbehållna för utställning istället för att 

samla människor inomhus just nu. Annars används tidningsrummet/Galleriet Vitt brus 

till utställningar. En utredning om kulturskolans samhällsfunktion och lokalbehov är 

framtagen och föredras i kultur och fritidsnämndens majmöte. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Utforma checklista för 

remisshantering utifrån Plan integration 

Berörda tjänstepersoner har fått information om uppdraget, men det har inte påbörjats. 

Checklistan bedöms kunna färdigställas före årsskiftet. 

 

 Utvärdera Rampens digitala 

mötesplatsfunktion 

Den nystartade verksamheten Rampen har sedan hösten utvecklat nya former för 

kommunikation med invånare i Uddevalla. Bland annat har boktips, 

personalintroduktioner och tips på lovaktiviteter filmats och publicerats på Instagram 

under "rampenuddevalla". Utvärderingen beräknas att påbörjas under hösten 2021. 

Uppdraget är kopplat till Plan integration. 

 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utreda möjligheterna och 

presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för 

kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 (KF 

ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2021-02-10 godkänt kultur- och fritidsnämndens rapportering 

av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda möjligheterna och presentera förslag 

för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen 

för ett ”Ungdomens kulturhus” genom 

att godkänna och avsluta den del av uppdraget som är kopplat till ungdomens kulturhus 

att godkänna förslaget till omformulering av kommunfullmäktiges uppdrag till ”Kultur 

och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, Skolgatan 4”. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 

uppdrag att påbörja utvecklingen av ett 

kulturstråk i centrum ”Hus för kultur” 

(KF ÖS 4) 

Arbetet är påbörjat. En projektledare på 50% är tillsatt på kultur och fritid sedan 

januari. Projektledare är även utsedd på samhällsbyggnadsförvaltningen. Fokus just nu 

är dialogen med ägaren av fastigheten Frideborg samt dialoger med kulturföreningarna 

i kommunen. 

Planbesked väntas inom kort för ändring av detaljplan som möjliggör byggnation på 

bakgården vid Lotcen. Kultur och fritids representant/projektledare i projektet har 

arbetat löpande med förankring och information kring syfte och mål med 

uppdraget/projektet. 

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

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat sitt friluftslivsarbete, med 

betoning på hållbart friluftsliv för alla. Emaus lantgård erbjuder aktiviteter för natur- och 

djurupplevelser särskilt riktade till den yngre befolkningen. Fritidsbanken, som genom återbruk av 

idrottsmateriel och utlån av detsamma, skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika 

aktiviteter som ett hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov. Omfattande åtgärder har 



 Delårsrapport april 2021 11 (22) 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

vidtagits i samtliga verksamheter för att inte förlora den sociala gemenskapen bland barn och unga 

trots den isolering som pandemin medför. Arbetet handlar om att säkra en hållbar social utveckling.  

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja 

civilsamhällets organisering och 

verksamhet 

Pandemin har starkt påverkat civilsamhällets förutsättningar för att bedriva verksamhet 

och kultur och fritidsförvaltningen har haft täta dialoger för att ge stöd och rådgivning. 

Under perioden har kultur och fritidsnämnden beslutat om inriktning för nya 

bestämmelser för samtliga föreningsbidrag. Syfte och mål är satt ur ett 

helhetsperspektiv för stöd till civilsamhället. Omvärldsbevakning och kontakt med 

andra kommuner pågår. Tre IOP ärenden som rör kultur och fritidsområdet har 

inkommit och bearbetats. Projekt Rimnersområdet har regelbundna dialoger med 

berörda föreningar. 

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga 

och attraktiva platser för idrott och 

hälsa 

Arbetet med uppdraget kring ny ridanläggning har färdigställts och presenterats för 

kultur och fritidsnämnden. Nästa fas innefattar beslut om beställning av förstudie, att 

utreda möjligheter till samfinansiering samt utreda samt föreslå driftsformer och 

hyresförhållanden. 

Förvaltningen är över tid delaktiga i flertalet stora och prioriterade 

stadsutvecklingsprojekt; Rimnersområdet som helhet, uppgradering och 

tillgänglighetsanpassning samt renovering av Rimnersvallen och ny simhall. 

 

Aktivitetsytor, spår och leder och friluftsområden har varit frekvent använda även 

under vintersäsongen.  Öppethållande alternativt stängning av vissa funktioner i våra 

anläggningar omprövas över tid genom förnyade riskanalyser. 

 

Förvaltningen är inbjudna till dialoger och samverkan kring kommande större projekt 

som exempelvis Ljungskileskolan och Skäretskolan i syfte att tidigt bidra med 

kompetens, erfarenhet, perspektiv och viljeyttringar. 

 

Antalet medborgarförslag inom aktuell strategi har tilltagit. Dessa tas omhand i särskild 

ordning och vissa delar kan bli till omedelbara åtgärder/förbättringar. 

 

En badplatsöversyn pågår, liksom hanteringen av put and take-fiske. 

Kultur och fritidsförvaltningen har under perioden slutfört sin kartläggning kring barns 

och ungdomars anslutningsgrad till idrottsföreningar i kommunen. Kartläggningen 

visade att det råder stora skillnader mellan bostadsområden vad gäller grad av 

anslutning samt att det finns stora könsskillnader, särskild i de områden där 

anslutningsgraden är generellt låg. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

arbeta för ökad samverkan med den 

civilsamhället och att träffa fler IOP-

avtal (idéburet offentligt partnerskap) 

(KF ÖS 3) 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet leder en grupp med representanter från 

förvaltningarna som bereder IOP ärenden. Det finns en fastslagen beslutsordning och 

hur kommunen ska hantera inkomna IOP. För Kultur och fritid är det i april  tre förslag 

som diskuteras och bearbetas. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att utvärdera föreningsstödet 

Beslut om syfte, mål och inriktning är taget i nämnden under tertial 1. Nämnden är 

referensgrupp för uppdraget och får information om status på uppdraget varje månad. I 

takt med att mer information samlas kommer nämnden att kunna ge vägledning och 

komma med synpunkter. Omvärldsbevakning och kontakt med andra kommuner pågår. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

och ta fram förslag till nya 

bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (KF ÖS 3) 

Syfte och mål är satt ur ett helhetsperspektiv för stöd till civilsamhället. Uppdraget 

kommer att avgränsas och prioritering sker i samråd med nämnden/referensgruppen 

utifrån vad som ger störst nytta att ta med i kommande revidering av bestämmelser för 

föreningsbidraget. Förslag till revidering av bestämmelser ska informeras nämnden i 

oktober 2021 och beslut tas i början av november. Därefter tas beslut i 

kommunfullmäktige.  

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 och 

2021-2023 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera 

Rimnersvallen (KF ÖS 4) 

Uppdraget ingår i det så kallade Stadsutvecklingsprojektet med gemensam styrgrupp. 

Nämnden får löpande information om Rimnersprojekten vid nämndsmöten. 

Under 2020 har målsättningar med uppdraget klargjorts och en behovsanalys 

genomförts i samarbete mellan kultur och fritid och samhällsbyggnad. 

Föreningsdialoger har genomförts under behovsfasen. 

En förstudie är färdigställd under första tertialet 2021 och beslut om nivå och 

igångsättning på investeringen tas i kommunfullmäktige i samband med beslut om 

flerårsplan 2022-2024. 

Kultur och fritidsnämnden är beställare av uppdraget och tar formellt beslut vid 

nämndsmötet i juni.  

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 och 

2021-2023 fått i uppdrag att ta fram en 

plan för att utveckla Rimnersområdet 

till ett samlat sport- och idrottscentrum 

med SM standard för friidrott samt 

elitarena för paraidrott och fotboll (KF 

ÖS 4) 

Projektgruppens arbete har under perioden fokuserat mycket på tillfälliga 

ersättningsytor för B-plan, C-plan (konstgräs). I december fattade kultur och 

fritidsnämnden beslut om att anlägga en konstgräsplan "9 mot 9" (kompletterande 

träningsyta) på Sommarhemsskolan. Vidare fattades beslut om att ekonomiskt stödja en 

omläggning av konstgräs på Thordéngården. Sammantaget bedöms frågan om tillfälliga 

ersättningsytor för fotboll vara klar och beslutad. Dock kvarstår stora operativa frågor 

då förhållandet till den förening som har hyresavtal om nyttjanderätt och drift på 

Fridhem är ytterst bekymmersamt och komplext. Det kan inte uteslutas att 

förvaltningen står inför stora utmaningar till hösten avseende tillgång till samt rådighet 

över tider på fullmåttsplaner.  

Projektgruppen och förvaltningen genomför och har genomfört föreningsdialoger med 

primära föreningar. Dessa dialoger kommer att intensifieras och tydliggöras framgent 

och en föredragning av resultatet kommer att föredras i kultur och fritidsnämnden 

under maj månad. 

 

Detta uppdrag är alltjämt ett långsiktigt och visionärt uppdrag, varför konkretion och 

utplacering av nya anläggningar ännu inte gjorts. I dialog med politiken och politikens 

prioriteringar kan uppdraget komma att kompletteras, i syfte att säkra tillgången på nya 

fotbollsplaner i området. Dialogen förs i kultur och fritidsnämnden samt styrgrupp för 

stadsutvecklingsprojekten. 

Uppdraget i stort bedöms gå enligt plan. 

 

 Fortsätt arbeta med en 

ridanläggning i anslutning till 

Uddevalla tätort 

Uppdraget har under perioden fortskridit genom att en behovsanalys om föreningslivets 

behov av en ridanläggning färdigställts. Kultur och fritidsnämnden har fått information 

om hur arbetet med uppdraget fortskrider och vilka förslag som lämnas i 

behovsanalysen. 

Behovsanalysen har även skickats på remiss till de föreningar och aktörer som tidigare 

varit delaktiga i processen kring ny ridanläggning. Flera av dessa har inkommit med 

synpunkter. 

Kultur och fritidsnämnden godkände 2021-04-07 § 74 utredningen Ridanläggning i 

Uddevalla kommun som en behovsanalys till beställning av förstudie.  Nämnden beslöt 

även att en förstudie ska beställas. 

Kultur och fritid avser att beställa en förstudie under maj månad. Eftersom arbetet då 

övergår till den fas i lokalförsörjningsprocessen som drivs av samhällsbyggnad, 

bedöms detta uppdrag kunna slutföras i tid. 

Kultur och fritidsnämnden (2021-04-07 § 74) har även gett förvaltningschefen i 

uppdrag att utreda möjligheter kring samfinansiering för byggnation av ny 
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Politiska uppdrag Kommentar 

ridanläggning samt utreda och föreslå driftsform och hyresförhållanden för 

anläggningen, vilket blir ett separat uppdrag i uppföljningen. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att under 2020 utreda villkoren 

för konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

En uppdragsbeskrivning har utformats under perioden med uppdraget har ännu inte 

påbörjats. Detta beror bland annat på den pågående processen kring Rimnersområdets 

utveckling och det arbete med ersättningsytor för fotbollsplaner som pågår därigenom. 

 

 Utred möjligheter kring 

samfinansiering för byggnation av ny 

ridanläggning samt utred och föreslå 

driftsform och hyresförhållanden för 

anläggningen. 

Kultur och fritidsförvaltningen mottog uppdraget av kultur och fritidsnämnden under 

april 2021. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill vara en 

attraktiv arbetsgivare, därför strävar 

kommunen efter att erbjuda alla 

anställda heltid, och deltid som en 

möjlighet (KF ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har beslutat enligt flerårsplanen att alla nämnder ska göra omstart 

i Heltidsresan. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret och har startats upp. 

Kultur och fritid har en relativt hög andel heltidsanställda och vid nyanställningar 

eftersträvas heltider. Förvaltningen deltar i det kommungemensamma uppdraget.  

Förvaltningen hade vid senaste inventeringen ett fåtal ofrivilligt deltidsanställda. En 

förutsättning för att möjliggöra heltidstjänster för dessa är att införa 

kombinationstjänster. I detta finns framför utmaningar som är kopplade 

dubbelkompetens, villigheten att arbeta på flera arbetsplatser, schemasynkningar för att 

nämna några. Förvaltningen har ännu inte kunnat prioritera detta arbete då det endast 

rör sig om ett 10-tal medarbetare. 

 

Resultat för attraktiv arbetsgivare visar att kultur och fritid ligger bättre jämfört med 

Uddevalla kommun som helhet.  

 

 

 

 

 Kommunfullmäktige har 2021-03-

10 (Dnr KS 2021/00063) gett kultur- 

och fritidsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden i uppdrag att 

under 2021 ta fram förslag till 

biblioteksplan. Arbetet ska ske i 

samverkan med övriga berörda 

nämnder och aktörer och samordnas av 

kultur och fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

Gällande plan är beslutat att gälla även under 2021. Organisationen för projektet är 

formad, representanter från förvaltningarna är utsedda och ett uppstartsmöte har 

genomförts under perioden. 
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3.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar för att erbjuda en mångfald trygga mötesplatser 

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

sociala gemenskapen och förebygga otrygghet och isolering. På grund av pandemin har många 

aktiviteter skett i digitala forum.  

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter ska 

bidra till en levande och hållbar 

kommun 

Främjande aktiviteter som barnkulturarrangemang har genomförts i mindre skala under 

perioden liksom lovaktiviteter. Många aktiviteter har fått ske digitalt: pysselfilmer och 

pysselpåsar att ta med hem, påskäggsjakt, inspirationsfilmer kring plantor, frön och 

målning utomhus och digital bokklubb för åldrarna 10 till 12 år bland annat. 

Kvalitetshöjande insatser av spår och leder samt förbättrad digital information för att 

främja spontana utomhusaktiviteter har pågått under perioden. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta med 

trygghetsskapande aktiviteter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget 

att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

Kultur och fritidsnämnden inväntar besked från kommunstyrelsen för igångsättning av 

detta uppdrag. Under tiden skapar förvaltningen aktiviteter för barn och ungdomar 

genom bland annat sommarlovsaktiviteter. 

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

förebyggande arbete 

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

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

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

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

förbättra ungdomars välbefinnande. Ett annat är uppdraget att synliggöra hur jämställdhetsarbetet 
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ökar kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets 

resurser på ett rättvist och medvetet vis.  

Nämndsstrategier Kommentar 

För att främja jämlik resursfördelning 

ska kultur och fritid stödja och erbjuda 

aktiviteter och verksamheter som är 

såväl högintensiva som lågintensiva 

Inom ramen för strategin återfinns såväl det förvaltningsgemensamma uppdraget att 

skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande och att synliggöra hur 

jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten som uppdraget att erbjuda lovaktiviteter. 

Inriktningen på samtliga uppdrag handlar om att säkra en balans mellan hög- och 

lågintensivt utbud för att öka förvaltningens verksamheters attraktivitet hos fler unga 

invånare. 

 

Emaus lantgård har genom utvecklingsidéer skapat mer lågintensiva 

verksamheter/aktiviteter och välkomnar genom detta fler barn- och ungdomar med 

olika social bakgrund och olika förutsättningar. Framprocessad handlingsplan med 

aktivitetsutbud kommer att ytterligare tydliggöra verksamhetens intentioner. Spontana 

aktiva mötesplatser har under vintern visat sig vara oerhört uppskattade och viktiga 

även under pandemin. Förvaltningen har under vintern återtagit initiativ och kunskap 

att exempelvis spola isar. Det förvaltningsövergripande arbetet med att utveckla de 

spontana aktiva mötesplatserna har inte fortskridit under perioden på grund av 

resursbrist på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Barn- och utbildningsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek 

i Källdal (KF ÖS 4) 

Uppdraget är slutfört och avslutat i kultur och fritidsnämnden 2021-01-14 § 10. Kultur 

och fritidsnämnden inväntar begärt avslut från kommunfullmäktige. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att ta fram en plan för 

fritidsgård och idrottshall i Källdal (KF 

ÖS 4) 

Uppdraget är slutfört och avslutat i kultur och fritidsnämnden 2021-01-14 § 10. Kultur 

och fritidsnämnden inväntar begärt avslut från kommunfullmäktige. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022  och 

2021-2023 fått i uppdrag att 

tillsammans med socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra 

ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4) 

Projektmedel har beviljats från Länsstyrelsen för arbete med barn och ungas 

välbefinnande och medel planeras sökas från Folkhälsopolitiska rådet i samverkan med 

andra förvaltningar inom uppdragets målsättning och syfte. 

Samordning, utbildning och workshops har organiserats och genomförts under ledning 

av kultur och fritid inom ramen för uppdraget. 

 

Efter att upplägget kring uppdraget kommit på plats har det anordnats ett första 

stormöte med representanter från flera olika förvaltningar. Vid den hölls fokus på att 

kartlägga området Tureborg, utifrån nuläge och att samla in material som nu finns 

samlat i en gemensam teamsgrupp. 

Våren har också präglats av pandemin, och tiden för de olika momenten i analysarbetet 

har haft ett lägre tempo än beräknat. Intervjuer har förts i olika sammanhang, 

anteckningar ska sammanställas i teamsgruppen och nu går vi in i själva analyseringen 

av insamlat material. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Gemensamma riktlinjer som vi redan i ett initialt skede kan se är att det är viktigt med 

en långsiktig plan och en bred grund för beslut innan åtgärder startas. Åtgärderna ska 

bygga på kunskap om identifierade problemområden och mönster över tid, för att 

kunna träffa rätt och inte bli projektbaserade och kortsiktiga. 

 

 

 Synliggöra hur jämställdhetsarbetet 

ökar kvaliteten i verksamheten, 

motverka könsstereotypa normer och 

bidra till att fördela samhällets resurser 

på ett rättvist och medvetet vis 

Till stöd för förvaltningens jämställdhetsarbete finns en jämställdhetsplan. Kultur och 

fritidsförvaltningens ledningsgrupp bedömer att denna behöver revideras inom 

överskådlig tid. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med jämställdhet genom att synliggöra både 

män och kvinnor i tex litteratur och författarbesök. Offentlig kultur arbetar fortsatt med 

50/50 och bred representation i planeringsarbetet för arrangemang. Verksamheten ska 

spegla det mångkulturella samhälle vi har, efter bästa förmåga. Detta bidrar till känslan 

av delaktighet och samhörighet för kommuninvånarna. 

Analys av resursfördelning utifrån jämställdhetsperspektiv ingår i flera av 

förvaltningens uppdrag och utvecklingsprocesser. I samband med den totala översynen 

av stödet till föreningslivet ingick även en analys av jämställd fördelning. Perspektivet 

är också inarbetat i den rapport kring ridsportens förutsättningar som tagits fram. 

 

Kulturskolan har under perioden varit helt fokuserade på att möta alla deltagare digitalt 

och på det sätt som fungerat bäst för den enskilda individen. Möjligheterna att ta del av 

digital undervisning ser olika ut. En uppföljning och utvärdering kommer att 

genomföras, där även ett jämställdhetsperspektiv kan analyseras. 

Fritidsgårdarna domineras alltjämt av pojkar och verksamheten på Emaus har en 

övervikt av flickor. Förhoppningsvis kommer den förändrade verksamhetsinriktningen 

på Emaus att tilltala pojkar mer. På fritidsgårdarna kan förvaltningen dock se trender åt 

rätt håll tack vare ett medvetet arbete. Trender som förvaltningen hoppas består och kan 

utvecklas än mer positivt då verksamheten kan återgå till normala strukturer (efter 

pandemin). 

 

Att bedriva verksamheter tillgängligt och med låg tröskel för alla är ett centralt 

uppdrag. Kultur- och fritidsförvaltningen med sina anläggningar och kontakt med 

föreningar har ypperlig möjlighet att bidra till ett mer jämställt samhälle, möjliggöra för 

integration och skapa viktiga och tydliga sammanhang för lek och rörelse för barn och 

unga. Förvaltningen arbetar för att göra idrottsanläggningar så välkomnande och öppna 

som möjligt för föreningslivet. Föreningslivet har getts stor frihet själva att fördela tider 

och ansöka om bokningar. Under T1 har allmänheten helt stängts ute från idrottshallar 

och bokning pga corona.  

 

 Erbjud Lovaktiviteter 

Satsningar på sommarlovsaktiviteter och sommarlovspraktik görs i samarbete med 

andra förvaltningar, föreningar och aktörer. Kommunfullmäktige har tilldelat 435 

000 kr till kultur och fritidsnämnden för att planera, samordna och genomföra 

aktiviteterna.  

Framför allt planeras aktiviteter och etablering vid Tureborg, Dalaberg och vid 

Oljebergets aktivitetspark. 

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att fortsätta hyra Mollöns gård till förmån för 

aktiviteter för barn och unga. Planering och samordning pågår. Uppdraget ingår i Plan 

integration. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

tillsammans förbättra den 

drogförebyggande samordningen. 

Kultur och fritidsnämnden inväntar besked från kommunstyrelsen vad gäller 

igångsättning av uppdraget. Kultur och fritidsförvaltningen är representerat i det lokala 

brottsförebyggande rådet. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget 

att leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta för barn och unga 

på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 

5) 

Kultur och fritidsnämnden inväntar igångsättningsbesked från kommunstyrelsen vad 

gäller det samordnade uppdraget. Under tiden arbetar förvaltningen med en rad olika 

åtgärder för att erbjuda aktiviteter för barn och unga på Tureborg, bland annat inom 

ramen för sommarlovsstödet. 

 

Mått Kommentar 

 Antalet föreningsaktiviteter, ska 

öka 

Det har varit och är alltjämt besvärliga tider samt stora utmaningar för föreningarna, i 

frågan om att anpassa och genomföra planerade aktiviteter. Under pandemin har 

forskning och rapporter (bland annat från RF) visat på stora svårigheter att behålla 

barn- och ungdomar i föreningslivet. Föreningarna har dock gjort ett fantastiskt jobb 

och varit framgångsrika med att hitta alternativa former för bedrivande av sin 

verksamhet. 

 

Att det i rådande läge varit svårt att också öka antalet föreningsaktiviteter är uppenbart 

- men bör alltjämt vara ett mål. Kultur och fritidsnämndens hållning är att i enlighet 

med 2020 utbetala aktivitetsbidrag mot referens "normalåret 2019". 

Aktiviteterna redovisade i tertial 1 2021 gäller för helår 2020. 

 

Antalet aktiviteter har minskat med ca 35 000 år 2020 jämfört med 2019. Den siffran 

motsvarar en minskning med ca 12 aktivitetstillfällen/förening per vecka (40 veckor för 

helår), vilket är bättre än förväntat. 

 

Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 framgår av resultatet. Men är 

klart mindre än förväntat. En hypotes är att föreningarna varit framgångsrika med att 

hitta alternativa former för bedrivande av sin verksamhet. 

 

Extra ekonomiskt stöd har utbetalats till föreningarna som redovisat ett lägre antal 

aktiviteter 2020 gentemot 2019. Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet har även 

erhållit statligt ekonomiskt stöd (statligt aktivitetsstöd) samt extra stöd utifrån Covid-

19. 

3.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden intensifierat sitt arbete med att pröva nya 

arbetsmetoder och utveckla digitaliseringen, däribland har en digital fritidsgård lanserats, "All 

digital Week" har pågått på biblioteken och kulturskolan har bedrivit undervisning via länk. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 

inkludering 

Bibliotekets webb har byggts om i nytt gränssnitt för att bli mer tillgängligt och 

självbetjäningsautomater har installerats. Personalen strävar efter att få till stånd så 
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Nämndsstrategier Kommentar 

enkelt och användarvänligt gränssnitt för dessa som möjligt för användarna. 

Surfplattor är inköpa i ett projekt tillsammans med socialtjänsten för att lånas ut. I och 

med att vi just nu inte kan ha kurser på biblioteket är detta ett alternativ till att träna att 

"våga klicka". Utställning pågår i biblioteket som bland annat tar upp fejkade nyheter 

och källkritik. 

 

Flera i personalen har deltagit i filmskapande och producerat digitala boktips, 

instruktionsfilmer och marknadsföring. Dessa filmer hjälper biblioteksanvändarna att t 

ex använda meröppet. 

 

Alla möten och utbildningar sker på Teams vilket gör att all personal fått lära sig delta i 

digitala möten, använda kamera och mikrofon. 

Intern kurs i fördjupat sökande i bibliotekssystemet har genomförts i april. Personalen 

har deltagit i många olika typer av kurser digitalt, t ex filmskapande, det digitala 

samhället, bokpresentationer, visningar av biblioteksdatasystem/program, e-

bokstjänster, biblioteksrummet mm. 

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 

fått i uppdrag att i samverkan med 

övriga nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för alla 

kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget 

att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

Samverkan och samordnings sker framförallt inom kommunens lokalförsörjningsgrupp 

där lokalplanerare för kultur och fritid medverkar. 

Samordning sker också inom ramen för stadsutvecklingsprojekten där kultur och fritid 

framförallt berörs av Rimnersvallen, Utveckling av Rimnersområdet och den nya 

Simhallen. 

Beslut om att starta projekt Kulturstråket innebär samordning av lokaler för 

kulturföreningar men också för verksamheter inom kultur och fritid och andra 

förvaltningar. 

 

I arbetet med skolor i Ljungskile deltar lokalplanerare med flera för att bidra med 

kunskap om behov av kultur -och fritidsaktiviteter. 

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

lokal under 2021. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

utveckla digitala och automatiserade 

processer (KF ÖS 6) 

Det pågår processer ute i verksamheten som påverkar framför allt 

faktureringsfunktionen på förvaltningen. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

göra en omstart med heltidsresan (KF 

ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har beslutat enligt flerårsplanen att alla nämnder ska göra omstart 

i Heltidsresan. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret och har startats upp. 

Kultur och fritid har en relativt hög andel heltidsanställda (73%) och vid 

nyanställningar eftersträvas heltider. Dock finns ofrivillig deltidsanställning på 

förvaltningen. Förvaltningen deltar i det kommungemensamma uppdraget. 
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Mått Kommentar 

 Medarbetarnas upplevelse av 

engagemang, ska öka 

Två medarbetarenkäter har genomförts sedan måttet togs fram. Mellan september och 

mars har index ökat från 68 till 69. Detta förväntas öka ytterligare under året genom att 

vi arbetar med bland annat ledarskap och en förbättrad organisationsstruktur. En 

övergripande handlingsplan för hälsofrämjande åtgärder inom förvaltningen håller på 

att tas fram/revideras. 

 Andelen ambassadörer för 

Uddevalla kommun ska öka (eNPS) 

Måttet står för ambassadörskap. Två mätningar har genomförts och måttet har 

förbättrats mellan september och mars från -24 till - 14. Målsättning för år 2021 är att 

höja till -11 vilket förväntas uppnås. 

Ett minusresultat pekar på fler kritiker än ambassadörer. Vid nästa målsättning bör 

förvaltningen eftersträva att arbeta för att skapa förutsättning för fler ambassadörer än 

kritiker till Uddevalla kommun som arbetsplats. Många faktorer spelar in för att känna 

stolthet och tillit till organisation och arbete. 

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

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

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

tillsammans med barn och utbildningsnämnden samt samverkan inom Fyrstad vad gäller 

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

aktiviteter utifrån dialog med barn och unga.  

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för ett 

tydligt barn- och ungdomsperspektiv 

På Rampen arbetar alla kultur och fritids verksamheter tillsammans för att nå barn och 

unga genomaktiviteter såsom måleri och keramik i verkstaden, filmade sagostunder, 

boktips och filmer kopplade till svenska friluftsdagen den 29 april. På den digitala 

fritidsgården har en bibliotekshörna inrättats med boktips och referenssamtal med unga. 

Fritidsbanken förmerar övrig verksamhet på Kultur och Fritid i och med utlåning av 

sport- och fritidsmaterial till öppen fritidsverksamhet, skolor och andra verksamheter. 

Många barn från närområdet lånar en boll eller en kick-bike någon timme eller två. 

Fritidsbanken har utvecklat moduler för fortbildning i cykelreparationer och inpassning 

av skidbindningar som används internt men som kan lånas ut till öppen 

fritidsverksamhet och andra verksamheter. 

Den öppna verksamheten på fritidsgårdarna har under perioden hållits stängd och 

ersatts av bokningsbara aktiviteter. Det har lett till minskning av antalet barn i 10–12-

årsverksamheten som föredrar umgänge i större grupp.  

Kultur och fritid ska främja ett 

livslångt lärande 

Arbetet med att uppdatera och revidera biblioteksplanen har startats. Detta arbete görs 

tillsammans med skolbiblioteken och är en viktig insats för att främja det livslånga 

lärandet. Fyrstadsprojektet som startades januari i år syftar till att samverka över 

kommungränser för att stärka biblioteken. Många arbetar, studerar och bor i våra olika 

kommuner och pendlar dagligen över kommungränserna. Genom att arbeta som ett 

bibliotek, med ett bibliotekskort, ett låntagarregister osv kan vi erbjuda ett mycket 

större utbud av litteratur och service. För biblioteken innebär det fler kollegor inom 

smala kompetensområden som t ex katalogisering, bibliotekssystem osv där man idag 

arbetar ganska isolerat. Det blir också mindre sårbart och ett kollegialt lärande. 

 

Trots nedstängning av walkesborgsbadet för allmänheten, har simskoleundervisning 

prioriterats. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Genomför medborgardialog inför 

utveckling av aktiviteter på Emaus 

lantgård 

En medborgardialog har genomförts under november och december 2020. Nämnden 

har fått en presentation av resultatet vid nämndsmötet i mars. 

Över 200 st unika svar har inkommit, både genom att samla in synpunkterna från 

besökare till Emaus och från digital enkät på uddevalla.se. Deltagarna har fått svara på 

vad Emaus betyder för dem, vad det tycker bäst om med Emaus och hur de vill se 

Emaus utvecklas. 

 

Medborgardialogen har engagerat stort i alla åldrar. Av de 222 deltagarna i åldrarna 6-

80 år önskar 50% av dessa delta i efterföljande dialoger och fokusgrupper. Dialogen 

har upplevts mycket positiv av arbetsgruppen som genomfört den. Dialogen med 

besökare på Emaus i samband med insamling av synpunkter har varit positiv och 

framåtsträvande. 

 

Under tertial 1 har dialogen fortsatt in i fas två där mindre fokusgrupper träffats över 

olika teman genom teamsmöten och under ledning av dialogledare inom offentlig 

kultur. Dessa dialogmöten har upplevts mycket positivt från både medborgare/deltagare 

och dialogledare. Formatet kan med fördel användas inom fler dialoger och uppdrag. 

 

 Genomför medborgardialog med 

unga angående utformningen av Hus 

för kultur 

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

 

 Erbjud gåvobok till nyfödda 

Alla nyfödda i Uddevalla kommun erbjuds en gåvobok, via barnavårdscentralen. Boken 

hämtas på något av kommunens folkbibliotek. Uppdraget är knutet till Plan integration. 

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

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat kulturskolans delaktighet i 

Bryggan, stöd till unga arrangörer, bibliotekets samverkan med SFI samt genom stöd till föreningar 

som arbetar med integrerad verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. 

 

3.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till denna strategi genom att värna hållbarhetsaspekter, kulturmiljö 

och folkhälsoaspekter i planärenden, bland annat. 

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

och turism 

Framtagande av en kommungemensam friluftsplan syftar till att utveckla friluftslivet i kommunen 

och öka förutsättningarna för invånarnas möjlighet till naturupplevelse. Kultur och fritidsnämndens 

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

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

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta med att 

skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

Arbetet med att skapa ett tillgängligt friluftsliv har under T1 framförallt bestått av 

arbetet med den kommande friluftsplanen men har även innefattat mindre projekt och 

utvecklingsarbeten så som förberedelser för uppsättande av portalskyltar för kuststigen, 

fortsatt arbete med Snäckskalstriangeln, arbete med Västtrafik för att skapa möjligheter 

att ta sig till friluftsområden med kollektivtrafik, samarbete med 

samhällsbyggnadsförvaltningen för att se över parkeringsmöjligheterna i anslutning till 

friluftsområden. Under sommaren kommer även nya turförslag släppas för att sprida ut 

invånare och besökare. Detta arbete har påbörjats under våren och kommer fortsätta 

under T2. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att ta fram en övergripande 

plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla 

kommun" (KF ÖS 3) 

Projektet har under T1 2021 tagit stora kliv framåt. Under januari höll projektledningen 

en workshop med Kultur och fritidsnämnden där de sex utpekade områdena 

förankrades i den politiska organisationen, samt att nämnden genom det arbetet fick ta 

fram det övergripande målet för planen. Detta möjliggjorde att planens första utkast 

kunde färdigställas som antogs av Kultur och fritidsnämnden i februari. Utkastet 

skickades sedan ut på remissrunda till berörda nämnder inom kommunen samt 

föreningar och organisationer som verkar inom fältet. Projektledarna och arbetsgruppen 

har under denna tid besökt delar av de organisationerna som skall besvara remissen för 

att förankra planen och hur den tagits fram. Gruppen har besökt samtliga förvaltningar 

för att stödja dem i besvarandet vilket har upplevts som väldigt positivt från alla parter. 

Två förvaltningar har begärt mer tid för att kunna besvara remissen, vilket har 

medgivits. Dock innebär detta att viss risk finns för att planen inte går till beslut i 

Kultur och fritidsnämnden under juni månad. Detta skulle innebära att planen inte kan 

tas upp för antagande i Kommunfullmäktige under augusti/september. 

 

Under T1 har även en av projektledarna påbörjat en ny tjänst vilket har resulterat i att 

en representant i arbetsgruppen har klivit upp som biträdande projektledare. Denna 

omorganisation har tagit en del resurser i anspråk men har ändå upplevts som smidig. 

 

Vidare har Kultur och fritidsförvaltningen påbörjat en omorganisation vilket innebär att 

projektet flyttas från avdelningen "Fritid och unga" till "Stöd och utveckling" vilket 

även innebär att projektägaren kommer att bytas till avdelningschefen för Stöd och 

utveckling. Detta anses dock inte påverka projektet i någon större utsträckning. 

3.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och 

platsvarumärke 

Genom insatser för friluftslivet i form av lättillgänglig information 

och förstärkning av spår och leder, samt ett flertal projekt inom 

konstnärlig gestaltning förbättras Uddevalla kommuns attraktivitet, 

kulturarvet synliggörs och platsvarumärket förstärks.  
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 
  
 
 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Konstnärlig gestaltning ska 

användas för att skapa och stärka 

identiteten på olika platser i 

Uddevalla kommun 

Den nya bronsskulpturen, föreställande en bohuslänsk kvinna från äldre tid av Peter Linde 

och stående på Drottninggatan, invigdes i samarbete med Bohusläns museum på 

kvinnodagen den 8 mars. Efter genomförd namntävling där över 90 personer deltog vann 

namnet Bomullspinnerskan. 

Ett stort antal projekt inom den konstnärliga gestaltningen pågår för närvarande i 

förvaltningen, däribland Ramnerödsskolan gestaltning, framtidens simhall och Maria 

Lundbergs plats. Den sistnämnda kommer inom kort att invigas.  

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att genomföra 

kommunfullmäktiges beslut om att 

samlokalisera kulturskolan med 

annan verksamhet i Sinclair (KF 

ÖS 4) 

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

av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att samlokalisera kulturskolan med annan 

verksamhet i Sinclair. 

 

Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra uppdraget 

med samordningsansvar från kommunledningskontoret. 

 

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

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

kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen. 

 

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

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

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

lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående anpassningar och 

kostnader. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 

samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess. 

 



UDDEVALLA KOMMUN Bílaga 1

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr Utfall Budget Ack avvikelse Prognos Budget Delårsbokslut Bokslut

2021-04-30 2021-04-30 2021-04-30 2021-12-31 2021-12-31 2020-04-30 2020-12-31

Verksamhetens intäkter + 3 508 7 403 -3 895 10 497 19 534 7 776 18 808

Verksamhetens kostnader - -54 105 -56 577 2 472 -159 618 -160 886 -53 207 -160 261

Avskrivningar inkl intern ränta - -1 942 -2 080 138 -6 342 -6 511 -1 886 -5 552

Verksamhetens nettokostnader -52 539 -51 254 -1 285 -155 463 -147 863 -47 317 -147 005

Kommunbidrag + 49 287 49 287 0 147 876 147 876 48 398 145 886

Finansiella intäkter + 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader - -3 -4 1 -13 -13 -17 -36

Resultat före extraordinära 

poster -3 255 -1 971 -1 283 -7 600 0 1 064 -1 155

Extraordinära intäkter +

Extraordinära kostnader -

Redovisat resultat -3 255 -1 971 -1 283 -7 600 0 1 064 -1 155

Investeringar -5 483 -17 000 -51 000 -51 000 -1 024 -26 136

DELÅRSBOKSLUT 2021-04-30

Resultaträkning och investeringar



UDDEVALLA KOMMUN Bilaga 2

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr

Investering/ Utfall Helårsbudget Helårsprognos

projektnamn 2021-04-30 2021 2021 Avvikelse

1. Egna redovisade investeringar

Kultur -23,6 -200,0 -200,0 0,0

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

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

Fritid -467,2 -1 855,0 -1 912,0 57,0

Gemensamt 0,0 -595,0 -238,0 -357,0

Konstnärlig gestaltning -632,1 -3 000,0 -3 000,0 0,0

Summa egna investeringar: -1 152,7 -8 000,0 -8 000,0 0,0

2. Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsförvaltningen

Framtidens bad -4 169,9 -20 000,0 -20 000,0 0,0

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

Konstgräsplaner kommunövergripande -139,7 -3 000,0 -3 000,0 0,0

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

Hus för kultur -20,6 -1 000,0 -1 000,0 0,0

Summa investeringar samhällsbyggnads förvaltningen: -4 330,2 -43 000,0 -43 000,0 0,0

Investeringar totalt: -5 482,9 -51 000,0 -51 000,0 0,0

BLANKETT FÖR DELÅRSBOKSLUT 2021-04-30

 Investeringar, specifikation



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(1) 

2021-05-12 Dnr KFN 2021/00076 

  

 

Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

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

 

Rapportering av informationssäkerhetsarbete och arbete med 

GDPR 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2021-06-02 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats under perioden 

2020-06-01 – 2021-05-25. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-12 

Dataskyddsombudets rapport 2021-06-02 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner rapporten om informationssäkerhetsarbete och 

arbete med dataskyddsförordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Dataskyddsombud  

Kultur och fritids dataskyddshandläggare 

Kultur och fritids administrativa chef  
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2021-06-02 Dnr: KFN 2021/76 

 

 

 

Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Rapport arbetet med GDPR till Kultur och fritidsnämnden 

1. Kommunövergripande 

2. Kultur och fritidsnämnden 

 

Kommunövergripande arbete 

 Uppföljning avvikelserapportering 

o Antal 

 9 st av 14 st totalt sedan tjänsten startade 210122 

o Nämnder som rapporterat 

 BUN 6 st, KS 2 st, SBN 1 st 

o Troligen fortsatt stort mörkertal 

o Mänskliga faktorn största problematiken inget mönster i felrapportering 

 

 Uppföljning begäran registerutdrag 

o Antal 

 4 st sedan tjänsten startade 210222 

o En försenad 

 Ansvarig DSO 

 Utredning bugg Sitevison 
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2020-06-02 Dnr: KFN 2021/76  

 

 

      

     

    

  

 Information tillsammans med kommunjurist 

o OSL 

o GDPR 

o Skyddad personuppgift 

 Svar från IMY tidigare anmäld personuppgiftsincident 

o Ej åtgärd från IMY 

 Nanoutbildning digital säkerhet 

o Pågående 

 Dialog styrdokument 

o Policy 

o Regler 

o UaFS 24/2005 IT-BESTÄMMELSERFÖR ANSTÄLLDA 

 Baka in relevanta delar i informationssäkerhetsreglerna 

 Övergång Flexite till Open E 

o Begäran registerutdrag 

 Slutförd 

o Avvikelserapportering 

 Slutförd 

 Förslag till beslut KDLG 

o Förändring ovan UaFS (KDLG står bakom) 

 Uppdrag DSO fortsatt dialog 
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2020-06-02 Dnr: KFN 2021/76  

 

 

      

     

    

  

o Förvaltningschef driva genomförande (KDLG står bakom) 

  Nanoutbildning Digital säkerhet 

o Förvaltningschef driva frågan (KDLG står bakom) 

 Städdag 

o Förvaltningschef driva frågan (KDLG står bakom) 

 Avvikelsehanteringssystemet 

o KDLG tillse (utanför/ej i minnesanteckning) 

 Tillsättning av informationsäkerhetssamordnare 

 

Kultur och fritidsnämndens arbete med GDPR 

 Bibliotekssamarbete 

 Svarat på frågor från olika delar av förvaltningen 

 Översyn IT-tjänstlista 

 Översyn Registerförteckning 

 Översyn Samtycke 

 Städdag 

 

Övrigt 

 Ny säkerhetsorganisation från 1/1 DSO flyttade till 

o Enhet för trygghet och samhällsskydd 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2021-05-17 Dnr KFN 2021/00077 

  

 

Handläggare 

Kultursamordnare Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 33 
Stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Namn till ny simhall  

Sammanfattning 

Bygget av den nya simhallen kommer att starta under sommaren. Simarenan kommer att 

innehålla 50 meters bassäng med 10 banor, bassäng för simundervisning, SM-standard 

för 25 meters tävlingar, barnbassäng och hoppbassäng. Simarenan har ännu inte något 

namn.   

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-06-14 § 76 ska officiella byggnader namnsättas 

av respektive verksamhetsutövande nämnd efter samråd med 

samhällsbyggnadsnämndens funktion för namnfrågor. 

 

Namnet på simanläggningen bör på något sätt kunna förknippas med de andra 

anläggningarna i området. Samtidigt bör namnet kunna stå för sig själv och bli känt i 

hela Sverige.  

 

Rimfrost Simarena, som är det föreslagna namnet, antyder till Rimnersområdet och är 

ett namn som kan bli känt för sitt namn.  

 

Förslaget kommer från simhallens personal, som enats om detta namnförslag. Enheten 

offentlig kultur har även ställt sig bakom namnförslaget. Namnet har förankrats i 

samhällsbyggnads namnberedning.  

 

Anläggningarna i området har sina namn efter jätten Rimner i den fornnordiska 

mytologin, Rimnersvallen och Rimnershallen. Gatan som går fram till anläggningarna 

heter Rimnersgatan. En betydelse av Rimner är ”den som är täckt av Rimfrost”. Enligt 

Nationalencyklopedin är rimfrost ”avlagringar av iskristaller genom utfällning av 

vattenånga på föremål som avkylts under frostpunkten”. Iskristallerna bildar ofta vackra 

mönster. Glittret som man kan se från ytan av rimfrost är reflexer från iskristallerna.  

 

Rimfrost/iskristall kan även användas i simhallens kommunikation och grafiska profil, 

samt exempelvis vid tävlingsarrangemang.   

 

Simhallens kortsidor är något vinklade för att bilda tydliga, lite spetsiga hörn. Dessa är 

upplysta och kommer att föra tankarna till en iskristall. Man har även valt fasadskivor i 

kulörerna vitt och svart, vita som rimfrost och svarta som sot.  

 

 

jofl02
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 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2021-05-17 Dnr KFN 2021/00077 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-14 § 276 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden fastställer namnet för den nya simhallen till Rimfrost 

Simarena. 

 

 

Paula Nyman Stellan Hedendahl 

Tf förvaltningschef Kultursamordnare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

Samhällsbyggnad  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2016/00446  

Ansvar för byggnadskultur och kultur inom offentlig fysisk 
miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-03-25 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om en sammanslagning av tekniska 

nämnden och miljö och stadsbyggnadsnämnden. Som en följd av detta beslutades 

i början av 2015 att slå samman miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska 

kontoret. I samband med detta gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att flytta ansvaret för kulturbyggnadsfrågor och frågor 

om den offentliga miljön från kultur och fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

/samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Kommundirektören redovisar nu uppdraget. I utredningen konstateras att de allra flesta 

områden inom fysisk planering, inklusive genomförande av åtgärder i det offentliga 

rummet hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Frågor om 

konstnärlig utsmyckning och bedömning av estetik, kulturhistorik eller om hur 

värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras, vårdas 

och används finns dock hos kultur och fritidsnämnden. Även ansvaret för VA- frågor 

och översiktsplanering ligger utanför nämnden (Västvatten resp. kommunstyrelsen). 

  

Kommundirektörens slutsats är att frågor om estetik, kulturbyggnader, kulturella miljöer 

m.m. riskerar att komma in för sent i planeringsfasen då de ligger utanför 

samhällsbyggnadsnämndens område. Syftet med nämndsammanslagningen var att 

skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där alla relevanta frågor inom fysisk 

miljö vägs samman. Att även flytta ansvaret för frågor om kultur i offentlig miljö till 

samhällsbyggnadsnämnden bedöms både skapa förutsättningar för att kulturfrågorna 

ges förtjänat genomslag i planeringen och skapa en effektivare process. 

  

Kommunfullmäktige beslutar om namn på gator, vägar, allmänna platser och kvarter. 

Kultur och fritidsnämnden har enligt reglementet i uppgift att bereda dessa ärenden. 

En tjänstemannagrupp (namnberedningsgruppen) bestående av personal från kultur och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärendena till kultur och 

fritidsnämnden. 

  

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till förändringar av ansvar samt tillägg 

och förenklingar av processen kring namnsättning. Ett av förslaget är att flytta ansvaret 

för beredning av namnärendena till samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Förslagen om kultur- och namnfrågorna kräver reglementsändringar. Berörda nämnder 

har givits tillfälle att yttra sig innan kommunfullmäktige fattar beslut.  

  

Av remissvaren från de två berörda nämnderna framgår att båda nämnderna ställer sig 

bakom förslaget att flytta ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 176 
 

fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. När det gäller byggnadskultur och 

kultur inom offentlig fysisk miljö har de båda nämnderna avstyrkt förslagen, varför 

kommundirektören i nuläget inte föreslår någon ändring i den delen. 

 

Gunilla Magnusson (MP) yttrar sig i ärendet.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 130. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-15. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2017-03-23 § 47. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2017-02-02. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-03-16 § 84. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-24. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-25 § 101. 

Utredning, gemensam förvaltningsorganisation, 2015-02-26.  

Yrkanden 

Gunilla Magnusson (MP): att i andra attsatsen förtydliga uppgiften som ska tillföras 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente, så denna lyder: upprätta och till 

kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra allmänna platser, 

kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och bostadsområden som omfattas av 

kommunalt markägande.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Magnussons (MP) yrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla yrkandet.             

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att flytta över ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och fritidsnämnden 

till samhällsbyggnadsnämnden,  

  

att göra följande ändringar i berörda nämnders reglementen: 

  

Följande uppgifter i kultur och fritidsnämndens reglemente tas bort: 

  

- upprätta och till kommunfullmäktige ge föreslag till namn på gator, vägar, 

allmänna platser och kvarter inom kommunen. 

  

Följande uppgifter tillförs samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 

  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 176 
 

- upprätta och till kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra 

allmänna platser, kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och 

bostadsområden som omfattas av kommunalt markägande,  

 

- besluta om förändring av sträckning och stavning av redan namnsatta gator och 

vägar.  

  

att officiella byggnader namnsätts av respektive verksamhetsutövande nämnd efter 

samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för namnfrågor. 

  

  

  

  

   

      

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-06-19 

Alf Gillberg, Jaana Järvitalo, Christer Hasslebäck 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-06-19  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-06-20 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Tf förvaltningschef Paula Nyman 

Telefon 0522-69 63 75  
Paula.nyman@uddevalla.se 

 

Taxor för uthyrning av Mollöns gård  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsförvaltningen förhyr fortsatt Stan 1:8 på Mollön av 

samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2022 enligt beslut från kultur och 

fritidsnämnden i april 2021.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen planerar för sommarlovsaktiviteter 2021 och gården kan 

också användas av exempelvis föreningar och skolan. Tidigare har gården varit uthyrd 

till en och samma förening med ett längre hyresavtal, men i och med förändringen så 

behöver taxor och principer för tillfällig uthyrning via kultur och fritid beslutas av 

kultur och fritidsnämnden.  

 

Uthyrning av Mollön Gård omfattar två byggnader, ett bostadshus och en byggnad med 

samlingssal. Grundläggande princip för att hyra lokalerna från kultur och fritid är att 

verksamheten ska riktas till aktiviteter för barn och unga och bedrivas i 

föreningsregi/civilsamhället eller i kommunal regi.  

  

Förslag till taxa för hyra av anläggningen kopplas till befintlig taxekategori A och 

omfattar båda byggnaderna, men med ett maxbelopp som motsvarar 8 timmar per dag.    

Föreningar som är godkända i Uddevalla kommuns föreningsregister föreslås betala 110 

kronor per timma, max 880 kronor per dag.  

Övriga organisationer som inte uppfyller kraven för föreningsregistret föreslås betala 

220 kronor per timma, max 1760 kronor per dag. 

 

Lokalernas storlek och tillhörande utomhusytor är begränsade och på grund av rådande 

pandemi ges därför inte möjligheten att hyra ut byggnaderna var för sig under 2021 eller 

till olika grupper samtidigt. Den som bär ansvar för verksamheten/aktiviteten ansvarar 

för att vidta åtgärder enligt folkhälsomyndighetens förordningar och rekommendationer 

för att förhindra smittspridning av covid-19.  

 

Vid hyra skrivs ett enkelt standardavtal mellan kultur och fritid och hyresgäst enligt 

rutiner för tillfällig uthyrning av lokaler.  
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-05-21 

Karta över Mollön Gård med uthyrningsbara lokaler och ytor. 

Planlösning, hus 1 

Planlösning, hus 2  

Översikt, taxekategori   

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att uthyrning av Mollöns gård ska riktas till 

aktiviteter för barn och unga som bedrivs i föreningsregi eller i kommunens egen regi.  

Taxa för tillfällig hyra av anläggningen omfattar två av byggnaderna med tillhörande 

gräs-och grusytor enligt bifogad karta.  

 

Taxan kopplas till taxekategori A med ett maxbelopp som motsvarar 8 timmar 

per dag.     

  

Kultur och fritidsnämnden fastställer avgift för föreningar som är godkända i Uddevalla 

kommuns föreningsregister till 110 kronor per timma, max 880 kronor per dag. 

 

Kultur och fritidsnämnden fastställer avgift för övriga som inte uppfyller kraven för 

föreningsregistret till 220 kronor per timma, max 1760 kronor per dag. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsförvaltningen förhyr fortsatt Stan 1:8 på Mollön av 

samhällsbyggnadsförvaltningen till och med 2022 enligt beslut från kultur och 

fritidsnämnden i april 2021.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen planerar för sommarlovsaktiviteter inför sommaren 2021 

och gården kan också användas av exempelvis föreningar och skolan. Tidigare har 

gården varit uthyrd till en och samma förening med ett längre hyresavtal, men i och med 

förändringen så behöver taxor och principer för kortare uthyrning via kultur och fritid 

beslutas av kultur och fritidsnämnden.  

 

Uthyrning av Mollön Gård omfattar två byggnader, ett bostadshus och en byggnad med 

samlingssal. Grundläggande princip för att hyra lokalerna från kultur och fritid är att 
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verksamheten ska riktas till aktiviteter för barn och unga och bedrivas i 

föreningsregi/civilsamhället eller i kommunal regi.  

Hyresgästen får på egen hand utrusta lokalen efter behov och ansvarar även för städ 

såväl under som efter avslutad hyresperiod.  

  

Förslag till taxa för hyra av anläggningen kopplas till befintlig taxekategori A och 

omfattar båda byggnaderna, men med ett maxbelopp som motsvarar 8 timmar per dag.    

  

Föreningar som är godkända i Uddevalla kommuns föreningsregister föreslås betala 110 

kronor per timma, max 880 kronor per dag.  

  

Övriga (föreningar/organisationer utanför föreningsregistret och kommuner) som inte 

uppfyller kraven för föreningsregistret föreslås betala 220 kronor per timma, max 1760 

kronor per dag. 

 

Bostadshuset är utrustat med konferensbord och stolar för ca 15 personer. I köket finns 

spis, kyl och diskmaskin att tillgå. Yta för entrévåning är 72 kvadratmeter och 

för övervåning 39 kvadratmeter.     
 

Byggnad med samlingssal är omöblerade. I köket finns spis, kyl och diskmaskin att 

tillgå. Även en mindre balkong finns kopplat till byggnaden. Yta för samlingssal är 46 

kvadratmeter.  

  

Till byggnaderna finns gräsyta samt en grusplan som kan nyttjas för 

utomhusaktiviteter. På gården finns även en stallbyggnad som i nuläget inte avses hyras 

ut för aktiviteter. 

  

Lokalernas storlek och tillhörande utomhusytor är begränsade och på grund av rådande 

pandemi ges därför inte möjligheten att hyra ut byggnaderna var för sig under 2021 eller 

till olika grupper samtidigt. Den som bär ansvar för verksamheten/aktiviteten ansvarar 

för att vidta åtgärder enligt folkhälsomyndighetens förordningar och rekommendationer 

för att förhindra smittspridning av covid-19.  

 

Vid uthyrning skrivs ett enkelt standardavtal mellan kultur och fritid och hyresgäst 

enligt rutiner för tillfällig uthyrning av lokaler.  

 
 

 

 

 

 

Paula Nyman  

Tf förvaltningschef 
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UDDEVALLA KOMMUN
Kultur och fritid

TAXOR

Övriga lokaler

2021

Övriga uthyrningslokaler såsom 
gymnastiksalar,matsalar,
 skolsalar, bollplaner m.m. 
indelas i kategorier

Hyresgäst Kategori

A B C D E H I M N O P Q R S
Taxa 1 110 95 80 60 250 160 130 160 160 80 200 130 220 80

Taxa 2 135 115 100 70 375 200 165 200 200 100 300 250 275 80

Taxa 3 225 190 160 85 750 320 330 750 430 200 500 400 440 160
 
LÄGER kr per dygn Uddevallaförening Övriga
Klassrum 200 450
Gymnastikhallar 400 900

2020

Övriga uthyrningslokaler såsom 
gymnastiksalar,matsalar,
 skolsalar, bollplaner m.m. 
indelas i olika kategorier
 från A - O

Hyresgäst Kategori

A B C D E G H I J M N O P Q R S
Taxa 1 110 95 80 60 250 130 160 130 95 160 160 80 200 130 220 80

Taxa 2 135 115 100 70 375 300 320 165 120 200 200 100 300 250 275 80

Taxa 3 220 190 160 85 750 500 400 330 250 750 420 200 500 400 440 160
 
LÄGER kr per dygn U:a förening Övriga
Klassrum 200 450

Gymnastikhallar 400 900
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Handläggare 

Projektledare Emil Palmqvist  

Telefon 0522-69 81 78  
Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att  
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av  

renovering för att kunna nyttjas till sin fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det  

handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan  

samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen.  

 

Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet är sedan maj 

2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden som ska klara både Superettan i 

fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för detta 

ändamål. Publikkapaciteten ska motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 

användbara, vilket motsvarar 4000–7000 personer totalt.  

 

Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 

skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 

sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 

breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. Sammantagit har 3 alternativ 

tagits fram 2 som når kravställande standarder för elitidrott och 1 som motsvarar nuvarande 

standard med tillgänglighetsanpassning. Förvaltningens rekommendation är att alternativ 2 

med SM-standard samt Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassad både för 

utövare och publik förordas.  

 

Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse dat 2021-05-20  
Lokalprogram dat 2021-01-21  

Behovsanalys dat 2021-01-18  

Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur dat 2021-05-04 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar  

 

att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-

standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  

att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 2 

samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
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att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019–2021 i uppdrag att  

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Styrgruppen för 

stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet antog 2020-05-18 ett projektdirektiv med syfte 

och mål att utreda möjligheten för att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen, 

uppdatera till Superettan enligt Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer gällande fotboll, att 

möjliggöra för paraidrott samt att arenan ska klara kraven för senior-SM i friidrott. Kultur- 

och fritidsförvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen under höst  

en 2020 och våren 2021 arbetat med behovsanalys samt en inledande förstudie. 

  

Ett lokalprogram samt en behovsanalys är framtagen tillsammans med föreningslivet, Barn 

och utbildningsförvaltningen, personal på anläggningar, tjänstepersoner på Kultur och 

fritidsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Rimnersvallen i sin första tappning är invigd 1923 och byggdes om inför fotbolls VM 1958. 

Sedan dess har ett antal renoveringar gjorts, den senaste 2013. De senaste åren har arenan 

tappat vissa funktioner. Läktare har blivit utdömda och får ej beträdas, det saknas mycket i 

form av tillgänglighet på arenan för både publik och utövare och det finns en stor 

sättningsproblematik på stora delar av arenans innerplan.  

Bortsett från de olika standarder som skall uppnås är behovet av renovering stort och att 

samnyttja en renovering med standardhöjning anses som positivt och rätt tillfälle att utföra 

dessa.  

Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 

skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 

sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 

breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter.  

 

Huvudläktaren är 64 år gammal och den påbörjade förstudien påvisar att det är övervägande 

fördelar med att riva den gamla huvudläktaren och bygga en ny. Både ekonomiska 

vinningar, funktionella vinningar och en bättre tillgänglighetsanpassning.  
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Ny belysning behövs, dels för energibesparing, dels för att nå nya förbundsstandarder. Även 

belysningsmasterna behöver säkerställas för framtiden gällande livslängd och belastning 

vilket görs i den fortsatta förstudien.  

Dessutom bör en enklare allmänbelysning värderas för att möjliggöra för ”allmänhetens tid” 

på hösten och vintern som skapar en trygg och säker plats för att bedriva spontanträning och 

motion.  

 

Förklarande text  

Rimnershallen är Uddevallas i särklass mest besökta Idrottsanläggning med omkring 250 

000 besökare årligen. Men det finns vissa brister i hallen:  

1. Entrén är trång och saknar en luftsluss vilket gör att det blir kallt och dragigt.  

2. Det är för få och i vissa fall små omklädningsrum för den verksamhet som bedrivs.  

3. Finns behov av fler föreningskanslier.  

4. Lärarnas lokaler är för få och för små, omklädningsrum är små och når inte upp till 

verkligt behov.  

5. Friidrotts-/gymnastik-/styrketräningsutrymmen är komprimerade på samma plats vilket 

ibland är utmanande att ur bokningssynpunkt lösa. Även säkerheten med 

kommunikationsväg till nuvarande styrketräningsdel med passage över löparbanor är en 

risk vid hög bokningsbeläggning.  

6. Avsaknad av förrådsutrymmen.  

 

Föreslagna lösningar på ovanstående brister:  

1. Simhallen som byggs får en stor exponerad entré med slussfunktion i sydväst, en 

överföringskorridor mellan simhall och Rimnershallen byggs i plan 2. Detta medför att 2 

kontor försvinner från Rimnershallen. Det finns stora fördelar med att ha byggnaderna med 

en invändig kommunikation, alla besökare av både simhallen och Rimnershallen kommer 

att mötas av en bemannad reception. Restaurangen/cafét i nya simhallen får en större 

kundgrupp. Cafédelen i Rimnershallen blir överflödig och kan byggas om till kontor som är 

mycket billigare över tid att underhålla och äga. Personalgrupperna för simhall och 

Rimnershallen kan samverka och optimera driften av anläggningarna. -2 kontor 

Rimnershallen p.g.a. gång mellan hallen och simhallen +2 kontor Rimnershallen när 

cafédelen kan stängas. 

Ok totalt sett.  

 

2. Byggnation av ny läktare på östra sidan av arenan är för att komma upp i publikkapacitet 

och klara standarden avseende SM i friidrott. Vid byggnation av en ny huvudläktare med 

Superettan status behövs även omklädningsrum tillskapas i denna, 4 till antalet och minsta 

totala behovet omklädningsrum för hela Rimnersvallen bedöms vara 6 st.  

Byggnationen kan också avhjälpa ovan nämnda problematik i Rimnershallen. Att placera 

omklädningsrum i den östra läktaren samtidigt som man bygger ihop den med 

Rimnershallen ger stora synergieffekter. Rimnersvallen kan nyttja omklädningsrummen på 

sommarhalvåret och Rimnershallen vinterhalvåret detta ger ett maximalt nyttjande.  

 

3. När Rimnershallen byggdes var planen att erbjuda föreningskanslier vilket till viss grad 

görs men de lokaler som erbjuds har mer och mer blivit ianspråktagna för Barn och 
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utbildningsförvaltningens behov. I utredningar av Utvärderingsringen samt i nyligen 

genomförd föreningsdialog framkommer det att samverkan mellan föreningar samt 

kansliutrymmen är en viktig parameter. I alternativ 3 skapas möjligheten för fler kanslier.  

 

4. I samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen har en behovsanalys för deras behov 

gjorts, dessa behov kan skapas i befintliga lokaler i Rimnershallen. Café i plan 1 på 

Rimnershallen blir kontor när simhallen är färdigbyggd. I östra läktaren skapas fler publika 

omklädningsrum, vilket gör att större omklädningsrum i Rimnershallen kan tas i anspråk av 

Barn och utbildningsförvaltningen.  

 

5. Något som nästan alla idrotter har gemensamt redan från relativt ung ålder är behovet av 

styrketräning och fysträning. I lokalprogrammet för simhallen fanns ett gym vilket hade 

täckt simföreningens behov. När simhallen byggs på Rimnersområdet har gymmet utgått ur 

lokalprogrammet men simmarnas behov av styrka och fys finns kvar. I alternativ 3 finns en 

styrketräningslokal med vilken hade täckt det stora behov för denna lokal som finns i 

Rimnersområdet.  

 

6. Rimnershallen och Rimnersvallen är i stort byggda helt utan förråd vilket gör att slitaget 

på inventarier blir högre och ger en ökad kostnad. I den östra läktaren kan förrådsutrymmen 

skapas. Detta finns med i både alternativ 2 och 3 i olika utsträckning.  

 

Utrymmen för VIP- och representationslokal är ett behov på hela arenan och ett önskemål 

från verksamma föreningar. De kan med fördel placeras i den östra läktaren och kan även 

fungera som mötesrum/lektionssal för Rimnershallen. I den nya huvudläktaren som finns 

med i alternativ 2 och 3 finns en mindre VIP-lokal, i alternativ 3 finns en större lokal med i 

den östra läktaren med denna lokal skulle även kunna inhysa konferenser möten med mera.  

Rimnersvallens personalutrymmen saknar vissa basala funktioner som i framtiden är ett 

måste. Omklädningsrum/dusch är gemensamma idag och det finns inga separerade gällande 

herr/dam vilket behövs. Det saknas maskinhall med spolplatta och oljeavskiljare vilket är ett 

miljökrav och nödvändigt för att kunna underhålla maskiner och säkerställa livslängd på 

dessa. Detta finns med i alternativ 2 och 3. 

 

Den konstnärliga gestaltningen har kommit in i ett tidigt skede i projektet. Arkitekten 

kommer tillsammans med kommunens konstkonsult och kommunens sakkunnig i ett tidigt 

skede identifierat ett antal platser lämpliga för att placera konst på.  

 

Förbundskrav  

Tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet har 

framtagna ritningar för alternativ 2 och 3 stämts av. Ritningarna uppfyller alla de krav som 

fotbollen har avseende Superettan. En ny huvudläktare blir invändning fullt ut anpassad för 

att nå Superettan gällande rum och funktioner. Innerplan och arenan håller enligt ritningar 

SM standard i friidrott helt utan dispenser och med 8 löparbanor runt hela arenan samt 36 m 

i kurvradie.  

I framtagna ritningar enligt alternativ 2 och 3 är det en friidrottsarena utan kompromisser 

och en fotbollsarena helt i enlighet med krav.  
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Tidplan  

Rimnersvallen är byggd 1923 vilket innebär att 2023 fyller arenan 100 år.  

Ambitionen är att kunna fira ett 100 års jubileum på en nybyggd arena sommaren 2023. En 

marknadsdialog har genomförts med flera stora entreprenörer i syfte att skapa kunskap, 

väcka intresse för projektet samt säkerställa tidplan. Samtliga dialoger pekade på att detta är 

en kort men fullt möjlig tidplan att hålla.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Det förordade alternativ 2 uppgår till en total kostnad på 240 mkr varav 205 mkr är 

investering, 22 mkr är rivnings kostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande 

komponenter som rivs.  

Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år, nuvarande 

driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år i 

ökande kostnader för Kultur och fritidsnämnden. Främst en ökad kapitalkostnad men även 

kostnader för drift såsom media, lokalvård med mera kommer att öka, för att nå 

förbundskraven krävs t.ex. markvärme som är kostsam att ha i drift. Invändiga ytor ökar 

vilket gör att kostnaden för lokalvård och värme kommer att stiga. Nuvarande bemanning 

om 3 tjänster bedöms som tillräcklig även i en fortsättning.  

Intäktsmässigt är det svårt att bedöma och är helt beroende på vilken nivå på seriespel i 

fotboll och hur mycket publik som kommer enligt dagens taxesystem. Rimnersvallen 

inbringar idag ca 300 tkr/år, rimligt kan vara att i alternativ 2 bedöma en intäkt på 500 tkr 

och i alternativ 3 intäkt på 800 tkr detta för att det finns fler uthyrningsbara delar i alternativ 

3. Tillsammans med PE Arkitektur samt Göteborgskalkyl har en prissatt programhandling 

tagits fram utifrån behovsanalys samt lokalprogram.  

Projektgruppen har tillsammans med projektägaren sammanställt tre olika alternativ.  

 

Alternativ 1 ”nolläge”  
Nuvarande arena renoveras samt tillgänglighetsanpassas, inga standardhöjningar sker och 

SM i friidrott eller fotboll på Superettan-nivå är ej möjligt på arenan.  

Sättningar som har påträffats på arenan justeras och kommer med jämna mellanrum i 

framtiden behöva justeras igen. Befintlig huvudläktare står kvar och kommer att behöva 

renoveras regelbundet över tid. I beräkningen nedan är det en kostnad för investeringen 

2021–2023 och en livscykelkalkyl på vad detta alternativ kommer att kosta över 50 års tid. 

 

 
 

Alternativ 2 Mellanläge ”SM-Standard och Superettan-standard” 

En arena som möter de krav som finns från svenska friidrottsförbundet gällande SM-

standard. Fullt utrustad för spel i serier upp till Superettan gällande fotboll och fullt ut 
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tillgänglighetsanpassad. Detta alternativ ger stora samverkanseffekter mellan 

Rimnershallen Rimnersvallen och simhallen, Barn och utbildningsförvaltningen får sitt 

behov täckt fullt ut. Det som saknas i alternativ 2 kontra alternativ 3 är färre publika 

platser och möjligheten till fler kansliutrymmen samt styrketräningsdel och VIP-

utrymme i den östra läktaren. Totala kostnaden är 240 mkr varav 22 mkr är rivnings 

kostnad och 13 mkr är direktavskrivning.  Årligt driftsnetto beräknas till 14 mkr en 

ökning på ca 9,5 mkr från nuvarande arena.  

 

 
 

Alternativ 3 Komplett arena ”SM-Standard och Superettan-standard” 
Innehåller allt som alt 2, utöver det finns även, utrymmer för 

aktivitet/styrketräningslokal, utrymme för fler föreningskanslier och en stor lokal i plan 

3 på den östra läktaren för VIP och konferens med mera. I detta alternativ så är även 

publik kapaciteten större än alt 2 totalt är det ca 5 300 platser. Den ekonomiska 

skillnaden mot alternativ 2 är 35 mkr i investeringskostnad. Årligt driftsnetto för detta 

alternativ beräknas till 15,4 mkr en ökning från nuvarande arena på 10,9 mkr och 1,4 

mkr mer än alt 2.  

 

 
 

 

Rekommendation 

Är att utifrån dom ekonomiska skillnaderna i alternativ 2 och 3 förorda alternativ 2. 

Både alternativ 2 och 3 är mycket goda alternativ och når målet med tillgänglighet, SM 

standard samt Superettan i fotboll. Båda alternativ skapar en samverkan mellan 

byggnader och ger bättre förutsättningar för utövare. Utifrån pågående 

stadsutvecklingsprojekt som ser på hela Rimnersområdet finns möjligheter att i detta 

arbete undersöka vidare möjligheter för föreningskanslier och styrketräningslokal.  
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Paula Nyman Emil Palmqvist 

Tf förvaltningschef Projektledare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



antal yta m2 summa yta m2 samband med dim pers antal Övrigt

NY Läktare öster sammankopplad med rimnershallen

Kontor 2 15 30 3 Behov av BUN

Personal omkl 2 10 24 8 Behov av BUN

WC 2 3 6 Personal omkl 1 Behov av BUN

Duschar 2 8 16 Personal omkl 3 3 duschar i varje rum Behov av BUN

Omklädningsskåp 8 Personal omkl 8 skåp i varje personal omklädningsrum Behov av BUN

VIP 1 50 50 30 Förslag från A önskas

WC 1 2 2 VIP

RWC 1 5 5 VIP

Omklädningsrum 2 15 30 20

Duschrum 2 7 14 Omklädningsrum 3 dusch

WC 2 2 4 Omklädningsrum

Ståplats 1000 Förslag från A önskas

Sittplats

WC 3 2 4

Urinoar 3 1 3

RWC 1 5 5

Kiosk/servering 1

Aktivitetslokal 1 200 200 30 Förslag från A önskas

Förråd 2 20 40

Huvudläktare

Omklädningsrum 2 50 100 25 Inte ligga intill varandra

WC 4 2 12 Omklädningsrum 2 st i varaje omkl

RWC 2 4 8 Omklädningsrum 1 st i varaje omkl

Duschrum 2 10 20 Omklädningsrum 5 duschar i varje

Omklädningsrum domare 2 8 16

WC 2 2 4 Omklädningsrum domare

Dusch 2 2 4 Omklädningsrum domare

Omklädningsrum 4 25 100 25

RWC 4 4 16 Omklädningsrum 

Duschrum 4 7 28 Omklädningsrum 3 duschar i varje

Sjukvårdsrum/aktiva 1 8 8

Dopingrum/wc 1 10 10 Väntrum

Väntrum 1 10 10 Dopingrum/wc

Lokalprogram Rimnersvallen renovering och tillgänglighetsanpassning 2021-01-21



Matchrum/Deligat 1 15 15

Arbetsrum media 1 30 30

(Ledningsrum) 1 15 15 Allsvenskstandard

Arbetsrum media 1 100 100 Allsvenskstandard

Matchseketariat 1

Speaker 1

Media 1

Kameraplattform 1 15 graders filmvinkel

Dommartorn 1 Mållinjen friidrott/ komination med Arbetsrum media

Kiosk/servering ? Förslg från A för ett bra flöde för huvudläktare

Föreningsförråd 4 15 60

Kontor 1 7 7

Förråd 1 40 40

Sjukvårdsrum/publik 1 8 8

Personalbyggnad

Omklädningsrum/herr 1 20 20 10 Herr

Omklädningsrum/dam 1 7 7 4 dam

Dusch 1 10 10 Omklädningsrum/herr 3 dushar

Dusch 1 4 4 Omklädningsrum/dam 1 dusch

WC 3 4 12

Garage/maskinhall 1 100 100 minst 3 garage portar, breddmått minst 3 m helst 4 m

Spolplatta 1 20 20 Garage/maskinhall Oljeavskiljare ingår i garage/maskinhall

Kontor 2 7 14

Paus/lunchrum 1 30 30 14 personer

Tvättstuga 1 5 5 Tvättmaskin/torktumlare/torkskåp

Innerplan

SM Standard friidrott 8 upploppsbanor/ om möjligt 8 banor runt

Superettanstandard fotboll

Tillgänglighet/parasport

Entrefålla 5 Eller förslag från arkitekt, EL/Nätverk

Belysning enligt standarder

Almänbelysning almänhet

Kurvläktare Förslag från A önskas

Ståplats

Sittplats

Avskild supportläktare Minst 10% av totkapacitet Egen ingång/kiosk/WC/RWC

WC

RWC

Förråd

Cykelrum Simhall/rimnershall 20 cykllar ladd möjlighet Till personal rimnersvall, rimnershall, simhall 
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Behovsanalysen avser: Tillgänglighetsanpassa och renovera 

Rimnersvallen 

Den huvudsakliga målinriktningen för Rimnersvallens huvudarena, både ur perspektivet 

åskådare och idrottsutövare, är att uppdatera Rimnersvallen till Superettan nivå i fotboll, 

senior-SM standard i friidrott samt att möjliggöra för paraidrott.  

Det är i enlighet med beslutat projektdirektiv i styrgruppen 2020-05-12. 

 

Enligt rutinen för kommunens investeringsprocess ska en förstudie beställas när behovet 

är fastslaget. Resultatet av förstudien ska beskriva förutsättningar i kvalitet, tid 

och ekonomi för alternativa standarder så att jämförelser kan göras inför beslut om 

genomförande. Förstudien ska inkludera nödvändiga renoveringsbehov samt åtgärder 

för att fysiskt tillgänglighetsanpassa arenan. Förstudien skall även beakta alternativet av 

en hel nybyggnation väga för och nackdelar, kostnad och tid mot varandra kontra en 

renovering.  
 

Sammanfattning 

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

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av 

renovering för att kunna nyttjas till sin kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det 

handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan 

samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen. 

 

2020-05-12 beslutade styrgruppen för stadsutvecklingsprojekten att godkänna föreslaget 

projektdirektiv för Rimnersvallen med tillägget komplettera med en 

konsekvensbeskrivning för att nå SM-standard friidrott och Parasportens krav. 

 

Ambitionen är att bygga en elitarena för framtiden som skall klara både Superettan i 

fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för 

detta ändamål.  

Publikkapaciteten skall motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 

användbara, detta motsvarar 4000-7000 personer totalt. 
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Rimnersvallen i sin första tappning är invigd 1923 och byggdes om inför fotbolls VM 

1958. Sedan dess har ett antal renoveringar gjorts, den senaste 2013. De senaste åren har 

arenan tappat vissa funktioner, läktare har blivit utdömda och får ej beträdas, det saknas 

mycket i form av tillgänglighet på arenan för både publik och utövare och det finns en 

stor sättningsproblematik på stora delar av arenans markyta. 

Bortsett från de olika standarder som skall uppnås är behovet av renovering stort och att 

samnyttja en renovering med standardhöjning anses som positivt och rätt tillfälle att 

utföra dessa.   

Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. 

Vi skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka 

sida vid sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation 

hos breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. 

 

Huvudläktaren är 64 år gammal och i förstudien behöver det säkerställas att 

konstruktionen håller för framtiden samt värdera om det är kostnadseffektivt och att den 

uppfyller målbilden, långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning, såväl tekniskt som 

ekonomiskt, om den är kvar. Alternativet till att renovera huvudläktaren är 

nybyggnation av den. 

 

Belysningen behöver en översyn och en ny mer energieffektiv belysning bör ställas mot 

den befintliga, även belysningsmasterna behöver säkerställas för framtiden gällande 

livslängd och belastning. Dessutom bör en enklare allmänbelysning värderas för att 

möjliggöra för ”allmänhetens tid” på hösten och vintern som skapar en trygg och säker 

plats.  

 

Byggnation av ny läktare på östra sidan av arenan för tillgänglighet och med en 

koppling till Rimnershallen behövs, innehållande tillgänglighetsanpassade 

publikplatser. Det finns brister i Rimnershallen, det är för få omklädningsrum för den 

verksamhet som bedrivs där. Det saknas förråd, kontorsutrymme för skolans 

verksamhet och omklädningsrum för skolans verksamhet. Utrymmen för VIP och 

representations lokal är ett behov på hela arenan och ett önskemål från verksamma 

föreningar och de kan med fördel placeras i denna läktare. 

 

Personalutrymmen saknar vissa basala funktioner som i framtiden är ett måste. 

Omklädningsrum/dusch är gemensamma idag och det finns inga separerade gällande 

herr/dam vilket behövs. Det saknas maskinhall med spolplatta och oljeavskiljare vilket 

är ett miljökrav och nödvändigt för att kunna underhålla maskiner och säkerställa 

livslängd på dessa. Det finns även behov av ökat utrymme för garage och förråd. 
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Beställarens vill att den konstnärliga gestaltningen skall komma in i ett tidigt skede, 

redan i förstudiefasen skall det tas hänsyn till detta och en dialog med kommunens 

sakkunnige inom området skall föras och samarbetas med.  

 

Förstudien skall prissätta anpassning för Superettan i fotboll samt senior-SM i friidrott 

och bör även se till framtiden och hur standarder kan förändras och möjliggöra för 

anpassningar som kan ytligare höja standarden. 

 

 
 

1.1. Kontaktuppgifter  

 
Datum 

2020-12-18 

 

Förvaltning 

Kultur och fritid 

 

Avser verksamhet 

 

Rimnersvallen 

Uppdragsgivare 

Paula Nyman 

 

Tfn 

0522-696375 

E-post 

Paula.nyman@uddevalla.se 

Underskrift 

 

 

Kontaktperson för 

uppdraget 

 

Emil Palmqvist 

Tfn 

 

0522-698178 

 

E-post 

 

Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

 

1.2. Verksamhetsanalys 

 

Gör en riskbedömning inför ändringar i verksamheten, se även 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-

verksamheten-broschyr-adi575.pdf  
I samråd med verksamma fotbollsföreningar behöver kultur och fritidsförvaltningen arbeta fram en 

reservplan för matcharena innan arbetena på Rimnervallen ska utföras. (flera alternativ är möjliga)  

För friidrotten behövs främst träningsmöjligheterna säkerställas innan arbetena ska utföras.  

 

Gällande personella resurser så bedöms nuvaraden bemanning även täcka behovet för en ny 

anläggning. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
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Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt investeringar som kan tas 

tillvara? 

Utredning 2018, Senior SM friidrott 

Renovering 2013, underlag 

 

 

 

Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade behovet? Exempelvis 

resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 

Upprustning till SM-standard i friidrott kommer föra med sig ett stort inköp om friidrottsmaterial för 

och kalkyl behöver fastställas.  

Det kommer att uppstå ett behov av utökad driftsbudget.  

En arena med elitstandard kräver personal med hög kompetens, detta måste framtidssäkras med rätt 

rekryteringar och möjlghet till vidareutbildning. 

 

 

Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten  

Tillgänglighet för idrottsutövare och publik. 

SM-standard enligt Svenska friidrottsförbundet, svenskt certifikat eller IAAF-certifikat. 

Superettan standard enligt Svenska fotbollsförbundet.  

 

 

Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten 

Polismyndighetesn krav vid arrangemang. 

Brandmyndighetens säkerhetskrav. 

Boverkets byggregler BBR. 

 

 

Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 

Spolplatta för hantering av avspolning av underhållsmaskiner. 

Bohov av oljeavskiljare. 

Sanering enligt miljöinverntering. 

 

 

Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 

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

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. 

Styrgruppens beslut 2020-05-12 om Projektdirektiv för tillgänglighetsanpassning och renovering av 

Rimnersvallen. 
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Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan 

förvaltning)? 

Kommunens samtliga förvaltningars behov skall framgå i förstudien. 

 

 

1.3. Lokalbehovsanalys 

En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 

. 

Frågeställning Svar 

Ej aktuellt 

(markera 

med X) 

Typ av verksamhet 

 

Idrott och fritidsaktivitet 
 

Lokalisering 

 

Elseberg 1:48 
 

Vilken yta krävs för verksamheten 

(m2 / barn etc.) 

 

Totala yta för anläggningen ca 

24 000 m2 

Publikantal skall gå att jämföra med 

nuvarande arenas fulla kapacitet 

4000-7000 platser varav minst 1000 

sittplatser under tak. 

 

Särskilda önskemål /krav 

 

Se lokalprogram 
 

Tillåtna antal våningar på 

verksamheten 

 

God funktion skall styra 

tillgänglighet.  

Vilka anordningar behöves 

(lekplatser etc.) 

 

Entrespärrar 

 

Vilken typ av funktioner och 

utrymmen kommer verksamheten att 

behöva 

 

Omklädningsrum/dusch, WC, RWC,  

läktare, kiosk, personal, garage och 

förråd. 

Mötesrum, mediarum och 

dopingrum. 

Representationslokal/VIP läktare. 

 

Antal parkeringsplatser och andra 

funktioner som påverkar markytor 

 

Trafik/parkeringsutredning behövs. 

Variabelt behov beroende på 

aktivitet. 

 

Vilka funktioner bör ligga i 

anslutning till varandra? Finns 

samband mellan inre funktioner och 

En ny läktare i öster skall 

sammankopplas med Rimnershallen.   
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 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

yttre miljö som bör beaktas? T.ex. 

samordning av kök, gympahallar etc. 

för skolor) 

 

 

 

 
 

Vägnät (påverkan, behövs 

ombyggnation etc.) 

 

Vägnätet för genomfartstrafik samt 

parkeringsituationen i området bör 

utredas.  

 

Krävs speciella installationer för 

exempelvis IT, telefoni och larm 

 

Kanalisering skall förberedas som 

möjliggör ”lediga” rör för framtida 

installationer, extra utöver 

dagsbehovet. 

 

Krävs speciella anpassningar ur 

tillgänglighetssynpunkt utöver 

lagkrav 

 

I dialog med parasportsförbundet. 

BBR (Boverkets byggregeler) 
 

Varutransporter 

 

Leveransplats för gods ska 

iordningställas. 
 

Skolskjuts   

 

Säker av/hämtningsplats ska 

iordningställas. 
 

Tidsram för förstudien 

 

2021-01-01—2021-09-30 

 
 

Tidsram för projektet 

 

2020-05-01—2023-??-?? 
 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

Förstudien behöver säkerställa 

beslutgång samt när beslut måste 

fattas för att hålla tidplanen.  
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ENTRÉ VIP/M
EDIA

NY LÄKTARE E
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ÄKT

ARE C

ca 700 ståplatser

1325 sittplatser

295 sittplatser

P –
Spelare,
domare

ENTRÉ LAG/M
ATCHDELEG

600 sittplatser

NYA LÄKTARE A

NYA LÄKTARE B

TILLBYGG.

NY LÄKTARE E

Rimnersvallen

Insläpp

Bussar (LBn) för
bortasupportar

Bussavsläpp 2

OB-bussar

Insläpp

Insläpp

Vaktmäst.

Bussavsläpp 1

Insläpp

Parkering

HUVUD-
ENTRÉ

ENTRÉ-
TORG

+32,20

FG
(+32,00)

ca 135
platser

ca 70 platser

Insläpp

Framtida Uddevalla simhall

Insläpp

ca
 12

00
 st

åp
lat

se
r

plats för

provisorisk läktare

plats för

provisorisk läktare NY LÄKTARE D

ANNEXET

NY L
ÄKT

ARE C

ARBETSKOPIA  2021-05-04b
RIMNERSVALLEN

(Med inmätning befintligt plus tänkt framtida simhall)

NYA LÄKTARE + YTTRE PLANERING
(8 BANOR (8 PÅ UPPLOPP), R36 )

 UDDEVALLA KOMMUN
SITUATIONSPLAN

Publik in via Rimnershallen vid Friidrottstävlingar
Publik in via skyddade banor vid Fotbollsmatcher

Del av gata matchområde vid
evenemang, inhägnas

Bortasupportrar TOT ca 4000 platser
 Sittplatser

(A) 1325
(B) 295
(D) 600

=2220

Ståplatser
(C+E) 1900

Tot = 4120

Inkl (varav delvis inomhus):
40-tal pressplatser
100-tal VIP-platser
10-tal tillgänglighetsplatser
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Handläggare 

Utvecklare Robert Wahlström 
Telefon  
robert.wahlstrom@uddevalla.se 

 

Projekt Friluftsplan Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en 

övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Enligt 

uppdragsbeskrivningen förväntades planen ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen 

för friluftsliv och syfta till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa 

goda förutsättningar för arbetet med friluftsfrågor beträffande befolkningens 

friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de 

kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska ansvarsfördelningen mellan nämnder 

klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt 

föreslås. 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-02-03 § 29 att anta remissutgåvan av 

Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 och att sända denna på 

remiss till övriga nämnder samt relevanta föreningar och organisationer som berörs av 

det kommunala friluftslivets utveckling. 

Planen har därefter bearbetats utifrån de remissvar som inkommit till kultur och 

fritidsförvaltningen. Samtliga nämnder som besvarade remissen föreslog endast mindre 

ändringar, alternativt ställde sig bakom planen i dess helhet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Hållbart friluftsliv – Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 

Sammanställning av remissvar, Hållbart friluftsliv 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

 

Hållbart Friluftsliv- Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 del I antas i sin helhet. 

 

Kultur och fritidsnämndens reglemente § 2, Särskilda uppgifter kompletteras med 

följande: ”samordning av kommunens insatser avseende friluftsliv”. 

 

Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur och 

fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden ska formulera politiska uppdrag 

kopplat till de sex utpekade områdena, utifrån nämndens ansvarsområden gällande 

friluftsliv. Dessa ska komma kultur och fritidsnämnden till del senast 31 december 2021 

för sammanställning inför beslut i kommunfullmäktig.  

jofl02
Maskinskriven text
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Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en 

övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Planen förväntas ta sin 

utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det 

kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med 

friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara 

vägledande för, och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska 

ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som 

kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2021-02-03 § 29 att anta remissutgåvan av 

Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 och att sända planen på 

remiss till övriga nämnder samt relevanta föreningar och organisationer som berörs av 

det kommunala friluftslivets utveckling. 

Planen har därefter bearbetats utifrån de remissvar som inkommit till kultur och 

fritidsförvaltningen. Samtliga nämnder som besvarade remissen föreslog endast mindre 

ändringar, alternativt ställde sig bakom planen i dess helhet. En lista över samtliga 

förslag som framkom under remissrundan, samt bemötandet av dessa, finns bifogat som 

beslutsunderlag.   

Denna plan utgör del I i Hållbart Friluftsliv – Uddevalla kommuns friluftsplan 2030. 

Under hösten 2021 ska del II formas. Den består av de politiska uppdrag som barn- och 

utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur och fritidsnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden beslutat ska gälla inom ramen för det kommungemensamma 

målet samt de sex utpekade områdena. 

I anslutning till antagandet av del II kommer Gruppen för friluftslivsutveckling, GFU, 

utforma en handlingsplan avseende de politiska uppdragen som tas fram kopplat till de 

sex utpekade områdena. Handlingsplanen beslutas därefter i kommundirektörens 

ledningsgrupp.  

 

 

 

 

Paula Nyman Robert Wahlström 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samtliga remissinstanser 

 



 

Hållbart friluftsliv 
 

Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 
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Inledning  
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 i uppdrag att ta fram en övergripande plan för arbetet med friluftsliv inom kommunen med fokus på hållbarhet. Planen 

har sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med 

friluftsfrågor när det gäller befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska 

ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 

Planen består av två delar; första delen utgörs av denna strategiska plan och består av de övergripande ramarna för den kommungemensamma friluftslivspolitiken inklusive 

övergripande mål och utpekade områden. Andra delen består av varje nämnds politiska uppdrag inom vart och ett av de utpekade områdena och hur ansvaret fördelas inom 

kommunens organisation. Andra delen kommer att samordnas av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp kallad Gruppen för friluftslivsutveckling, eller GFU, vars inriktning 

och uppgift definieras i andra delen. GFU kommer sedan ta fram en handlingsplan baserat på den andra delen vilken utgör verkställigheten av de båda delarna.  

  

Organisation 
Styrgrupp 

Roger Hansson, Kultur och fritidsförvaltningen 

Carina Wiberg Borgh, Kultur och fritidsförvaltningen 

 

Projektledning 

Robert Wahlström, Kultur och fritidsförvaltningen 

Anna-Helena Wiechel, Kultur och fritidsförvaltningen 

Anna Thorén Skrote, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Förvaltningsövergripande arbetsgrupp 

Lynn Joel, Kommunledningskontoret 

Amanda Windeman, Kommunledningskontoret 

Anna Thorén Skrote, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Malin Kolviken, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Referensgrupp 

Kultur och fritidsnämnden 
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Bakgrund 

De tio nationella målen för friluftsliv 
Det övergripande målet för den nationella friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen. Naturvårdsverket är den statliga 

myndighet som samordnar och bevakar att riksdagens tio friluftspolitiska mål efterlevs.  

 

Tillgänglig natur för 
alla 
Riksdagens mål om 

tillgänglig natur för alla innebär att 
alla människor ska ha möjlighet att 
vistas i och njuta av natur- och 
kulturlandskapet. 

Starkt engagemang 
och samverkan för 
friluftslivet 

Riksdagens mål om stärkt 
engagemang och samverkan för 
friluftslivet sätter individens 
personliga val och engagemang i 
centrum. 

Allemansrätten 
Viktiga mål för 
friluftspolitiken är att 

allemansrätten värnas och att 
allmänhet, markägare, föreningar 
och företag har god kunskap om 
allemansrätten. 

Tillgång till natur för 
friluftsliv 
För att friluftsmålet om 

tillgång till natur ska kunna uppnås 
behöver friluftslivets behov 
säkerställas genom hållbart 
brukande, fysisk planering och 
bevarande. 

Attraktiv tätortsnära 
natur 
Friluftsmålet om 

attraktiv tätortsnära natur innebär 
att det ska finnas tillgång till 
attraktiv natur i och i närheten av 
tätorter. Allmänheten ska ha 
tillgång till grönområden och ett 
tätortsnära landskap med höga 
frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden.  
 

Hållbar regional 
tillväxt och 
landsbygdsutveckling 

Friluftsmålet om hållbar regional 
tillväxt och landsbygdsutveckling 
innebär att friluftsliv och turism 
bidrar till att stärka den lokala och 
regionala attraktiviteten och 
medverkar till en stark, hållbar 
utveckling och regional tillväxt.  

Skyddade områden 
som resurs för 
friluftslivet 

Friluftsmålet om skyddade 
områden som resurs för friluftslivet 
handlar om att naturområden ska 
göras attraktiva för friluftsliv och 
rekreation.  

Ett rikt friluftsliv i 
skolan 
Friluftsmålet om ett rikt 

friluftsliv i skolan innebär att 
förskolor och skolor bedriver 
friluftslivsverksamhet och 
undervisning om förutsättningar 
för en god miljö och hållbar 
utveckling.  

Friluftsliv för god 
folkhälsa 
Riksdagens mål om 

friluftsliv för god folkhälsa handlar 
om att skapa goda förutsättningar 
så att människor kan vara 
regelbundet fysiskt aktiva i natur- 
och kulturlandskapet.  

God kunskap om 
friluftslivet 
Friluftsmålet om god 

kunskap om friluftslivet innebär att 
det bör finnas etablerad forskning 
och statistikinsamling kring 
friluftsliv. 
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Friluftslivspolitiken i Uddevalla kommun 
Uddevalla kommuns vision, med de tre värdeorden Liv, Lust och Läge, ger den kommunala friluftslivsorganisationen en tydlig övergripande förankring. 

Ställningstaganden för friluftslivet i rådande översiktsplan, samt Kultur och fritidsnämndens reglemente är vägledande. Friluftslivspolitiken regleras också i 

bland annat Plan- och bygglagen,1 Miljöbalken2 och i läro- och ämnesplaner.3 Friluftspolitiken är också länkad till de nationella miljökvalitetsmålen och 

Agenda 2030.45  

Friluftslivet behöver säkras, inte bara i nutid utan även långsiktigt. Det kulturella arvet med livet vid och på havet, fjällmiljöerna med dess gårdar och historian 

som regementsstad skapar, i kombination med allemansrätten, goda förutsättningar för ett kvalitativt friluftsliv för alla innevånare. För att kunna förvalta och 

bygga vidare på dessa goda förutsättningar, krävs en gemensam målbild, tydlig politisk förankring och en långsiktig, strategisk och övergripande 

friluftslivsplan. För att få till stånd nödvändig samordning och prioritering krävs en formaliserad förvaltningsövergripande friluftsorganisation bestående av 

representanter från samtliga förvaltningar. Friluftsorganisationen bör jobba aktivt för att säkra ett heltäckande och framåtsyftande skydd för friluftslivet, inte 

minst vad gäller de bostadsnära friluftsområdena. En välfungerande friluftspolitik ökar resurseffektiviteten i den kommunala organisationen och verkar för att 

stärka Uddevalla kommuns position som attraktivt besöksmål och som attraktiv boendemiljö. 

Denna plan i sin helhet utgör, i kombination med översiktsplanen, Uddevalla kommuns strategiska ställningstagande gällande arbetet med friluftsliv. De sex 

utpekade områdena som planen utgörs av ska därför genomsyra hela kommunens organisation för att kunna efterlevas.  

 

 

  

 
1 Natur och friluftsliv - PBL kunskapsbanken - Boverket 
2 Riksintresse för naturvård och friluftsliv (Miljöbalkens 3 kapitel 6 §) ISBN: 91-620-8253-1 (naturvardsverket.se) 
3 https://www.skolverket.se/  
4 Sveriges miljömål - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 
5 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/op-modell/mark--och-vattenanvandning/natur-och-friluftsliv/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8253-1.pdf
https://www.skolverket.se/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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Omvärldens påverkan 
Människor skattar möjligheten att utöva friluftsliv högt, så till den grad att det ofta påverkar val av bostadsort och bostadsområde. Det gör att den kommunala 

friluftspolitiken blir en angelägen strategisk fråga för såväl kompetensförsörjning och tillväxt som för folkhälsoarbetet och kultur- och naturmiljövården.   

Friluftslivet medför många positiva värden för både samhälle och individ. Friluftslivets egenvärde, det vill säga den existentiella livskvaliteten som var och en 

förnimmer i kontakten med naturen, är kanske den mest centrala. Men friluftslivet erbjuder också andra nyttor. Det utgör en källa till rekreation, psykiskt och 

fysiskt välbefinnande och social gemenskap, det motverkar stillasittande, erbjuder en inspirerande pedagogisk miljö och ökar människors vilja att vårda och 

värna naturen. Friluftslivet utgör en central komponent i den ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara samhällsutvecklingen. 

Ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv är följaktligen en viktig folkhälsopolitisk fråga, vilket Folkhälsomyndigheten slår fast.6 Därför är det av särskild vikt att 

det offentliga ökar förutsättningarna för alla att på lika villkor vistas i naturen.  

Naturvårdsverkets senaste sammanställning över den svenska befolkningens friluftsvanor visar att fyra av fem svenskar är ganska eller mycket ofta ute i 

naturen under längre ledigheter. Ungefär hälften uppger sig vara ute i naturen på vardagarna. Följaktligen är hälften av svenskarna inte ute i naturen i 

vardagen.7 Tillgång till lämpliga platser, kunskap och information om utbud och möjligheter är några av hindren för att delta i olika aktiviteter utomhus på 

fritiden, men också upplevelsen av tidsbrist och sällskap. 

Friluftslivet som kulturhistorisk rörelse är starkt förankrad i den ideella sektorn och dagens föreningar har fortfarande en viktig roll. Föreningarna förenar och 

aktiverar många människor genom sina verksamheter som förmedlar kunskap och färdigheter för friluftslivet och för vidare de sociala och kulturella 

aspekterna kring friluftslivet som filosofisk institution. De ideella föreningarna fyller därtill en viktig funktion genom att deras verksamheter kommer den 

breda allmänheten till gagn. Detta sker genom upprätthållande och etablerande av exempelvis leder, spår, vindskydd, eldstäder, rastplatser, bryggor och 

spänger. Dessa insatser har stor betydelse för allemansrättsutövandet: många fler kan nyttja allemansrätten utan att vara medlemmar i, eller organisera sig i, 

föreningar. Det ideella arbete som sker är därför en viktig faktor för ett blomstrande friluftsliv.     

 

 
6 Naturvårdsverket ”Uppföljning av målen för friluftspolitiken 2019” s. 85 
7 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513
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Syfte och mål 
 

 

Friluftsplanen är en precisering och förlängning av översiktsplanen gällande arbetet med det långsiktiga kommunala friluftslivsarbetet. Genom att peka ut den 

långsiktiga strategiska viljeriktningen är syftet att stödja och vägleda utformningen av det kommungemensamma arbetet med förvärv, underhåll och 

utveckling av friluftslivsområdet samt underlätta medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. Planen riktar sig främst till den interna kommunorganisationen, 

med utgångspunkten att inspirera och stödja medborgarnas möjlighet till att vistas ute i naturen. 

Det övergripande målet är framtaget som den sammanfattade riktningen för arbetet med friluftsliv inom Uddevalla kommun. Målformuleringen är framtagen 

för att peka på flera olika värderingar som ska vara styrande i arbetet och genomsyra alla de processer som är kopplade till planen. Med omsorg för framtiden 

pekar ut planens koppling till hållbarhet och att arbetet tar avstamp i att det vi gör idag ska vara till för kommande generationer. Förvaltar och utvecklar 

innebär att vi ska ta vara på det vi har lika mycket som att vi ska förbättra. Hållbarhet över tid är som tidigare nämnt viktigt, så det ska finnas tydlighet i hur vi 

tar hand om det som redan är anlagt. Vi tillsammans indikerar att uppdraget är gemensamt för alla oavsett vem du är. Allemansrättens ”inte störa, inte 

förstöra” är en viktig del i allmänhetens förvaltarskap av den natur vi har runt omkring oss. En naturlig del åsyftar på att friluftslivet ska få en tydligare 

position och inte utgöra något främmande eller okänt. Av allas vardag ska tolkas som att det ska vara lika lätt att uppleva friluftslivet som att gå och handla. 

Friluftslivet ska bli lättare att uppleva och inte upplevas som någonting avlägset eller svårtillgängligt som kräver lång planering för att ta del av. Satsen pekar 

även på att vem som helst, oavsett förutsättning ska kunna ta del av friluftslivet.       

Målet är nedbrutet i sex utpekade områden som utgör riktningen för det kommunala arbetet med friluftsliv för att sträva mot det övergripande målet och 

planens syfte. De utpekade områdena utgår från de tio nationella målen för friluftsliv, lokala styrdokument, tidigare lokala kartläggningar inom området och 

har inspirerats av andra kommuners friluftsplaner. 

  

Övergripande mål 

Med omsorg för framtiden förvaltar och utvecklar vi tillsammans 

ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag! 
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Vad är friluftsliv 
Den officiella definitionen av friluftsliv är ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.8  

Denna plan vilar på tolkningen att friluftsliv inte är knutet till en aktivitet utan är en erfarenhet eller den sinnesstämning som kan uppstå när användaren 

befinner sig i dessa miljöer. De faktorer som motverkar upplevelsen av friluftsliv är följaktligen element som hindrar användaren från att uppfylla dessa 

förutsättningar. Friluftslivsarbetet inom kommunen ska genomsyras av detta synsätt och kommunens viktigaste uppgift är att skapa miljöer som bidrar till 

positiva upplevelser. 

Att vistas innebär inte att någon förflyttning behöver ske, utan att befinna sig i miljön är det centrala. Målet med vistelsen är att uppleva välbefinnande och att 

få en naturupplevelse. Detta ställer stora krav på miljöerna för friluftsliv. Många aspekter av det moderna samhället stör möjligheten till välbefinnande på 

samma sätt som naturupplevelsen är känslig för ingrepp och påverkan.    

  

 
8 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513
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Utpekade områden för kommunalt friluftslivsarbete 
Kommunens nämnder har olika ansvarsområden och ska därför aktivt arbeta med de områden som innefattas i nämndens reglemente. Såldes kommer inte alla 

nämnder att jobba med alla områden utan vissa områden har större koppling till vissa nämnders ansvar. Det är dock av stor vikt att planen är förankrad i hela 

kommunens organisation och ska kommuniceras med förvaltningarnas alla enheter och verksamheter. Detta för att stärka arbetet och skapa delaktighet för 

frågan som ett kommungemensamt ansvar.    

De utpekade områdena påverkar varandra och påverkas av varandra, därför ska de utpekade områdena tolkas på så sätt att det inte går att uppnå ett mål på 

bekostnad av ett annat och att samtliga områden måste förbättras samordnat för att sträva mot det övergripande målet. Det krävs därför en välformulerad 

samverkan mellan förvaltningarna, och inom de sex områdena. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen GFU har till uppgift att fördela arbetet inom de 

sex områdena och att samordna arbetet som sker på förvaltningarna.  

Samtliga områden har koppling till de 10 nationella målen för friluftsliv för att säkerställa Uddevalla kommuns bidrag till det arbete som samordnas av 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. De nationella friluftslivsmålen finns summerade på sidan 3 och de utpekade områdenas koppling redovisas i slutet på 

varje sida.    
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Tillgänglighet 

 

Graden av tillgänglighet bygger på en kedja av faktorer där ingen del är starkare än den svagaste länken. Tillgänglighet börjar långt före vistelsen i form av 

information, marknadsföring och kunskap. Detta följs sedan upp av möjligheterna att resa till platsen och avslutas med utformningen av den faktiska miljön. 

Alla de komponenter som bygger upp tillgängligheten måste också vara kopplade till varandra. 

Uppfattningen av tillgänglighet skiljer sig mellan individer men kan på många sätt generaliseras. Uppgiften blir därför att identifiera vilka faktorer som bryter 

kedjan och gör så att känslan av tillgänglighet minskar eller saknas helt. Vana användare kan i större utsträckning tolerera brister i tillgänglighet, dock ska 

även användare som rör sig sällan eller aldrig i naturmiljöer, eller användare med funktionshinder, uppleva friluftslivet som tillgängligt: ända från den första 

exponeringen till dess att de har avslutat en vistelse i naturmiljön. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta om att förbättra den fysiska och digitala informationen om områden och aktiviteter för att användare ska ha 

kunskap om vad som erbjuds. Det berör också utformningen av de naturområden som marknadsförs och erbjuds, samt vilken information och vägledning som 

finns på plats. Användarnas resa och väg till och från olika områden är en viktig aspekt för att skapa tillgänglighet. 

Friluftslivets position i den fysiska planeringen behöver också stärkas för att skapa god geografisk täckning av områden och att sätta in friluftslivet i den 

samhällsutveckling som kommunen driver.  

Nationella mål som berörs av Tillgänglighet  

 

  

I vilken grad användaren upplever sig ha möjlighet till friluftsliv. 
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Attraktivitet 

 

Attraktivitet handlar om den subjektiva upplevelsen av utbudet av områden och aktiviteter, i kombination med faktorerna inom området kvalitet. Kvaliteten är 

avgörande för att attraktiviteten ska vara god, men mönster hos användare – såsom innevånare, besökare och turister – samt hos samhället i stort, måste även 

de undersökas för att skapa ett attraktivt friluftsliv. Dessa mönster, och vilka faktorer som får oss att vilja ta oss ut, måste undersökas kontinuerligt. Att skapa 

attraktivitet innebär att entusiasmera användare genom innovativa idéer, lyhördhet och öppenhet för nytänkande utan att för den delen göra avkall på 

attraktiviteten för andra användare. Kunskap om olika målgruppers förutsättningar och efterfrågan är därför viktigt för att skapa attraktivitet.   

En viktig del i att skapa attraktiva miljöer är att låta kvalitet vara tongivande i utveckling av friluftslivet för att sedan förstärka de faktorer som skapar 

attraktivitet, istället för att bara utgå från tillgängliga områden.   

 

Kommunens roll 

Ur kommunens perspektiv handlar detta initialt om att finna metoder för att skapa förståelse för användarnas vanor, viljor, mönster och efterfrågan för att 

kunna utforma miljöer och utveckla utbudet på ett välavvägt sätt. För att främja attraktiviteten i redan etablerade områden är det även viktigt att utreda vad 

som anses vara oattraktivt.  

 

Nationella mål som berörs av Attraktivitet  

 

  

I vilken grad användaren vill utöva friluftslivsaktiviteten. 
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Trygghet 

 

Trygghet handlar om utövarens tillit till sin egen förmåga att på ett säkert sätt kunna genomföra en vistelse i naturen. Undervisning i skolan spelar en central 

roll i att skapa förtrogenhet hos barn och unga, men samma behov av att skapa förtrogenhet finns även hos andra ålderskategorier.  

Det handlar även om att skapa trygghet i vad utövaren kan förvänta sig av de anläggningar och områden som kommunen tillhandahåller och marknadsför till 

allmänheten. Olika typer av områden kräver olika insatser i olika stor utsträckning för att öka tryggheten. Områden ska dock aldrig upplevas som hotfulla eller 

obehagliga, oberoende av vem användaren är. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar trygghet framför allt om två frågor: fysiska miljöer och kunskapsförmedling. Fysiska miljöer som kommunen ansvarar 

för ska inte upplevas som otrygga eller osäkra. Detta kan åstadkommas genom fysiska ingrepp, information eller sociala åtgärder. När det gäller 

kunskapsförmedling handlar det om att stödja olika åtgärder för att minska allmänhetens trösklar orsakade av brist på erfarenhet, kunskap eller förtrogenhet. 

Det handlar om riktade insatser till vuxna, utveckling av fritidsaktiviteter för barn och unga samt stöd till skola för att undervisningen och förmedlingen av 

friluftsliv ska kunna ha tonvikt på att fysiskt få uppleva friluftslivet.  

Utöver detta behövs kunskapsinsamling kring varför personer väljer att avstå från vissa områden, vissa aktiviteter eller från friluftsliv som helhet.  

 

Nationella mål som berörs av Trygghet  

 

  

Motverkande av oro eller tveksamhet hos användaren. 
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Kvalitet  

 

Kvalitet utgörs av användarens upplevelse av välbefinnande under sin vistelse och kvaliteten på naturupplevelsen. Genom att exempelvis belysa och säkra 

naturvärden skapas starkare upplevelser i miljön. Lika viktig är avsaknad av störande inslag i upplevelsen, då dessa minskar möjligheten till välbefinnande, 

avslappning och rekreation. Kvalitet bör därför i många fall stå över kvantitet när det gäller friluftsliv. Ett kvantitativt stort utbud fyller inte nödvändigtvis 

behovet hos användaren om kvaliteten på utbudet är bristande.   

Viktiga faktorer som ökar upplevelsen av meningsfullhet är att användaren har förståelse för, och är medveten om de fördelar och vinster som kommer med att 

utöva friluftsliv. Kunskap, erfarenhet och förståelse behöver också stärkas hos personer som sällan eller aldrig tar del av friluftslivet.   

 

Kommunens roll   

Kvalitet inom kommunalt friluftsliv behöver vara evidensbaserat. De faktorer som ökar kvaliteten är i stor utsträckning universella och har belägg i forskning 

kring effekter och förutsättningar för rekreation. Evidens kan även erhållas genom undersökningar, kartläggning och dialog.   

Kvalitet handlar om att skydda naturmiljöer som används för friluftsliv från ingrepp som minskar naturvärdet eller den biologiska mångfalden. Det handlar om 

att erbjuda ett mervärde till upplevelsen och att öka användarnas kunskaper för att öka medvetenheten kring miljön de befinner sig i. Parallellt med detta 

behöver störningar för utövaren kartläggas och minimeras. Friluftslivet måste också förankras i den fysiska planeringen för att kvalitet och attraktivitet ska 

vara mer framträdande i utvecklingen av friluftslivet. 

Nationella mål som berörs av Kvalitet  

 

 

I vilken grad användaren upplever aktiviteten meningsfull och tillfredsställande. 
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Tillgång 

 

Tillgång är både ett konkret mått på antal områden för friluftsliv och storleken på dessa, men är också en upplevd känsla kopplad till faktorer inom 

tillgänglighet. Tillgång på olika typer av områden tillsammans med god tillgänglighet kan skapa ett smörgåsbord för användaren. Därför måste den konkreta 

tillgången på områden för friluftsliv samspela med tillgänglighet, attraktivitet och kvalitet; det räcker inte med att bara ha tillgång till områden, utan de måste 

även förvaltas på ett sätt som möjliggör friluftsliv.  

Tillgången på områden för friluftsliv måste också genomsyra alla nivåer och aspekter av samhällsplanering, bebyggelse och boende. Utan bostadsnära tillgång 

till miljöer som tillgodoser tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet, kan friluftslivet aldrig få en naturlig plats i vardagen.   

 

Kommunens roll 

Det kommunala perspektivet på tillgång innebär framför allt att tillgodose efterfrågan på miljöer för friluftsliv på och i havet, såväl som i skog och mark. Detta 

innebär dels att möta den efterfrågan som finns i dagsläget, dels att framtidens behov inkluderas i övrig planering. I nya och gamla områden bör det strävas 

efter att åstadkomma och bibehålla höga natur- och kulturvärden, att skapa möjligheter till diversifierat friluftsliv och att säkra geografisk spridning av 

områdena inom kommunen. Detta sistnämnda innefattar tryggande av såväl tätortsnära områden som områden i landsbygdsmiljö och biytor till dessa, till 

exempel för parkering. 

 

Nationella mål som berörs av Tillgång  

 

  

Tillgodoseendet av ett rikt och mångfacetterat utbud av miljöer för friluftsliv 
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Tillväxt 

 

Tillväxt är en naturlig del i samhället och därför även en naturlig del i friluftslivet men kan både utgöra ett hot och en möjlighet för friluftslivet vilket innebär 

att samhällets tillväxt behöver ske i samklang med friluftsliv och naturvård. Därför handlar det mer om att friluftslivet ska växa sig starkt på ett hållbart sätt. 

Tillväxt inom ramen för denna plan bör därför inte i första hand betyda kvantitativ ökning eller fysisk expansion, utan bör tolkas som befästande, progression 

eller förädling.  En samhällsplanering som tar dessa faktorer i beaktning ger stora vinster på lång sikt. För att kommunen på ett konkurrenskraftigt sätt ska 

kunna utmärka sig i regionen som turistmål och som attraktiv kommun för boende behöver tillväxten vara välplanerad. Detsamma gäller för att stärka 

folkhälsan. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är därför viktiga aspekter även inom detta fält.   

Friluftslivet i sig är i ständig rörelse och förändring, så förbättrings- och utvecklingsarbetet bör vara kontinuerligt.  

 

Kommunens roll 

Kommunens roll inom tillväxt handlar primärt om att tillse att förutsättningarna för friluftsliv inom kommunen förbättras över tid i takt med att övriga 

förändringar sker. Dessa förändringar kan utgöras av ändrade förutsättningar för kommunens arbete med friluftsliv, samhällsutvecklingen eller ändrad 

efterfrågan från allmänheten. Omvärldsbevakning bör därför ske kontinuerligt och revision av denna plan bör ske med jämna mellanrum. 

 

Nationella mål som berörs av Tillväxt  

 

  

Säkerställandet av en hållbar progression inom de utpekade områdena 
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Genomförande  
a) Uddevalla kommuns Hållbart friluftsliv, Uddevalla kommuns Friluftsplan 2030 del I antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande 

dokument som anger den övergripande riktningen för friluftslivsarbetet i Uddevalla kommun. Planen utgör den ram som varje nämnd har att utgå ifrån 

i sina respektive insatser inom arbetet med friluftsliv. 

 

b) Del II utformas efter förankringsprocess i kommunfullmäktige. Den består av de politiska uppdrag som varje nämnd beslutar att rikta in sitt 

friluftslivsarbete på kopplat till de sex utpekade områdena, samt de målsättningar som de kopplar till sina uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar 

sedan om att anta dessa politiska uppdrag och varje förvaltning utser en representant till den förvaltningsövergripande friluftsorganisationen, GFU, för 

samordning av verkställandet av nämndernas politiska uppdrag och mått. 

 

c) Uppföljning och analys. Årligen följs hela kommunens friluftslivsarbete upp i kommunfullmäktige utifrån friluftsplanen. Tillsammans ska alla 

nämnder säkra att kommunen arbetar i enlighet med samtliga sex utpekade områden.  

 

Kommunikation av dokumentet 

Friluftsplanen ska vara ett välkänt dokument i kommunen. Det är kommunens alla ledande roller och chefers ansvar att aktivt se till att implementera planen i 

sina respektive organisationer för att nå ut i kommunens alla verksamheter. En av GFUs uppgifter är att stödja denna process. 

På samma sätt ska styrande majoritet ta hänsyn till planens innehåll när de utformar mandatperiodens strategiska plan. Kultur och fritidsnämnden är ansvarig 

för att hålla dokumentet levande genom att vara samordnande nämnd för den kommungemensamma friluftsorganisationen och tillse att planen revideras i 

enlighet med planens direktiv om revision. Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida men ska också levandegöras på andra innovativa sätt för 

innevånare så att de kan ta del av det arbete som görs. 
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Uppföljning och utvärdering/analys 

Varje förvaltning ansvarar själv för uppföljningen av arbetet med sina politiska uppdrag i enlighet med det kommunala uppföljningssystemet. Den 

kommungemensamma friluftsorganisationen sammanställer samtliga nämnders arbete till årsredovisningen och rapporterar till kommunfullmäktige. I denna 

redovisning bör varje utpekat område behandlas var för sig, samt att helheten redovisas. I årsredovisningen ska även analyser av arbetet och dess effekter ingå 

för att kunna säkerställa arbetets kvalitet och för att förbättra arbetet till nästkommande år. Ansvaret för den årliga uppföljningen ligger hos Kultur och 

fritidsförvaltningens representant i GFU. 

 

Revidering 

Det övergripande målet för den kommunala friluftspolitiken specificeras i de sex utpekade områdena. Bedöms något område vara i behov av revidering, bör 

också det övergripande målet bli föremål för revidering. Detta ställningstagande sker årligen i samband med den kommunala friluftsorganisationens 

rapportering av arbetet till kommunfullmäktige. 

 

Källförteckning 
Boverket. PBL Kunskapsboken - En handbok om Plan- och Bygglagen. 2020  
Naturvårdsverket. Uppföljning av de tio friluftspolitiska målen 2019. 2019 

Naturvårdsverket. Friluftsliv 2018 - Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor. 2019 

Naturvårdsverket. Tema fakta - Hushållning med värdefull natur, riksintresse för naturvård och friluftsliv. 2015  

Regeringskansliet. Agenda 2030 och globala målen. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/. 2021 

Skolverket.se 

Sverigesmiljomal.se 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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Sammanställning av remissvar-Hållbart friluftsliv 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag Kommentar 

För att kunna uppfylla friluftsmålen både 

lokalt, regionalt och nationellt är ett 

samarbete över förvaltningsgränserna en 

förutsättning. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns 

idag en intern arbetsgrupp för park och 

naturfrågor och representanter från denna 

grupp tillsammans med GIS-ingenjör 

förslås ingå i den kommande 

förvaltningsövergripande organisationen 

för friluftsliv. 

Det är av stor vikt att hitta 

samarbetsformer mellan de olika 

referensgrupperna som finns inom den 

kommunala organisationen. Förslaget tas i 

beaktande inför arbetet med den 

förvaltningsövergripande arbetsgruppen. 

Idag är det första stället många vänder sig 

till om man vill söka information om 

friluftsliv sin telefon, dator eller ipad. Det 

är viktigt att informationen finns tillgänglig 

och nåbar för alla som vill samla 

information innan man beger sig ut i 

naturen. 

Att samverka om en digitalisering av 

friluftslivet för den interna och externa 

användningen är viktig att tydliggöra och 

att uttrycka i dokumentet Hållbart 

friluftsliv, Uddevalla kommuns friluftplan 

2030. Förvaltningen upplever att det inte 

framkommer i den mån det är önskvärt i 

remissutgåvan. Friluftslivet saknar den 

digitala grunden, geodata för att kunna 

användas i den digitala 

samhällsplaneringen. 

Är det digitalt så syns man i många fler 

kanaler och kan användas inom alla de 

Åsikten om att digitalisering av 

information om de fysiska miljöerna, 

förutsättningarna för friluftsliv samt 

användarmönster delas med 

förslagsgivaren. Texten uppdateras för att 

stärka vikten av digitalisering. Dock 

kommer uppdraget inte preciseras i del I 

utan i del II.   
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områden som friluftsplanen pekar ut. 

Tillgänglighet: om friluftslivet skall utgöra 

en del av fysisk 

planering/samhällsplanering måste det 

fysiska friluftslivet vara digitalt i grunden 

för att öka tillgängligheten och synligheten 

för alla användare intern och externt. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Attraktivitet: för att kunna analysera data 

över friluftslivet och att hitta mönster i 

användningen då måste friluftslivet vara 

digitalt i grunden. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Trygghet: att den fysiska miljön är digital 

för att själv kunna skapa sig en 

förutsättning för att använda den fysiska 

miljön, exempelvis funktionshinder av olika 

slag, framkomlighet, märkning mm. Digitalt 

stöd för undervisning, insamling och 

kunskapsförmedling. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Kvalitet: standardiserad digitalisering av 

friluftslivet utgör en kvalitetsfaktor för tex 

zonering av områden så att kvalitet och 

belastning kan regleras där exempelvis 

trycket blir för hårt i den fysiska miljön. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Tillgång: att ha en samlad digital tillgång till 

de beslutade geografiska områdena inom 

samhällsplanering säkerställer 

tillgängligheten av kvalitetssäkrad 

information internt och externt. Där 

behöver det fysiska friluftslivet digitaliseras 

för att synas i den samlade planeringen 

och för att kunna samverka om de 

geografiska områdena såsom biytor, 

parkering mm. 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 

Tillväxt: att omvärldsbevaka och snabbt 

kunna se ändrade förutsättningar i 

samhällsutvecklingen kräver att det finns 

Se tidigare kommentar om digitalisering. 
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digitala kvalitetssäkrade grunddata att 

tillgå både internt och externt. 

Budget för arbetet med friluftsliv 

I planen saknas förslag på hur det framtida 

arbetet med friluftsliv ska finansieras. 

Förvaltningen anser att det är viktigt att 

man redan i tidigt skede bestämmer vad 

friluftslivet är värt för kommunen och vad 

man är beredd att satsa. Saknas resurser är 

det en risk att arbetet inte når målen. Ska 

det ske en utveckling och 

kvalitetsförbättring kan arbetet inte ske 

inom befintliga budgetar utan det krävs 

extra medel riktade för arbetet med 

friluftsliv till de nämnder som berörs av 

arbetet. 

Direktiv kring budget kan inte ges på 

denna nivå utan bör beslutas inom 

respektive nämnd/förvaltning under del II 

för att avvägningar skall kunna göras 

baserat på förvaltningens/nämndens 

förutsättningar. Dock kommer det givetvis 

vara en del av den 

förvaltningsövergripande arbetsgruppens 

arbete att äska om medel och skapa 

förutsättningar för att kunna verkställa 

planens ambition. 

 

Barn och utbildningsnämnden 

Förslag Kommentar 

Synpunkter på friluftsplan 

Barn och utbildningsförvaltningen är 

positiv till planen men vill påpeka vikten av 

att personer med funktionshinder beaktas. 

Åsikten om att personer med 

funktionshinder skall särskilt beaktas delas 

med förslagsgivaren. Texten har reviderats 

för att säkra personer med 

funktionshinders tillgänglighet till 

friluftsliv. 

 

Kommunstyrelsen 

Förslag Kommentar 

Även en koppling till kommunens Maritima 

strategi och Agenda 2030 kan med fördel 

tydliggöras ytterligare. 

Den Maritima strategin har väldigt liten 

kontaktyta till friluftsliv och friluftsplanen 

och kommer därför inte inkluderas i 

planen.  

 

Agenda 2030 har ingen till liten koppling 

till friluftslivet som fenomen och rörelse, 

däremot är Agenda 2030 en förutsättning 
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för framtida miljöer för friluftsliv. Agenda 

2030 kommer av den anledningen lyftas i 

liten utsträckning då Agenda 2030 inte 

stärker friluftslivet specifikt. Agenda 2030 

kommer däremot ha större koppling till de 

handlingsplanerna som tas fram. Referens 

till Agenda 2030 läggs till i texten om 

Friluftspolitiken i Uddevalla kommun.     

Kommunledningskontoret föreslår också 

att i Friluftsplanen 2030 formulera målet 

och ambitionen att under perioden fram 

till 2030 vara en av de kommuner som får 

utmärkelsen ”Sveriges friluftskommun”. 

Målet är framtaget av Kultur och 

fritidsnämnden och är således politiskt 

förankrat. Målet med ”Sveriges 

Friluftskommun” föreslås lyftas som 

politiskt uppdrag för KS inom del II. 

Sid 5 Omvärldens påverkan – 2:a raden: 

Lägg till ordet ”tillväxt” efter 

kompetensförsörjning, turismnäringen och 

tillväxt... 

 

Naturturism byts till tillväxt.  

Lägg till ”och Agenda 2030 med de 17 

globala målen för hållbar utveckling” i 

slutet av andra stycket. 

Se tidigare kommentar om Agenda 2030 

Sid 6 Syfte och mål – Koppla gärna till 

Agenda 2030 och de 17 globala målen. 

Se tidigare kommentar om Agenda 2030 

Sid 8 Illustrationen – Lägg till rubrikerna 

”Kommunens ansvar” samt 

”Användarperspektiv” ovanför respektive 

sida cirklarna och rutorna enligt; 

Kommunens ansvar: (Tillgång, Trygghet, 

Tillväxt) Användarperspektiv: 

(Tillgänglighet, Attraktivitet, Kvalitet)  

Att kategorisera vissa av rubrikerna som 

”Kommunens ansvar” och andra som 

”användarperspektiv” skulle indikera att 

de rubrikerna som ingår i 

”användarperspektiv” inte är kommunens 

ansvar att jobba med. Dock definieras 

texterna om så att de följer samma 

frasering.   

Byt ut ordet ”progression” i Tillväxtrutan 

till ”utveckling”. 

Progression har en tydligt framåtriktad ton 

som är i enlighet med resten av planens 

ordval. 

Sid 9-14 Tydligare siffror och tydligare 

koppling till texten ”Nationella mål som 

Nya siffror tas fram. 
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berörs av… 

Sid 9 Tillgänglighet – Lägg till ” i nära 

samverkan med andra kommuner, 

regioner, organisationer, myndigheter och 

föreningslivet.” sista raden efter 

”kommunen driver”. 

Fokus bör ligga på den egna 

organisationen i första hand. Texten är 

avsiktligt ospecificerad för att inte 

begränsa tolkningsutrymmet. 

Sid 10 Attraktivitet - Renodla texten, 

separera och hänvisa istället till rubriken 

”Kvalitet”. Lägg till ” även kopplat till 

kommunens Maritima Strategi.” vid sista 

stycket efter ”metoder”. 

Texten om Attraktivitet har reviderats. 

Texten är dock avsiktligt generaliserande 

och således kommer inte kommunens 

Maritima strategi nämnas i texten.  

Sid 11 Trygghet - Undvik negationer i 

rubriken. 

Att skapa en upplevelse av fullkomlig 

trygghet är ett betydligt mer komplext 

arbete än att bekämpa de faktorer som 

skapar oro/tveksamhet. Delar av texten 

har reviderats för att öka läsbarheten. 

Sid 12 Kvalitet - lägg till ”såväl fysiskt som 

digitalt, samt hur vi marknadsför och 

kommunicerar friluftslivet, kopplat till före-

under-efter”. 

Föreslagen text har otydlig koppling till 

användares upplevelse av kvalitet och 

kommer således inte användas.  

Sid 13 Tillgång – Under kommunens ansvar 

lägg till; inklusive badplatser, båtplatser, 

tysta platser, tillgång till skolskog/-

naturområde. 

Texten är avsiktligt ospecificerad för att 

inte begränsa tolkningsutrymmet. 

Sid 14 Tillväxt – Börja första stycket; 

”Tillväxt handlar om att hantera sina lokala 

förutsättningar i samverkan med 

kommuner, myndigheter, organisationer 

och föreningslivet, där friluftslivet således 

utgör en naturlig del. ” för tydligare 

koppling till ordet tillväxt. 

Texten har reviderats för att förtydliga 

tolkningen av termen tillväxt ur planens 

perspektiv. 

 

Socialnämnden 

Förslag Kommentar 

Inget att erinra  
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Destination Uddevalla 

Förslag Kommentar 

Kommentar sid 4: 

Här bör lämpligen nämnas hur turism 

bidrar till att stärka den lokala 

attraktiviteten som en del i hållbar 

utveckling. Så som det formuleras i 

kommunens övergripande strategier 

(Strategisk plan 2019-2022) att 

naturupplevelserna ska utvecklas för att 

skapa attraktiva boendemiljöer och ge 

förutsättningar för en hållbar 

turismnäring.    

Texten har reviderats. 

 

Bohusläns Klätterklubb 

Förslag Kommentar 

I en växande stad som 

Uddevalla kan det ju vara lätt att i 

detaljplaner missa att klippväggar faktiskt 

används för både rekreation och idrott. 

Noteras och tas i beaktande i framtida 

arbete. Dialog kommer att initieras med 

föreningen för att säkerställa att ytorna 

som föreningens medlemmar använder 

kartläggs. 

 

Ljungskiles segelsällskap 

Förslag Kommentar 

Vi vill föreslå att planen sträckte sig 

åtminstone tom 2035. Vi, och många 

andra föreningar måste ha en långsiktighet 

i vår planering och ser gärna att planer, 

som den nu föreslagna, kommer att 

tillämpas i minst tio år efter det att 

nämnderna inlemmat den i sina planer. 

Planen är en konkretisering av ÖP2022 

vilken har koppling till Agenda 2030 och 

Sveriges miljömål. Friluftsplanen bör 

därför lämpligen revideras som senast i 

samband med revisionen av Agenda 2030 

och miljömålen som båda sker 2030. 

 

Uddevalla Orienteringsklubb 

Förslag Kommentar 

Vad gäller punkt två i remissens följebrev. Arbete med att kartlägga och skapa 
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UOK anser att friluftsplanen skulle tjäna på 

att relatera till de faktiska områden som 

man anser ha störst värde inom 

kommunen. Utveckling och förbättring kan 

bäst diskuteras i relation till faktiska 

miljöer och värden. 

handlingsplaner de fysiska miljöerna 

kommer ske i del II. 

 

Friluftsfrämjandet Ljungskile 

Förslag Kommentar 

För det första vill vi gärna se att 

friluftsplanen på ett tydligare sätt också 

lyfter havet, och tillgången till havet som 

en arena för friluftsliv. Vi behöver värna 

möjligheterna att kunna ta sig ut på havet 

för att segla, paddla, simma eller gå i 

strandkanten, likväl som möjligheterna att 

kunna komma ut i skogsområden och 

sjöar. 

Texten ses över med avsikt att stärka 

havets position som arena för friluftsliv i 

planen. 

För det andra vill vi lyfta hur viktiga de 

ideella föreningar med friluftsliv på 

agendan är för att friluftsplanen ska kunna 

nå sitt mål. Det finns ett flertal föreningar i 

kommunen som genomför ledarledda 

friluftsaktiviteter för barn, ungdomar och 

vuxna. Föreningar som kan stötta i att på 

ett tryggt sätt utöva friluftsliv och en 

möjlighet att lära sig hur man rör sig i vår 

natur utan att påverka den negativt. 

Allemansrätten är något vi behöver utbilda 

i, inte bara i skolan utan också genom att 

vi ideella föreningar visar hur det fungerar 

i verkligheten 

Åsikten att de ideella föreningarnas arbete 

är oerhört viktigt, delas med 

förslagsgivaren. Flera åtgärder planeras för 

att stärka dialogen mellan kommun och 

förening men även för att förbättra 

föreningarnas möjligheter. Detta kommer 

dock ske inom del II.  

Det tredje vi vill lyfta gäller det stadsnära 

friluftslivet. Även om de flesta i 

kommunen bor inne i Uddevalla behöver 

vi värna och möjliggöra friluftslivet nära 

Texten ses över för att tillse att det 

tätortsnära friluftslivet har en stark 

position. 
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tätorten även på de mindre platserna. 

 

Uddevalla Turism 

Förslag Kommentar 

Vi saknar kopplingen till Turistrådets 

Västsveriges framtagna HALLBARHETSKLIV  

Hållbarhetsklivet bör ses som en metod 

som bidrar till arbetet med uppfyllandet av 

målet i planen. Av den anledningen bör 

Hållbarhetskliv ses som en viktig del av del 

II’s handlingsplaner. 

[…] samt att i stycket tillgång kan lägga till 

kollektivtrafik. 

Texten har reviderats. 

Andra aspekter i just tillgänglighet kan vara 

att beakta slitage om det blir för 

tillgängligt, samt att förvalta uniciteten 

med att känna sig "ensam i skogen". 

Att titta på effekterna av tillgänglighet är 

en viktig del av den tolkningen som 

kommer behöva göras i samband med 

verkställandet och framtagandet i 

handlingsplanen. Förslaget tas med i det 

arbetet. 

 

Bokenäsets framtid 

Förslag Kommentar 

Exempelvis nämns i texten på det 

utpekade området ”Tillgång”, ”tätortsnära 

områden och områden längre bort”. 

Hur långt bort är längre bort? 

Landsbygden måste också omfattas av ett 

hållbart friluftsliv med möjlighet att idka 

friluftsliv både sommar och vintertid. 

Det behöver förtydligas i planen. 

Texten har reviderats. 

Sid 4 – För att få en gemensam målbild 

mellan besöksnäring, boende och 

kommunen behöver en 

förvaltningsgemensam friluftsorganisation 

också knyta till sig representanter ifrån 

företagare inom besöksnäringen, 

markägare och lokala samhällsföreningar. 

Förslaget noteras och lyfts i samband med 

framtagandet av del II. 
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Ungdomsfullmäktige 

Förslag Kommentar 

Ungdomsfullmäktige betonar särskilt 

vikten av friluftsliv i skolan. 

 

 

Friluftsfrämjandet Uddevalla 

Förslag Kommentar 

Planen kan uppfattas vag när det gäller att 

läsa ut vad Uddevalla kommun vill uppnå. 

Det saknas i viss mening en röd tråd när 

det gäller syfte och mål. 

Texten har reviderats. 

Dokumentet förutsätter en förförståelse, 

och planen skulle vinna på att ge en 

tydligare bild av kommunens vision, för att 

stå på egna ben och ge den bas för 

framtida diskussion som behövs för ett bra 

gemensamt och inkluderande planarbete 

inom kommunen och tillsammans med 

civilsamhället. 

Planens huvudsakliga mottagare är 

kommunens tjänstepersoner.  I övriga fall 

kommer planen hanteras i grupper där 

planen och dess tolkning kan stödjas av 

tjänstepersoner.  

De inledande texterna om planens del ett 

och del två bör förtydligas så att det klart 

förstås vad som hänvisar till detta 

dokuments olika delar och vad som syftar 

på kommande steg i processen. 

Texten har reviderats. 

En del begrepp bör definieras tydligare. Så 

kan t ex begreppet friluftsorganisation 

uppfattas olika. Är det kommunens 

formella organisation för friluftsfrågor, 

samarbete och insatser där även 

föreningslivet bidrar i drift och underhåll, 

eller det totala utbudet och 

genomförandet av all verksamhet? 

Texten har reviderats. 

Mål och ambitioner, liksom en rimlig 

planeringshorisont bör finnas med i 

grunddokumentet för vidare planering. 

Här är det också önskvärt att betona att 

Verkställandet av planen kommer 

samordnas av den 

förvaltningsövergripande arbetsgruppen. 

Således kommer delmål, konkreta 
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kommunen vill lyssna på civilsamhället och 

det aktiva föreningslivet redan när mål och 

visioner läggs fast, för att säkra en 

förankring bland medborgarna. 

målsättningar och ambitioner sättas under 

arbetet med del II. I samband med detta 

kommer även en representantgrupp från 

föreningslivet formaliseras där den 

dialogen kommer premieras.   

Hit hör också modet att tidigt ta höjd för 

att lösa de ”svåra” diskussioner som 

friluftslivet möter. En medvetenhet om 

och en beredskap för fundamentala frågor 

som Allemansrätt, Strandskyddets 

utformning, markägarfrågor, 

reservatsfrågor och riksintressehantering 

mm bör mer uttalat finnas med i en 

planeringstrategisk mening. Likaså 

medvetenhet om effekter och inverkan 

från lagstiftning om t ex förarbevis för 

vattenskoterkörning, etc. Planen ska inte 

lösa dessa konkreta frågor men det bör 

vara klart och tydligt att den ska hantera 

sådana samhällsfrågor utifrån friluftslivets 

horisont. 

Förslaget lyfter en viktigt punk. Målet med 

planen är att, i sig skapa ett ramverk för 

att kunna bemöta denna typ av problem. 

Lösningar på denna typ av problem bör 

därför vara en uppgift för GFU (Gruppen 

för friluftslivsutveckling, 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp). 

Förslaget kommer tillåtas en tydlig position 

i arbetet med uppstarten av GFU.  

Begreppet tillväxt är intressant att 

behandla i detta sammanhang. Planens 

inledande definition av friluftsliv är öppen 

för olika former av aktivitet – och 

passivitet. Det är bra att planen tydligt 

markerar att det finns värden utan krav på 

tävling. Detsamma kan, och bör, gälla 

begreppet tillväxt. För många utövare 

eftersträvas inte tillväxt i det egna 

friluftslivet. Värdet finns i det lilla och 

nära. En stilla vandring varken kräver eller 

vinner på tillväxt. 

Tillväxt bör tolkas ur perspektivet att det är 

fenomenet friluftsliv, eller som fråga, och 

möjligheten till detta som ska ha en 

tillväxt. Texten har reviderats för att 

förtydliga detta. 

Det är också rimligt att även kulturarvet 

ses som en grund för kvalitet. Det är viktigt 

att värna kunskapen om den historia som 

Noterat.  
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skapat den kulturpåverkade natur vi rör 

oss i idag. Denna kunskap ger dels en 

ytterligare dimension vid vandringar, 

skridsko- och paddelturer etc, dels en 

medvetenhet och bas för att förankra 

respekt och hänsyn, t ex inför 

allemansrättens möjligheter och 

begränsningar. Kopplingen mellan 

kulturhistoria, naturhistoria och friluftsliv 

är därför viktig att betona i allmänhet. Det 

gäller också speciellt inom skolans arbete 

där olika former av medvetandeförankring 

ger tryggare framtida generationer. 

Under rubriken kvalitet nämns att denna 

bör vara evidensbaserad. En reflektion är 

att det behöver finnas en balans mellan de 

mätbara/kvantitativa mål och värden som 

är lätt samlade, och de 

märkbara/kvalitativa värden som beskriver 

viktiga, men mindre lättfångade värden. 

Detta har ju också berörts i definitionen av 

friluftsliv, med resonemanget om 

vistelse/upplevelse kontra rörelse. 

Evidens behöver inte innebära att endast 

summativa bedömningar får utrymme. 

Formuleringen syftar till att ta avstånd från 

godtycklighet och stärka friluftslivets 

position genom etablerad kunskap och 

erfarenheter. 

Tillgänglighet handlar också om att stärka 

vardagens möjligheter. Bostadsnära natur 

och enkla transporter till fots, cykel etc 

kopplar rörelse och friluftsliv till individens 

vardag. Även infrastrukturella 

förbättringar som t ex att bygga ut 

cykelleder inom tätorten ökar 

tillgängligheten. 

Texten ses över för att tillse att det 

tätortsnära friluftslivet har en stark 

position. 

Friluftsfrämjandet menar att det är viktigt 

att planen – och dialogen med 

föreningslivet – INTE ses som ett arbete i 

två nivåer, där kommunen planerar, 

säkerställer infrastruktur och skapar arena 

Se tidigare kommentar om mål och 

ambitioner. 
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och förutsättningar för tillgång och 

tillgänglighet, och där föreningslivet sedan 

förväntas vara aktivt. I stället bör en dialog 

finnas redan från början kring värden, mål, 

uppdrag, behov, möjligheter etc. Det 

skapar en naturligare förankring och en 

gemensam strävan mot målen. 

För en hanterbar utveckling bör ett 

friluftsråd också vara ett viktigt forum för 

tidig och direkt medverkan i utvecklingen. 

Se tidigare kommentar om mål och 

ambitioner. 

 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Förslag Kommentar 

Inget att erinra  

 

UIS Skidor och skridsko 

Förslag Kommentar 

Inget att erinra  

 

 

Föreningen Uddevalla Open Parasport 

Förslag Kommentar 

 Vi saknar dock redovisning och klarläggandet 

av på vilken nivå och på vilket sätt som 

personer med funktionsnedsättning skall 

kunna erhålla tillgänglighet, attraktivitet och 

kvalitet i den redovisade planen. 

Texten har reviderats för att stärka 

funktionshindrade personers tillgänglighet. 

Dock är frågorna som lyfts om nivå och 

sätt kopplade till del II då de berör 

verkställigheten mer.   
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Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-06-02 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till  

Ljungskile Segelsällskap 

 

Beslut enligt delegation nr 9 om förbättrings- och utrustningsbidrag till  

Uddevalla Ridklubb 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Stefan Apelman 

Tf förvaltningschef Webbredaktör 
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Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2021-06-02 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av covid-19 lagen 

 beslut KF 2021-05-12 § 109 

 beslut KS 2021-04-28 § 108 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-04-08 

 

Länsstyrelsens meddelande angående samverkan inför kommunala beslut 

 

Synpunktshantering tertial 1 2021 

 

Tillfälliga justeringar av riktlinjer för ekonomistyrning 

 beslut KF 2021-05-12 § 111 

 beslut KS 2021-04-28 § 110 

 tillfälliga riktlinjer 

 tjänsteskrivelse KLK 2021-04-08 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Stefan Apelman 

Tf förvaltningschef Webbredaktör 
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